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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Plats och tid

2008-03-26
Tingshuset, Kopparberg

Tid: 08.30 – 16.30

Ewa-Leena Johansson (s)
Ingemar Javinder (s)
Gert Stark (s)
Pirjo Nilsson (s)
Ulla Kalander-Karlsson (s)
Astrid Dahl (v)
Hans Hedborg (c)
Anita Elvenäs (c) § 36 – 44 fr o m kl 14.00
Ulf Hilding (m)
Anna-Marina Martinsson (kfl)
Ralf Nielsen (kfl)
Barbro Resare § 33 – 35 t o m kl 14.00

Beslutande

Övriga deltagande

Bo Wallströmer, ekonomichef
Lindha Gustavsson, socialchef
Ann-Margret Runheim, bildningschef § 33 - 38
Lars Westlund, VD LFAB § 33
Stefan Karlsson, räddningschef § 33
Linnea Hedkvist, hälsostrateg § 42

Ingemar Javinder

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2008-04-02

Underskrifter

Sekreterare

….………………………………………………………………………..

Paragrafer: 33

- 44

Bo Wallströmer
Ordförande

………………………………………………………………………….

Ewa-Leena Johansson
Justerande

………………………………………………………………………………………………………………

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-03-26

Datum för
anslags uppsättning

2008-04-02

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

……………………………………………………………………….

Datum för
anslags nedtagande

Bo Wallströmer
Utdragsbestyrkande

2008-04-23

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (15)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-26

Ks § 33

Dnr KS 136/2007

042

Bokslut och årsredovisning 2007
Kommunstyrelsens beslut respektive förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Årets resultat – överskott – tillförs det egna kapitalet för täckning av
framtida omstruktureringskostnader.
 Efter revisorernas hörande godkänns föreliggande bokslut.
Kommunstyrelsens beslut
Den ekonomiska årsredovisningen för Ljusnarsbergs kommun år 2007
godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning.

******

ÄRENDET
Ekonomiavdelningen har sammanställt en årsredovisning för
Ljusnarsbergs kommun utifrån den ekonomiska redovisningen för år 2007.
Årsredovisningen innehåller en beskrivning av kommunens verksamhet och
ekonomi under år 2007. Beskrivningen på kommunnivå omfattar
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och
finansieringsanalys.
Motsvarande uppgifter finns för kommunkoncernen.
Enligt kommunallagen skall årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter
det år som redovisningen avser.
Ordföranden har kallat kommunens förvaltningschefer, förvaltningschefen
för räddningsnämnden och de kommunala bolagens VD till
kommunstyrelsens sammanträde den 26 mars 2008. Den sistnämnde
redogör för bolagens resultat, framtida utveckling samt uppfyllelse av
ägardirektiven.
Verksamheternas redovisningar kommer att ligga till grund för arbetet med
budget 2009.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-26

Ks § 34
Au § 25

Dnr KS 030/2008

041

Investeringar 2007 och 2008
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt allmänna utskottet § 25, 2008-03-05.
________
Au § 25
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar att överföra 7 786 tkr av
investeringsanslaget för år 2007 till 2008 års investeringsbudget för
fullföljande av tidigare investeringsbeslut – tilläggsanslag – enligt
föreliggande förslag.
******
ÄRENDET
Ekonomichefen redogör för beslutade ej genomförda investeringar år 2007:
Av budgeterade medel för investeringar inklusive tilläggsanslag, 37 051 tkr,
förbrukades ej samtliga anslag. För att kunna fullfölja beslutade
investeringar föreslår ekonomichefen att investeringsmedel, 7 786 tkr
överförs till 2008 års investeringsbudget. Investeringsbudgeten för 2008
uppgår därmed till 36 896 tkr.
Kod

Projekt

1041
3004
3021
4002
4013
4051
4101
5015
5016
5018

Klacken inomhb- Energibes
Renov fönster, Ljusnarssk
Lj.skol- om/tillbygg /B07
Asfaltering av vägar
Uppsnyggn. centr parkmilj
Vägbro Ställd v Hyttån
Idrottsanl.-upprust. /B07
Mindre ledningsarbeten
Dagvattenledningar
VA-Anl div-Pumpstn ö.vakn

Redovisning Årsbudget Återstår av
2007
2007 årsbudget
23
65
42
0
475
475
23 377
25 301
1 924
500
750
250
0
670
670
1 900
2 875
975
0
150
150
0
1 865
1 865
0
1 500
1 500
0
800
800

Summa att överföra
Justerandes sign.

Att
överföra
till 2008
42
475
1 924
250
670
975
150
1 000
1 500
800

7 786
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-26

Ks § 35
Au § 26

Dnr KS 031/2008

042

Bokföringsmässig avskrivning av kundfordringar
Kommunstyrelsens beslut:
Enligt allmänna utskottet § 26, 2008-03-05.
________
Au § 26
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra bokföringsmässiga avskrivningar
av kundfordringar äldre än två år med 76 956:79.

ÄRENDET
Enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet ska osäkra
kundfordringar äldre än ett år bokföringsmässigt avskrivas.
Ekonomiavdelningen bedömer dock som motiverat att först efter två år
klassificera fordringarna som osäkra genom avskrivning. Skälet med den
längre tidsperioden är av praktisk natur. Det är arbetsbesparande genom att
låta fordringarna kvarstå i systemet i två år i stället för ett år. Fordringarna
som avskrives bokföringsmässigt kvarstår i ett sidoordnat system.
Till 2008 års bokslut kommer osäkra kundfordingar hanteras på ett
annorlunda sätt vilket medför att de praktiska hänsynstaganden som tagits ej
längre är nödvändiga.
Följande fordringar avseende 2005 föreslås avskrivas:
Barnomsorg
Äldreomsorg
Allmän debitering

34 465:62
29 855:50
12 635:67

Summa

76 956:79

Beloppen belastar respektive verksamheter i 2008 års räkenskaper.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-26

Ks § 36
Au § 30

Dnr KS 033/2008

020

Riktlinjer för rehabilitering
Kommunstyrelsens beslut:
Enligt allmänna utskottet § 30, 2008-03-05.
_______

Au § 30
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Riktlinjer för rehabilitering att gälla
för kommunen från den 1 april 2008.

ÄRENDET
Ett förslag till ”Riktlinjer för rehabilitering” har utarbetats i samverkan med
de fackliga organisationerna. Syftet är att få klara och tydliga rutiner för
rehabiliteringsprocessen när någon medarbetare drabbas av arbetsoförmåga
p g a sjukdom. Genom ett strukturerat och väl dokumenterat arbetssätt som
också är väl känt för alla inblandade i processen kommer alla parter att vara
vinnare. Den enskilde vet vad som händer och insatser sätts in snabbare för
att förkorta frånvaron från arbetslivet. Arbetsgivarens krav på kontinuitet
och hög kvalité underlättas om ordinarie personal är borta från arbetet på
grund av sjukdom så kort tid som möjligt.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-26

Ks § 37
Au § 31

Dnr KS 165/2007

530

Målbild 2015 och 2030 för kollektivtrafik i Örebroregionen
Kommunstyrelsens beslut:
Beslutar att anta föreliggande yttrande efter att ordföranden kompletterat
med att kommunen anser det viktigt med kostnadsberäkningar för att kunna
bedöma om det är möjligt att genomföra de i målbilden framkomna
förslagen, att kommunen ser det som viktigt att påtala statens ansvar bl a i
form av statsbidrag samt vikten av att delmål upprättas.
_______

Au § 31
Allmänna utskottets beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan särskilt yttrande.

ÄRENDET
Regionförbundet har genom dialog med ett stort antal intressenter utarbetat
en målbild för kollektivtrafiken i Örebroregionen för åren 2015 och 2030.
Förslaget har lämnats ut på remiss till kommunerna m fl för yttrande.
Inom den nationella transportpolitiken har formulerats sex delmål:







Tillgängligt transportsystem
Hög transportkvalité
Säker trafik
God miljö
Positiv regional utveckling
Jämställt transportsystem

Kollektivtrafiken kan bidra på ett positivt sätt till flera av delmålen.
Regionförbundet anser att de högst prioriterade områdena är




Justerandes sign.

Väl fungerande arbetsmarknad (Positiv regional utveckling)
Begränsad klimatpåverkan (God miljö)
Säker trafik

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7 (15)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-26

Genom att erbjuda kostnadseffektiva resor och förkortade restider bidrar
kollektivtrafiken genom regionförstoringen till att skapa förutsättningar för
en väl fungerande arbetsmarknad.
Genom att uppnå en hög marknadsandel bidrar kollektivtrafiken till att
minska klimatpåverkan och att öka trafiksäkerheten. Utöver detta krävs även
fortsatt arbete med att införa förnybara drivmedel.
En kollektivtrafik med hög kvalité, god tillänglighet på landsbygden och
med hög användbarhet för funktionshindrade och för såväl kvinnor som
män bidrar också i ett vidare perspektiv till positiv regional utveckling, samt
ger förutsättningar för ökad jämställdhet.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-26

Ks § 38
BUS § 10

Dnr KS 039/2008

600

Namnbyte på skolorna
Kommunstyrelsens beslut:
Enligt bildningsutskottet § 10, 2008-02-05.
YRKANDE
Hans Hedborg (c), Astrid Dahl (v) och Ulf Hilding (m) yrkar på att
skolornas nuvarande namn behålls. Gert Stark (s), Ulla Kalander-Karlsson
(s), Pirjo Nilsson (s) m fl yrkar bifall till bildningsutskottets förslag.
Efter ställd proposition bifalls bildningsutskottets förslag.
Votering begärs av Hans Hedborg (c) och efter ställd proposition med de
båda förslagen konstaterar ordförande genom handuppräckning att
bildningsutskottets förslag vunnit gehör med röstsiffrorna 8 mot 3 .
Hans Hedborg (c), Ulf Hilding (m) och Astrid Dahl (v) anmäler reservation
till förmån för eget förslag.
_________

BUS § 10
Bildningsutskottets beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen med följande förslag till beslut:
Ljusnarsskolan skall byta namn till Kyrkbacksskolan och Kopparbergsskolan till Garhytteskolan i samband med införandet av den nya
skolorganisationen.
Ärendet
Utskottet beslutade den 6 februari 2007 att uppdra åt bildningschefen att
utveckla sina tankar om nya namn på skolorna med anledning av
förändringarna av skolorganisationen. Den 3 maj 2007 bestämdes att
genomföra en tävling om namnbyte bland elever, personal och allmänhet
och att genom ett omröstnings- och juryförfarande välja ut namnförslag.
Efter genomförd tävling föreslår juryn att Ljusnarsskolan skall heta
Kyrkbacksskolan och Kopparbergsskolan Garhytteskolan.
_________
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-26

Ks § 39
BUS § 18

Dnr KS 024/2008

710

Motion om barnomsorg i annan kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Enligt bildningsutskottet § 18, 2008-03-04.
_________
BUS § 18
Bildningsutskottets beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen med följande förslag till beslut av
kommunfullmäktige:
- Motionen avslås i enlighet med svaret från bildningsutskottets ordförande
och förklaras därmed besvarad.
Anna-Marina Martinsson reserverar sig mot beslutet.
ÄRENDET
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2008 anmäldes en
motion från Ralf Nielsen, Kraftsamling för Ljusnarsberg, om barnomsorg i
närliggande kommun.
Utskottets ordförande har lämnat förslag till svar på motionen.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-26

Ks § 40

Dnr KS 040/2008

700

Ansökan om att bedriva enskild verksamhet enligt 23 § LSS –
Kungsängen i Nora AB

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunen har ingen erinran mot ansökan från Kungsängen i Nora AB.

____________

ÄRENDET
Tidigare behandlad ansökan har kompletterats avseende främst
köksutrustning. Länsstyrelsen bereder kommunen att yttra sig över ansökan.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-26

Ks § 41

Dnr KS 041/2008

106

Stämmodirektiv
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
att kommunfullmäktige bemyndigar sitt stämmoombud att besluta om
godkännande av föreslagen budget 2009 för länstrafiken i Örebro län på
stämman den 16 april.
_________

ÄRENDET
Den 16 april håller Länstrafiken sin årsstämma. Ljusnarsbergs kommuns
stämmoombud är kommunfullmäktiges ordförande. I handlingarna till
stämman finns ett budgetförslag gällande verksamheten för år 2009 som
innebär en cirka 8% ökning av ägarbidragen. Som skäl för denna höjning
anges upphandlingseffekt av nytt bussavtal, nytt biljettsystem (BIMS),
kostnader för kontantfritt resande mm. I budgetförslaget finns också en
föreslagen taxehöjning om 3 %.
I kommunens budget för året anslås 1 377 tkr för persontrafiken, då utgör
56 tkr hyran för väntsalen i Kopparberg.
Ljusnarsbergs kommun ägarbidrag till länstrafiken för år 2008 är 1 321 tkr
och enligt förslaget för budget 2009 så blir summan 1 413 tkr. En ökning
med 92 tkr.
I föreslagen budgetutökning så återfinns ingen trafikutökning utan
kostnadsberäkningen är beräknad på 2008 års trafikutbud. Flera utredningar
indikerar på behovet av utökad trafik, ex Albinutredningen m fl.
Den 27 mars hålls ett extra ägarsamråd med anledning av ovanstående så
kompletterande uppgifter kan tillkomma.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12 (15)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-26

Ks § 42

Dnr KS 042/2008

106

Välfärdsbokslut 2007
Kommunstyrelsens beslut:
Att överlämna välfärdsbokslutet till kommunfullmäktige.
__________

ÄRENDET
Hälsostrateg Linnéa Hedkvist presenterar ett preliminärt välfärdsbokslut.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-26

Ks § 43
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut:
Förteckningarna läggs till handlingarna.
******
Till protokollet noteras att kommunstyrelsen även tagit del av
bildningsförvaltningens och socialförvaltningens delegationsbeslut.
Beslutet föregås av följande beredning:
Efter anmälan i bildningsutskottet förvaras bildningsförvaltningens
delegationsbeslut på förvaltningschefens kontor.
Socialförvaltningens delegationsbeslut i sekretessärenden, som efter
anmälan i sociala utskottet, anmäls vid kommunstyrelsens sammanträde,
2007-03-26, och förvaras i därför särskild pärm på socialförvaltningen.
Övriga delegationsbeslut förvaras på kommunkansliet.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-26

Ks § 44

Dnr KS 001/2008

101

Rapporter, pågående ärenden och meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Rapporter m.m. läggs till handlingarna.
******

Delgivning
KS 022/2008 106

EU projekt: Finnskogsturism i Norra Mellansverige, förstudie –
medfinansiering.
Regler för avgifter inom äldre – och handikappomsorg.

Justerandes sign.

Räddningsnämnden
Västerbergslagen

Protokoll 2008-01-28

Patientnämnden
Örebro län

Verksamhetsberättelse 2007.

Skolverket

Ansökan från Ställdalens friskola.

Bergstaten

Underrättelse om undersökningstillstånd
Krokfors (200:124).

Bergstaten

Undersökningstillstånd Älvgrensgruvan
nr. 100.

Bergstaten

Undersökningstillstånd Grängesberg
nr. 1001.

Länstrafiken
Örebro AB

Protokoll från extra stämma 2008-02-27.

Länsstyrelsen

Rapport angående extraordinär händelse och
pandemi.

Ljusnarsbergs
Industrifastigheter AB

Ekonomisk rapport.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-03-26
Ljusnarsbergs Fastighets AB Ekonomisk rapport.
Sveriges Kommuner och
Landsting

Cirkulär 17-21.

Kartläggning av farliga godstransporter.
Nya priser från Kostorganisationen.
Beräkning av kostnader för upphandling av skolskjuts 2009.
Bergslagens Miljö &
Byggnämnd, BMB

Protokoll 2008-03-05

Sweco Viak

Protokoll 2008-01-31

Bergslagens KommunalTeknik, BKT

Protokoll 2008-02-29
Protokollsutdrag 2008-02-29

Ljusnarsbergs FastighetsBolag, LFAB

Protokoll 2008-02-27

Ljusnarsbergs IndustriFastighetsbolag, LIFAB

Protokoll 2008-02-27

_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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