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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-09-19

Plats och tid

Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg

Beslutande

Enligt bilaga.

Övriga deltagande

Anders Andersson, sekreterare
Bo Wallströmer, kommunchef

Utses att justera

Leif Jörner Pedersen (V) och John-Ove Johansson (M)

Justeringsersättare

Susanne Hall (S)

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Kommunkontoret 2013-09-25

Sekreterare

……………………………………………
Anders Andersson

Ordförande

………………………………………………
Tord Westin

Justerande

Tid

18.30-19.10

Paragrafer

53-60

…………………………………………………………………………………….
Leif Jörner Pedersen
John-Ove Johansson
Susanne Hall
§§ 53-55, 57-60
§ 56

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-09-19

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Datum för
anslagsuppsättning
Underskrift

2013-09-25

Datum för
nedtagande

2013-10-21

………………………………………………….
Anders Andersson
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-09-19

Kf § 53
Tillägg i kungörelsen
Ärendebeskrivning
Ordförande Tord Westin (S) föreslår följande tillägg i dagens kungörelse:
Följande ärenden tillkommer: anmälan av motion angående ansökan om
byggnadsminnesförklaring av Tingshuset i Kopparberg, Hans Hedborg (C) samt
ärendet interpellation från Hendrik Bijloo (KFL) till ansvarigt kommunalråd
rörande planläggningen av strandnära tomter.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändringar i kungörelsen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-09-19

Kf § 54
Allmänhetens frågestund
Yngve Hedin inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2013,
§ 45 med följande fråga: Varför avser kommunen stänga telefonväxeln vissa
eftermiddagar efter sommaren?
Kommunchef Bo Wallströmer svarar att det visat sig att det är ett litet antal
ingående telefonsamtal via telefonväxeln på eftermiddagar. För att frigöra
personal har telefonväxeln stängts tre eftermiddagar i veckan. Detta har gjorts
samtidigt som ett betydligt större antal direktnummer till kommunala tjänstemän
och verksamheter finns angivna på kommunens webbplats samt att kommunen
har ett större antal telefonnummer angivna i telefonkatalogen och på Eniros
webbplats. I dagsläget har enbart enstaka negativa reaktioner inkommit på
stängningen av kommunens telefonväxel tre eftermiddagar i veckan. Det
klargörs görs även att denna stängning enbart avser kommunens telefonväxel,
receptionen är öppen samtliga eftermiddagar i veckan.
Yngve Hedin ställer följande fråga: Finns det en redogörelse utifrån en
utvärdering över vilka åtgärder kommunen vidtagit sedan år 2000 samt planerar
vidtaga fram till år 2020 med anledning av kommunens befolkningsutveckling?

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att svar avges vid nästkommande sammanträde i
kommunfullmäktige.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-09-19

Kf § 55
Ks § 160
Bus § 61

Dnr KS 037/2012

Ökad vistelsetid på förskola, revidering av
resursfördelningsmodellen inom barnomsorgen
Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund och ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit
med en skrivelse där de föreslår en revidering av resursfördelningsmodellen inom
barnomsorgen. I budgeten för 2013 beräknas den schemalagda tiden inom
barnomsorgen till i genomsnitt 30,5 timmar per barn och vecka. Bildningschef
Anders Nordlund menar att de månadsvisa uppföljningarna den senast uppmätta
tolvmånadersperioden visar att den schemalagda tiden per barn är högre än
förväntat, 31,9 timmar per barn och vecka. Följaktligen föreslår bildningschef
Anders Nordlund och ekonomichef Bo Wallströmer att beräkningsgrunden i
resursfördelningsmodellen ska ta hänsyn till den högre genomsnittliga schemalagda
tiden samt gälla från och med halvårsskiftet 2013.
Bildningschef Anders Nordlund informerar att med nuvarande antal inskrivna barn
medför förslaget att budgeten för barnomsorgsverksamheten skulle förstärkas med
cirka 290 000 kronor.

Förslag
Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige:
 att beräkningsgrunden vid budgetering i resursfördelningsmodellen för
barnomsorgen anpassas till den högre schemalagda tiden per barn och vecka
innebärande en ökning från 30,5 timmar till 31,5 timmar och att förändringen
ska gälla från halvårsskiftet 2013.
 Bildningsutskottet föreslår även att finansieringen för förstärkning till
barnomsorgsverksamheten från och med halvårsskiftet 2013, 145 000 kronor,
belastar kommunstyrelsens konto för disponibla medel.

Bildningsutskottets beslut
Bildningsutskottet beslutar enligt förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-09-19

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att beräkningsgrunden vid
budgetering i resursfördelningsmodellen för barnomsorgen anpassas till den
redovisade högre schemalagda tiden per barn och vecka, innebärande en ökning
från 30,5 timmar per barn och vecka till 31,5 timmar per barn och vecka.

Kommunfullmäktige

Yrkanden
Hendrik Bijloo (KFL), Janeric Björkman (C) och Gunnar Fransson (M) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
Expediering:
Kommunchef Bo Wallströmer
Bildningschef Anders Nordlund
Ekonom Sara Jonsson
Ekonom Inger Sundblad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-09-19

Kf § 56
Ks § 174
Au § 89

Dnr KS 052/2011

Årsredovisning 2012, Regionförbundet Örebro
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Årsredovisning för år 2012 har upprättats för Regionförbundet Örebro
innehållande beskrivning av regionförbundets verksamhet och ekonomiska
resultat för aktuellt verksamhetsår. Regionförbundets ekonomiska resultat
för år 2012 uppgår till ett överskott av 3 844 000 kronor vilket innebär en
positiv budgetavvikelse med 2 644 000 kronor. Balansräkningen omfattar
67 218 000 kronor och det egna kapitalet utgör 12 409 000 kronor.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i Regionförbundet Örebro
ansvarsfrihet i enlighet med förslag i revisionsberättelsen samt godkänner
årsredovisning för Regionförbundet Örebro avseende år 2012.

Kommunfullmäktige

Jäv
Ewa-Leena Johansson (S) och Leif Jörner Pedersen anmäler jäv och deltager inte i
behandlingen av och beslutet i detta ärende.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
Expediering:
Regionförbundet Örebro

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-09-19

Kf § 57
Ks § 175
Au § 90

Dnr KS 045/2012

Tertialrapport 2013:1, Regionförbundet Örebro
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Regionförbundet Örebro har inkommit med uppföljning av verksamhetsplan och
rambudget 2013, tertialrapport 2013:1. Resultaträkningen uppvisar ett överskott
med 120 000 kronor för perioden 1 januari-30 april 2013 och prognosen för
helåret 2013 visar på ett underskott med 5 624 000 kronor. Av Regionförbundet
Örebros 61 verksamhetsmål uppnås 58, ett uppnås inte, arbetet rörande ett
verksamhetsmål pågår och arbetet gällande ett verksamhetsmål har inte påbörjats.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Regionförbundet
Örebros tertialrapport gällande perioden 1 januari-30 april 2013.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
Expediering:
Regionförbundet Örebro

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kf § 58

2013-09-19

Dnr KS 004/2013

Ändrat datum för kommunfullmäktiges sammanträde i
oktober 2013
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 november 2012, § 103 om
sammanträdestider för kommunfullmäktige 2013.
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den
10 september 2013. I skrivelsen anges att det beslutade sammanträdesdatumet den
17 oktober 2013 sammanfaller med årets älgjakt, varför en större frånvaro än
brukligt kan befaras.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunfullmäktige besluta att
kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen den 17 oktober 2013 flyttas till
torsdagen den 10 oktober 2013.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag.
_________
Expediering:
Kansliet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kf § 59

2013-09-19

Dnr KS 266/2013

Anmälan av motion angående ansökan om
byggnadsminnesförklaring av Tingshuset i Kopparberg,
Hans Hedborg (C)
Ärendebeskrivning
Hans Hedborg (C) har inkommit med motion daterad den 13 september 2013
angående ansökan om byggnadsminnesförklaring av Tingshuset i Kopparberg. I
motionen anges bland annat att miljön i centrala Kopparberg är en kulturmiljö väl
värd att lyfta fram och inte är så väl känd som den förtjänar. Det är därför viktigt att
bevara och skydda den gamla bebyggelse som finns kvar i centrala Kopparberg,
och då inte minst Tingshuset.
Förslag
Hans Hedborg (C), i egenskap av gruppledare för Centerpartiet i Ljusnarsbergs
kommun, föreslår kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att
ansöka hos Länsstyrelsen Örebro län om att Tingshuset i Kopparberg skall förklaras
som byggnadsminne.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
_________
Expediering:
Hans Hedborg
Kansliet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kf § 60

2013-09-19

Dnr KS 270/2013

Interpellation från Hendrik Bijloo (KFL) till ansvarigt
kommunalråd rörande planläggningen av strandnära tomter
Ärendebeskrivning
Hendrik Bijloo (KFL) har, i egenskap av gruppledare, den 18 september 2013
inkommit med en interpellation till ansvarigt kommunalråd rörande planläggning
av strandnära tomter. I interpellationen ställs frågorna om det fortfarande pågår
arbete med att undersöka möjligheter till att planlägga strandnära tomter på
lämpliga platser i kommunen? Vilket resultat har undersökningen givit hittills?
Vilka åtgärder planeras för att påskynda processen för att ha lämpliga tomter
tillgängliga när efterfrågan blir större till följd av ökad gruvnäringsverksamhet i
Ludvika kommun?

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt att svar lämnas
vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2013.
_________
Expediering:
Hendrik Bijloo
Kansliet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

11 (11)

Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-09-19

Bilaga

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde
torsdagen den 19 september 2013

Socialdemokraterna
Ewa-Leena Johansson §§ 53-55, 57-60
Susanne Hall, tjänstgörande ersättare
Denise Ljungström
Gert Stark
Elsa Jansson, tjänstgörande ersättare
Pirjo Nilsson
Josefine Oveson
Annika Renbro
Tord Westin
Elin Allén
Antti Tsupukka
Vänsterpartiet
Astrid Dahl
Ulla Diedrichsen
Leif Jörner Pedersen §§ 53-55, 57-60

Justerandes sign.

Moderata samlingspartiet
Margareta Lagerlöf, tjänstgörande ersättare
Gunnar Fransson
Karin Gröningson
John-Ove Johansson
Centerpartiet
Niklas Hermansson
Elof Eriksson, tjänstgörande ersättare
Janeric Björkman
Kraftsamling för Ljusnarsberg
Siv Sjöstrand Önander, tjänstgörande ersättare
Hendrik Bijloo

Utdragsbestyrkande

