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Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) 
Lars Bergsten (s), tjänstgörande ersättare 
Sten-Ove Karlsson (s), tjänstgörande ersättare 
Pirjo Nilsson (s) 
Arne Eklund (s), tjänstgörande ersättare 
Astrid Dahl (v)  
Andreas Alexandre (c), tjänstgörande ersättare 
Sivert Bäck (c) 
Ulf Hilding (m) 
Anna-Marina Martinsson (kfl) 
Ralf Nielsen (kfl) 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Torbjörn Brännlund, kommunchef 

Utses att justera Pirjo Nilsson 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret   2009-10-13 
 
Under- 
skrifter 

 
 
Sekreterare       ………………………………………………………………………….. 
 Anders Andersson 

Paragrafer:  256 

  
 
 
Ordförande        …………………………………………………………………………. 
 Ewa-Leena Johansson 

 
 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 
 Pirjo Nilsson 

 

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

Organ              Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2009-10-08 

Datum för 
anslags uppsättning 2009-10-13 Datum för 

anslags nedtagande    2009-11-06 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

 
 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 

     Anders Andersson                                                               
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Ks § 256 
Ks § 242 
Kf § 78 
Ks § 152   
Au § 108  
Bus § 59  Dnr KS 002/2009 041 
Su § 67  Dnr KS 062/2008 041 
 
Utredning och konsekvensbeskrivning av förändringar i 
resursfördelningssystemet  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att antalet volymtimmar per årsarbetare 
inom förskoleverksamheten skall beräknas utifrån 220 timmar per 
årsarbetare och vecka. 
 
Reservationer 
Andreas Alexandre (c), Anna-Marina Martinsson (kfl) och Ralf Nielsen 
(kfl) reserverar sig till förmån för Andreas Alexandres med fleras 
yrkande. 
 
Yrkanden 
Andreas Alexandre (c), med instämmande av Anna-Marina Martinsson 
(kfl) och Ralf Nielsen (kfl), yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige avslå förslaget att antalet volymtimmar skall uppgå 
till 220 per årsarbetare och vecka. 
 
Ewa-Leena Johansson (s) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommun-
fullmäktige besluta att antalet volymtimmar skall uppgå till 220 per 
årsarbetare och vecka. 
 
Ewa-Leena Johansson (s) yrkar i ett tilläggsyrkande att i de fall 
kommunstyrelsen beslutar enligt Alexander Alexandres med fleras 
yrkande, skall de som bifaller detta yrkande ange hur finansiering skall 
ske av ett bibehållande av 190 per årsarbetare och vecka. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ewa-Leena Johanssons 
yrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Ewa-Leena Johanssons yrkande. 
Nej-röst för bifall till Andreas Alexandres med fleras yrkande. 
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Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med följande resultat: 
 
Arne Eklund (s)   Ja 
Pirjo Nilsson (s)   Ja 
Lars Bergsten (s)   Ja 
Sten-Ove Karlsson (s)   Ja 
Astrid Dahl (v)   Ja 
Andreas Alexandre (c)   Nej 
Sivert Bäck (c)   Avstår 
Ulf Hilding (m)   Ja 
Anna-Marina Martinsson (kfl)  Nej 
Ralf Nielsen (kfl)   Nej 
Ewa-Leena Johansson (s)   Ja 
 
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 3 nej-röst och en avstår, 
ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt  
Ewa-Leena Johanssons yrkande. 
 
 
ÄRENDET 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson och rektor Per-Erik Lindberg 
har inkommit med utredning och konsekvensbeskrivning av förändringar 
av antalet volymtimmar inom förskolan daterat den 15 september 2009. 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson har därutöver inkommit med 
riskanalys och handlingsplan med anledning av förslaget till höjning av 
antalet volymtimmar inom förskolan. Ärendet har även kompletterats 
med protokoll för vid förhandling den 24 september 2009 mellan 
Lärarförbundet och Ljusnarsbergs kommun enligt Medbestämmande-
lagen § 11, protokoll för vid förhandling mellan Svenska Kommunal-
arbetareförbundet sektion 6 och Ljusnarsbergs kommun enligt 
medbestämmandelagen § 11 samt utvärdering från rektor  
Per-Erik Lindberg av nuvarande volymtimmemodell med 190 timmar per 
årsarbetare och vecka. 
 
 
 
Ks § 242 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Hänskjuta ärendet till senare sammanträde i kommunstyrelsen. 
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Kf § 78 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (s) yrkande. 
 
Yrkande 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) yrkar på 
återremiss för framtagande av kompletterande material. 
 
 
Ks § 152 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att antalet volymtimmar per årsarbetare 
inom förskoleverksamheten skall beräknas utifrån 220 timmar per 
årsarbetare och vecka samt att resursfördelningen av personalresurser 
inom förskoleklass och grundskola fastställs och förtydligas till att denna 
skall beräknas utifrån 8,0 årsarbetare lärare inklusive speciallärare och 
specialpedagoger per 100 elever. Beslutet ger följande ekonomiska 
konsekvenser per år: 
 
Resursfördelningssystem, volymtimmar,  
förskoleverksamheten (Ans 520, Vht 40xxx) - 1 027 000 kronor 
Resursfördelningssystem, personal inom 
förskoleklass och grundskola - 734 000 kronor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Följande ändringar i driftbudget för år 2009 där så är möjligt samt beslut 
som skall beaktas av budgetberedningen inför 2010 års driftbudget: 
 
Allmänna utskottet 
Vision 2020 (Ans 120, Vht 22181)  - 200 000 kronor 
Marknadsföring (Ans 120, Vht 22350) - 50 000 kronor 
Leasingbilar (Ans 111, Vht 08150) - 100 000 kronor 
Konsumentrådgivning (Ans 111, Vht 22510) - 70 000 kronor 
Personalminskning, komvux/Lärcentrum  
(Ans 160, Vht 47xxx) - 414 000 kronor 
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Kommunstyrelsen beslutar som inriktningsbeslut att kommunen inte skall 
via Bergslagens Kommunalteknik ansvara för skötsel av idrottsplatser. 
Därtill uppdras åt kommunchef Torbjörn Brännlund att slutföra 
förhandlingar med idrottsföreningar rörande övertagande av skötsel av 
idrottsplatser samt att återrapportering skall ske till kommunstyrelsen av 
utfallet av dessa förhandlingar.  
 
Sociala utskottet 
Uppsägning av hyresavtal, Röda stugan 
(Ans 430, Vht 57103) - 32 000 kronor 
Uppsägning av hyresavtal, Dagcenter 
(Ans 430, Vht 51351) - 45 000 kronor 
Försörjningsstöd (Ans 420, Vht 5xxxx) + 1 000 000 kronor 
 
Därtill beslutas att alternativa resursfördelningssystem i verksamheterna 
inom sociala utskottets ansvarområde skall beredas vidare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar deklarera att den förutsätter att arbetet med 
anpassning av personal utifrån såväl korrigeringar som sker på grund av 
förändrade förutsättningar (exempelvis minskat barn- och elevantal) som 
ovanstående förslag om ändrade och beslut om förtydligade beräknings-
grunder för resursfördelningssystem inom bildningsförvaltningens 
verksamheter inleds omedelbart. 
 
Reservationer 
Anna-Marina Martinsson (kfl) och Oskar Martinsson (kfl) reserverar sig 
till förmån för Anna-Marina Martinssons yrkande rörande volymtimmar 
inom förskoleverksamheten. 
 
Yrkanden 
Anna-Marina Martinsson (kfl) yrkar att antalet volymtimmar inom 
förskoleverksamheten skall kvarstå vid 190 per årsarbetare och vecka. 
 
Hans Hedborg (c), med instämmande av Gert Stark (s) yrkar att antalet 
volymtimmar skall uppgå till 220 per årsarbetare och vecka. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Anna-Marina Martinssons yrkande 
och Hans Hedborgs med fleras yrkande och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt Hans Hedborgs med fleras yrkande. 
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ÄRENDET 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med 
konsekvensbeskrivningar av förslag till kostnadsreduceringar inom 
näringslivsutvecklarens ansvarsområde. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim presenterar ett arbetsmaterial med 
beräkningar och konsekvenser av förändrat resursfördelningssystem.  
Rektor Per-Erik Lindberg förespråkar i de fall ändringar skall 
genomföras i resursfördelningssystemet avseende förskoleverksamheten, 
att antalet volymtimmar fastställs till 210 per årsarbetare och vecka samt 
att vikariestopp införs för första frånvarodagen. 
 
Rektor Per-Erik Lindberg presenterar muntligt de principer och regler 
som tillämpas i Nora kommun rörande volymtimmar inom 
förskoleverksamheten. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström presenterar ett 
arbetsmaterial med beräkningar och konsekvenser av förändrat 
resursfördelningssystem. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar en sammanställning av 
föreslagna verksamhetsförändringar i driftbudget för år 2010. 
 
 
 
Au § 108 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Uppdra åt rektor Per-Erik Lindberg att studera Nora kommuns 
tillämpning av volymtimmar inom förskoleverksamheten. 
 

***** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 91 att 
utredning och konsekvensbeskrivning skulle genomföras av förändringar 
i resursfördelningssystemet.  
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Bus § 59 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Bildningsutskottet godkänner redovisningen. 
 

***** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 91 att 
utredning och konsekvensbeskrivning skulle genomföras av förändringar 
i resursfördelningssystemet.  
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim och ekonomichef Bo Wallströmer 
redovisar muntligt det pågående arbetet med utredningen samt de resultat 
som framkommit till dagsläget. Utredningen och konsekvens-
beskrivningen kommer att presenteras vid extra sammanträde i 
kommunstyrelsen den 24 juni 2009. 
 
 
 
Su § 67 
 
Sociala utskottet förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lokalerna Röda stugan och däckverkstaden 
i Kolartorp sägs upp medan Gula villan fortsatt hyrs av 
socialförvaltningen.  
 
Sociala utskottets beslut 
 
Sociala utskottet deklarerar till kommunstyrelsen att den accepterar 
besparingar under förutsättningar att vården kan bedrivas värdigt och 
godtagbart. Vidare uppdras åt tillförordnad socialchef  
Ann-Britt Löfström att genomföra en översyn av verksamheternas 
kostnader utöver personal med målsättningen om en kostnadsreducering 
med minst tio procent beträffande materialkostnader. Därtill skall  
uppdraget innehålla uppgiften att genomföra en översyn av avgifterna 
inom verksamheterna. I övrigt godkännas de färdigställda utredningarna 
och överlämnas till kommunstyrelsen. 
 

****** 
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ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 91 om 
ett antal utredningsuppdrag för att uppnå en reviderad budget för år 2009 
som harmonierar med kommunens ändrade ekonomiska situation. Sociala 
utskottet berördes i form av utredning rörande uppsägning av Gula villan, 
utredning rörande uppsägning av Röda stugan, utredning av samverkan 
med annan kommun rörande medicinskt ansvarig sjuksköterska och 
medicinskt ansvarig för rehabilitering samt utredning och konsekvens- 
beskrivning av förändringar i resursfördelningssystemen. Utredningarna 
skulle presenteras senast den 1 september 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 maj 2009, § 120 att  
nedanstående uppdrag inom sociala utskottets område skulle redovisas 
senast den 15 juni 2009. 
 
Utredning   Ansvarig 
Lokalsamverkan Röda stugan/Gula villan Margareta Emnegard och 

Nan Carlsson 
Förändrat resursfördelningssystem Ann-Margret Runheim 
   och Ann-Britt Löfström 
 
Enhetschef Margareta Emnegard har inkommit med skrivelse daterad den  
8 juni 2009 i vilken föreslås beslutas att Röda stugan sägs upp. 
 
Enhetschef Margareta Emnegard har inkommit med skrivelse daterad den 
8 juni 2009 rörande samordning av lokaler inom 
dagcenter/sysselsättningsgrupp för personer med psykiska funktions-
hinder. I skrivelsen föreslås besluta att snarast möjligt säga upp 
kontraktet på däckverkstaden i Kolartorp med hyresvärd  
BETAJO Plast AB. 
 
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med skrivelse daterad den  
19 juni 2009 i vilken föreslås besluta att Gula villan ej sägs upp. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström, enhetschef Roger Lantz och 
enhetschef Suzanne Sillrén har inkommit med ett arbetsmaterial 
innehållande konsekvensbedömning av förändrad resursfördelning inom 
särskilt boende. Handlingen visar att en neddragning med 0,03 
årsarbetare per vårdboendeplats och plats på gruppboende skulle  
medföra en minskad kostnad med 861 600 kronor. Konsekvensen av 
denna åtgärd är en försämrad kvalitet i verksamheterna. 
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Beträffande samarbete med andra kommuner rörande medicinskt 
ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering 
informerar tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström att ett arbete 
inletts för att utreda möjligheterna att uppnå detta. 
 
_________ 
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