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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22
Tingshuset, Kopparberg

Tid: 08.30 – 15.50

Ewa-Leena Johansson (s)
Lars Bergsten (s), tjänstgörande ersättare
Gert Stark (s)
Wiveca Stopp (s), tjänstgörande ersättare
Pirjo Nilsson (s)
Astrid Dahl (v)
Hans Hedborg (c)
Anita Elvenäs (c)
Ulf Hilding (m)
Anna-Marina Martinsson (kfl), §§ 146-156
Ralf Nielsen (kfl)

Beslutande

Övriga deltagande

Torbjörn Brännlund, kommunchef
Anders Andersson, sekreterare
Bo Wallströmer, ekonomichef, §§ 146-158
Ann-Margret Runheim, bildningschef, §§ 146-148
Ingemar Edsander, förvaltningsekonom, §§ 146-148
Barbro Engström, utvecklingsledare, Götene kommun, § 156

Utses att justera

Gert Stark

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2008-10-27

Sekreterare

Underskrifter

…………………………………………………………………………..

Paragrafer:

Anders Andersson
Ordförande

………………………………………………………………………….

Ewa-Leena Johansson
Justerande

………………………………………………………………………….

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2008-10-22

Datum för
anslags uppsättning

2008-10-27

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

……………………………………………………………………….

Datum för
anslags nedtagande

Anders Andersson
Utdragsbestyrkande

2008-11-28
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 146
Au § 94

Dnr KS 002/2008

041

Ekonomisk rapport
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten samt överlämnar den
till kommunfullmäktige för kännedom. Vidare beslutas att anställningsstopp
för samtliga anställningar införs till och med den 30 april 2009 enligt
föreliggande förslag. Därtill uppdras åt respektive utskott att följa upp och
analysera tillämpningen av anställningsstoppet.
******
ÄRENDET
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar en prognos per
den 30 september 2008 över den ekonomiska utvecklingen i kommunen.
Prognosen gällande resultatet för 2008 visar på ett överskott med
668 000 kronor, vilket är en negativ avvikelse från budget med
5 228 000 kronor.
Kommunchef Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer
presenterar i en skrivelse daterad den 1 oktober 2008 förslag till åtgärd för att
motverka prognostiserat underskott i driftbudgeten. Förslaget innebär
anställningsstopp till och med den 30 april 2009. Anställningsstoppet avser
samtliga anställningar och avsteg medges endast efter prövning av allmänna
utskottet. Vikariat uppgående till mellan 14 dagar och tre månader prövas av
förvaltningschef med anmälningsplikt till allmänna utskottet och timvikariat
prövas av personalansvarig med utgångspunkten att timvikarier nyttjas med
största möjliga restriktivitet.
Yrkande
Ewa-Leena Johansson (s) yrkar att varje utskott ges i uppdrag att följa upp och
analysera tillämpningen av anställningsstoppet.

Au § 94
Allmänna utskottets beslut
Uppdrar åt kommunchef Torbjörn Brännlund och ekonomichef
Bo Wallströmer att utarbeta förslag till ekonomiska åtgärder för att motverka

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

prognostiserat underskott i förhållande till driftbudget. Vidare beslutas att
förslaget skall presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde
den 22 oktober 2008.
******
ÄRENDET
Förvaltningsekonom Bo Wallströmer lämnar rapport över den aktuella
ekonomiska situationen i kommunen. Prognosen för år 2008 är ett underskott
med 1 731 000 kronor gentemot driftbudget.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 147
Ekonomisk rapport, SOFINT
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
******
ÄRENDET
Samordningsförbundet i norra Örebro län (T) (SOFINT) har inkommit med
ekonomisk rapport per den 30 september 2008. Prognosen för år 2008 uppvisar
ett överskott med 481 917 kronor.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 148

Dnr KS 062/2008

041

Budget för år 2009 och flerårsplan för åren 2010-2011
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen sänder budgetförslaget till samtliga partier för
remissbehandling. Därtill uppdras åt respektive utskott att inkomma med
kompletterande förslag inom tilldelad ram till budget för år 2009 samt
föreslagna taxeförändringar. Vidare uppdras åt utskotten att inkomma med
förslag till målskrivningar. Protokollsutdrag från utskottens sammanträden som
behandlar ovanstående uppdrag skall omedelbart tillsändas partiernas
gruppledare.
******
ÄRENDET
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar förslag till budget för år 2009 och
flerårsplan för åren 2010-2011 daterat den 16 oktober 2008.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 149

Dnr KS

Fastställande av skattesats för år 2009
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för 2009 till
21,42 kronor, det vill säga oförändrad i förhållande till 2008 års skattesats.
******
ÄRENDET
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) och
ekonomichef Bo Wallströmer anger i en skrivelse daterad
den 14 oktober 2008 att enligt kommunallagen måste kommunfullmäktige
besluta om kommunal skattesats för nästkommande år innan november månads
utgång. I skrivelsen förslås kommunfullmäktige besluta fastställa kommunens
skattesats för 2009 till 21,42 kronor, det vill säga oförändrad i förhållande till
2008 års skattesats.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 150
Au § 102

Dnr KS

Delårsrapport per den 31 juli 2008, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten och överlämnar den till
kommunfullmäktige för kännedom.

Au § 102
Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.
******
ÄRENDET
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har inkommit med delårsrapport
avseende perioden 1 januari 2008-31 juli 2008.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 151

Dnr KS 115/2008

041

Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
******
ÄRENDET
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 3 oktober 2008
inkommit med en ekonomisk rapport avseende perioden
1 januari 2008-30 september 2008.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 152

Dnr KS 114/2008

041

Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB (LIFAB)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
******
ÄRENDET
Ljusnarsbergs Industrifastigheter (LIFAB) har den 1 oktober 2008
inkommit med en ekonomisk rapport avseende perioden
1 januari 2008-30 september 2008.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 153

Dnr KS

Ekonomisk tertialrapport, Länstrafiken Örebro AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten och överlämnar den till
kommunfullmäktige för kännedom.
******
ÄRENDET
Länstrafiken Örebro AB har inkommit med en ekonomisk tertialrapport per
den 31 augusti 2008. I en skrivelse daterad den 6 oktober 2008 anger
kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) att resultatet i
tertialrapporten är noll mot budgeterat överskott på 1,1 miljoner kronor.
Avvikelsen kan huvudsakligen hänföras till ökade kostnader för drivmedel. I
prognosen för helåret 2008 antas ett underskott mot budget. Tertialrapporten
har behandlats av Länstrafiken Örebro ABs styrelse vid sammanträde
den 8 oktober 2008.
Ewa-Leena Johansson föreslår i skrivelsen kommunstyrelsen besluta att
godkänna rapporten.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 154
Su § 85

Dnr Ks 146/2008

750

Förslag till Barnahus i Örebro län
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig positiv till förslaget rörande Barnahus i
Örebro län. Beträffande finansiering återremitteras detta till sociala utskottet
för iakttagande vid upprättandet av förslag till budget för år 2009.

Su § 85
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning övriga kommuner i
Örebro län medverkar, skall Ljusnarsbergs kommun medverka till att
Barnahus i Örebro län öppnas. Vidare skall kommunstyrelsen besluta om hur
medverkan skall finansieras under 2009.
****
ÄRENDET
Enhetschef Nan Carlsson anger i en skrivelse daterad den 19 september 2008
att under hösten 2007 och våren 2008 har det i länet förts en diskussion om att
öppna ett så kallat ”Barnahus i Örebro län”. Barnahus innebär en samverkan
mellan kommunernas socialtjänst, åklagare, polis, rättsläkare, barnläkare samt
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Samverkan skall ske med stöd av
samordnare. Målgrupperna är barn och unga under 18 år som misstänks ha
utsatts för sexuella övergrepp och andra vålds- och fridsbrott i nära relationer
samt barn och unga under 15 år som misstänks ha utsatts för sexuella
övergrepp och andra vålds- och fridsbrott utanför nära relationer. Totalt
beräknas verksamheten för 2009 kosta 1 310 000 kronor varav
23 580 kronor utgör Ljusnarsbergs kommuns del.
Enhetschef Nan Carlsson föreslår i skrivelsen sociala utskottet besluta att under
förutsättning att övriga kommuner i Örebro län medverkar, även Ljusnarsbergs
kommun medverkar till att ett Barnahus öppnas för länets kommuner.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 155
Su § 89

Dnr Ks 110/2008

107

Blockhyresavtal, Vadstens väg 1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag.

Su § 89
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ej hyra fastigheten på Vadstens väg 1 genom
blockhyra.
*****
ÄRENDET
Verkställande direktör Lars Westlund, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag har
den 1 juli 2008 inkommit med ett förslag om att Ljusnarsbergs kommun skall
hyra hela fastigheten med adress Vadstens väg 1, så kallad blockhyra.
Fastigheten rymmer sex lägenheter till vilka socialförvaltningen har haft förtur.
Vakansgraden har under lång tid uppgått till 50 procent vilket medfört stora
hyresförluster för fastighetsbolaget.
Enhetschef Nan Carlsson anger i en skrivelse daterad den 7 augusti 2008 att
individ- och familjeomsorgen i dagsläget har två andrahandskontrakt på
lägenheter i berörd fastighet samt ej efterfrågat förtur till lägenheter i
fastigheten utan Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag har anvisat dessa
lägenheter. För närvarande har individ- och familjeomsorgen inget behov att
hyra fler lägenheter i berörd fastighet. I anledning av detta föreslår enhetschef
Nan Carlsson sociala utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att ej hyra
fastigheten på Vadstens väg 1 genom blockhyra.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 156

Dnr KS 160/2008

730

Rapport, översyn av socialförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Hänskjuta rapporten till sociala utskottets sammanträde den 6 november 2008
för fördjupad redovisning. Till detta sammanträde inbjuds respektive politiskt
partis gruppledare att delta.
******
ÄRENDET
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 13 december 2007, § 65,
uppdra åt kommunchefen att göra en översyn av ledningsfunktionen inom
socialförvaltningen.
Sektorschef vård och omsorg Sven-Ove Andersson och utvecklingsledare
Barbro Engström, Götene kommun, har under hösten 2008 genomfört en
översyn. Efter samråd med kommunledningen har uppdraget utvecklats till att
omfatta
 ledningsfunktion, omfattning och ansvarsområden
 behov av platser för särskilt boende enligt befolkningsstruktur
 verksamhetsstyrning och uppföljning
 volym avseende medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt
ansvarig för rehabilitering och biståndshandläggning
 möjliga besparingar utan försämrad kvalitet
 hemtjänstens organisation
 ledningsgruppens organisation.
Vid översynen har ledningsorganisationen och äldreomsorgen prioriterats.
Sektorschef vård och omsorg Sven-Ove Andersson och utvecklingsledare
Barbro Engström redovisar i en rapport daterad den 8 oktober 2008 ”Översyn
av sociala sektorn med tyngdpunkt på äldreomsorg i Ljusnarsberg”, resultaten
av den genomförda översynen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14 (27)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 157
Au § 96

Dnr KS 100/2008

450

Avfallsplan för Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och
Nora kommuner 2009-2013
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till yttrande.

Au § 96
Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.
******
ÄRENDET
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) inkom den 25 juni 2008 med förslag till
avfallsplan för Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner
2009-2013 för remissförfarande. Eventuellt yttrande skall vara BKT tillhanda
senast den 31 oktober 2008.
Förslaget till avfallsplan har varit utsänt till samtliga politiska partier med
mandat i kommunfullmäktige för möjlighet att avge synpunkter. Ljusnarsbergs
Socialdemokrater inkom den 16 september 2008 med synpunkter samt
Centerpartiet Ljusnarsberg och Moderata Samlingspartiet
den 26 september 2008.Ledningsgruppen genom kommunchef
Torbjörn Brännlund inkom 16 oktober 2008 med yttrande.
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) inkom med förslag
daterat den 7 oktober 2008 till yttrande från kommunen. Av förslaget till
yttrande framgår att kommunen huvudsakligen bifaller förslaget till avfallsplan
för Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner 2009-2013.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 158
Au § 97

Dnr KS 148/2008

160

Förslag till reviderad krisledningsplan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige, efter erforderliga revideringar i krisledningsplanen,
beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Au § 97
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande
förslag till krisledningsplan samt att kommunstyrelsen ges rätt att göra
ändringar i planen som inte förändrar dess ändamål och huvudsakliga struktur
samt kommunledningskontoret ges rätt att göra formella och redaktionella
förändringar samt andra likartade ändringar.
******
ÄRENDET
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap 1 § skall varje
kommun fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser.
Kanslisekreterare Thomas Abrahamsson har inkommit med ett förslag till
krisledningsplan. I bilagd skrivelse daterad den 12 september 2008, föreslås
kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till
krisledningsplan, kommunstyrelsen ges rätt att göra ändringar i planen som inte
förändrar dess ändamål och huvudsakliga struktur samt
kommunledningskontoret ges rätt att göra formella och redaktionella
förändringar samt andra likartade ändringar.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 159
Au § 98

Dnr KS 149/2008

240

Förhandsbesked gällande avstyckning av fastigheten Skäret 3:1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Au § 98
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar sig vara positiva till en exploatering av fastigheten
Skäret 3:1 för uppförande av fritidshus enligt föreliggande förslag.
******
ÄRENDET
Bo Fjällman, Operafastigheter AB, inkom till Bergslagens Miljö- och
Byggnämnd med en ansökan om förhandsbesked gällande fastigheten Skäret
3:1. Ansökan avser en avstyckning av fastigheten på vilken det senare avses
uppföras cirka 30 fritidshus för uthyrning. Fritidshusen skall utgöra ett
komplement till operaanläggningen i syfte att förstärka tillgången till
övernattningsmöjligheter i samband med operaföreställningar.
Bergslagens Bygg- och Miljönämnd beslutade vid sammanträde
den 3 september 2008, § 76, att med hänsyn till exploateringens storlek,
terrängförhållanden, utfartsförhållanden med mera, exploateringen skall
föregås av detaljplaneläggning, att ärendet skulle underställas
kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun samt att ställa sig positiv till en
möjlig exploatering för fritidshus under förutsättning av kommunstyrelsen
fattar samma beslut.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 160

Dnr KS

Förslag till remissvar, Genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet i
Örebro län 2009-2013, Länsstyrelsen Örebro län
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till remissvar.
******
ÄRENDET
Länsstyrelsen Örebro län har inkommit med förslag till reviderad
Genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet i Örebro län 2009-2013.
Genomförandestrategin skall verka för en levande landsbygd som är
miljömässigt och socialt hållbar. Målen för Örebro län är konkurrenskraftiga
företag, en god miljö och ett välhävdat landskap, en god livskvalitet samt ökad
sysselsättning.
Eventuellt remissvar skall vara Regionförbundet Örebro tillhanda senast
den 20 oktober 2008 med beviljat tillstånd för kommunen att inkomma med
remissvar den 22 oktober 2008.
Utvecklingssekreterare Tomas Larsson presenterar i en skrivelse daterad
den 10 oktober 2008 förslag till remissvar. I förslaget framförs att kommunen
anser det märkligt att bergsbruket inte omnämns som potentiell verksamhet för
tillväxt, vilket föranleder kommunen föreslå att tillägg med bergsbruk görs i
genomförandestrategin.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 161

Dnr KS

Förslag till remissvar, Örebroregionens internationella strategi – Enad utblick,
Regionförbundet Örebro
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till remissvar.
******
ÄRENDET
Regionförbundet Örebro inkom den 10 september 2008 med en remiss rörande
en strategi för internationell verksamhet, Örebroregionens internationella
strategi; Enad utblick. Strategins syfte är att tillvarata styrkorna i regionen, lära
av exempel i omvärlden samt genom ökad samverkan inom strategiskt viktiga
internationella områden bemöta de utmaningar Örebroregionen står inför.
Eventuellt remissvar skall vara Regionförbundet Örebro tillhanda senast
den 3 november 2008.
Utvecklingssekreterare Tomas Larsson presenterar i en skrivelse daterad
den 10 oktober 2008 förslag till remissvar. I förslaget framför kommunen att
den är positiv till att Regionförbundet Örebro tar ett samlat grepp om det
internationella arbetet.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 162

Dnr KS

Delning av utkast till verksamhetsplan 2009 för Polismyndigheten i Örebro län
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till yttrande.
******
ÄRENDET
Polismyndigheten i Örebro län har den 3 oktober 2008 inkommit med delning
av utkast till verksamhetsplan för år 2009.
Eventuella synpunkter skall vara Polismyndigheten i Örebro län tillhanda
senast den 16 oktober 2008.
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) har upprättat ett
förslag till yttrande daterat den 21 oktober 2008 där kommunen tackar för
möjligheten att avge synpunkter på utkastet men önskar i framtiden en längre
tidsperiod för att kunna avge mer genomarbetade synpunkter. Därtill är
önskemålet att det ges möjlighet att ta del av verksamhetsresultaten då utkastet
till verksamhetsplan refererar till dessa.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 163

Dnr KS 147/2008

101

Årets Ljusnarsbergare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelse beslutar att utse Jaqueline och Hans Prinselaar till
Årets Ljusnarsbergare 2008. Utmärkelsen motiveras av ett enastående och
uppoffrande arbete med att hjälpa barn, ungdomar och äldre i allmänhet och
personer med utländsk härkomst i synnerhet.
Kommunstyrelsen beslutar vidare uppdra åt kommunstyrelsens ordförande
Ewa-Leena Johansson (s) och kommunsekreterare Anders Andersson att göra
en översyn av befintliga riktlinjer för utmärkelsen Årets Ljusnarsbergare samt
om behov föreligger, upprätta förslag till reviderade riktlinjer.
******
ÄRENDET
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 6 februari 2002, § 4, att
dåvarande kulturpriset och ungdomsledarstipendiumet skulle slås samman till
ett stipendium, Årets Ljusnarsbergare.
Vid nomineringstidens utgång har det inkommit tio nomineringar.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21 (27)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 164
Au § 99

Dnr KS 150/2008

840

Stämmoombud till extra stämma med ekonomiska föreningen Tursam
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Gert Stark (s) till ombud vid Tursams extra
stämma, samt bemyndiga stämmoombudet att vid stämman föreslå
Ewa-Leena Johansson (s) som styrelseledamot i föreningen.

Au § 99
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen utser stämmoombud till Tursams extra stämma.
******
ÄRENDET
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 juni 2005, § 71,
medlemskapet i den ekonomiska föreningen Tursam skulle övergå från
Ljusnarsbergs Guld & Äventyr Handelsbolag till Ljusnarsbergs kommun. Den
ekonomiska föreningen Tursam är en förening inom
KNÖL-kommunerna (Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg) vars syfte
är att samordna och utveckla turismen i de fyra kommunerna. Ett större
utrednings- och utvecklingsarbete rörande Tursams framtid har på uppdrag av
KNÖL-kommunerna genomförts sedan 2005. Detta arbete har successivt
avrapporterats till KNÖL-gruppen, bestående av medlemskommunernas
kommunalråd och kommunchefer, samt allmänna utskottet och
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) anser i en skrivelse
daterad den 22 september 2008 att det är tid för kommunen att träda in i
Tursam och för detta krävs en extra stämma. I anledning av detta föreslås
allmänna utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att utse stämmoombud
inför Tursams extra stämma.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 165

Dnr KS 019/2008

102

Avsägelse, ledamot i styrelsen för SOFINT, Ingemar Javinder (s)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja Ingemar Javinder entledigande från
uppdraget som ledamot i Samordningsförbundet i norra Örebro län (T)
(SOFINT) och till ny ledamot efter denne välja Ulla Kalander-Karlsson (s).
******
ÄRENDET
Ingemar Javinder (s) inkom den 6 oktober 2008 med en avsägelse från
uppdraget som ledamot i Samordningsförbundet i norra Örebro län (T)
(SOFINT).
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 166

Dnr KS

Revisionsberättelse och revisionsrapport, SOFINT
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner revisionsberättelsen och revisionsrapporten samt
överlämnar dessa till kommunfullmäktige för kännedom.
******
ÄRENDET
Revisorerna i Samordningsförbundet i norra Örebro län (T) (SOFINT) har
inkommit med revisionsberättelse för år 2007. Därtill har Öhrlings
PRICEWATERHOUSECOOPERS inkommit med revisionsrapport rörande
granskning av årsredovisning 2007 för SOFINT.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 167
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.
******
ÄRENDET
Anmälan av delegationsbeslut i mark- och fastighetsärenden under perioden
19 maj 2008-3 oktober 2008.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 168
Skrivelse, ansökan om tillstånd för kampanjbanner, Samling mot mäns våld
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge tillstånd till banner för kampanjen Samling mot
mäns våld.
******
ÄRENDET
Organisationen Män för Jämställdhet har inkommit med en skrivelse
innehållande förfrågan om tillstånd att på kommunens hemsida lägga ut en
kampanjbanner. Bannern avser kampanjen Samling mot mäns våld – Våldets
mönster går att bryta, vilken pågår under perioden 25 november till
10 december 2008. Kampanjens syfte är att bilda opinion för att
våldsförebyggande insatser riktade till män och pojkar skall utvecklas och
spridas, öka medvetenheten och kunskapen om mäns våld mot såväl
kvinnor/flickor som män/pojkar samt bryta tystnaden i frågor om mäns våld, i
synnerhet bland män och mansdominerade sektorer.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2008-10-22

Ks § 169

Dnr KS 001/2008

101

Rapporter, delgivningar, meddelanden och pågående ärenden
Kommunstyrelsens beslut
Rapporter m.m. läggs till handlingarna.
******
Rapporter
Jurina Garmuté,
projektsamordnare

Slutrapport för samverkansprojekt mellan
försäkringskassan, socialförvaltningen,
arbetsförmedlingen och vårdcentralen i
Ljusnarsbergs kommun

Örebro läns Fotbollsförbund

Protokoll, planinspektion av
anläggningskommittén.

Ewa-Leena Johansson

Regionförbundet Örebros arbete.

Delgivningar

Justerandes sign.

Bergslagens Kommunalteknik

Protokoll, sammanträde i direktionen
2008-10-10, tillsättande av ny
förbundschef Stefan Lundqvist.

Regionförbundet Örebro

Protokoll, regionfullmäktige 2008-09-18.

Ljusnarsbergs
Fastighetsaktiebolag

Protokoll, styrelsesammanträden
2008-09-23 och 2008-10-08.

Ljusnarsbergs Industrifastigheter
AB

Protokoll, styrelsesammanträden
2008-09-23 och 2008-10-08.

Regionförbundet Örebro

Utkast till remissvar, Framtidens
kollektivtrafik i StockholmMälarregionen, Utredningen Framtidens
Kollektivtrafik FramKo.

Regionförbundet Örebro

Inbjudan till diskussion den 6 november
2008 rörande utkast till remissvar,
Framtidens kollektivtrafik i StockholmMälarregionen.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Dnr KS 094.03 040

2008-10-22

Regionförbundet Örebro och
Länstrafiken Örebro AB

Inbjudan tíll ägarsamråd
den 13 november 2008.

Professor Janerik Gidlund

Tack för uppvaktning i samband med
avslutad tjänst som rektor vid
Örebro universitet.

Sören Gunnarsson

Tack för uppvaktning i samband med
avslutad tjänstgöring som landshövding.

Statens bostadskreditnämnd

Avslutande av avtalet mellan
Ljusnarsbergs kommun och
Bostadsdelegationen.

Företagarna

Årets Företagarkommun 2008.

Leader Bergslagen

Informationsbroschyr

Sveriges Kommuner och
Landsting

Inbjudan till remisskonferenser, Prövning
av vindkraft (SOU 2008:86).

Ewa-Leena Johansson

Nyckeltal för bostadsbolag.

_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

