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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-12-02                                                                              
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

                                                                     Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 12.00 
     13.00 – 14.30       
 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) 
Ingemar Javinder (s) 

 Gert Stark (s) 
Ulla Kalander-Karlsson (s) 
Pirjo Nilsson (s) 
Astrid Dahl (v)  
Hans Hedborg (c) 
Sivert Bäck (c) 
Ulf Hilding (m) 
Anna-Marina Martinsson (kfl) 
Ralf Nielsen (kfl) 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Torbjörn Brännlund, kommunchef 
Bo Wallströmer, ekonomichef 
Charlotte Dahlbom, socialchef 
Tomas Larsson, tillförordnad bildningschef, §§ 290-302 
Thomas Krenchel, personalsekreterare, §§ 290-302 

Utses att justera Hans Hedborg 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret   2009-12-08 
 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:  290 - 315 

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

 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 
 Hans Hedborg 

 

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

Organ              Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2009-12-02 

Datum för 
anslags uppsättning 2009-12-08 Datum för 

anslags nedtagande    2010-01-03 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
  Anders Andersson 
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Ks § 290 
Au § 182  Dnr KS 002/2009 041 
 

 
Ekonomisk rapport 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer lämnar rapport över den aktuella 
ekonomiska situationen i kommunen. Prognos gällande helåret 2009 
visar på ett underskott med 3,3 miljoner kronor. Därtill kan 2009 års 
resultat komma att belastas med engångsavskrivningar. 
 
 
 
Au § 182 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer lämnar rapport över den aktuella 
ekonomiska situationen i kommunen. 
 
 ________ 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  3 (43) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-12-02 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Ks § 291  Dnr KS 115/2008 041 
 

 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
 
ÄRENDET 
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 4 november 2009 
inkommit med en ekonomisk rapport avseende perioden  
1 januari-31 oktober 2009. Rapporten avser såväl förvaltningslokaler som 
övriga lokaler. 
 
_________ 
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Ks § 292  Dnr KS 086/2009 041 
 

 
Ekonomisk rapport, Bergslagens Kommunalteknik (BKT) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
ÄRENDET 
 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har vid sammanträde 
den 23 oktober 2009, § 56 behandlat en ekonomisk rapport avseende 
perioden 1 januari-31 augusti 2009 samt en budgetprognos för år 2009. 
Prognos för helåret 2009 visar för skattefinansierad och 
avgiftsfinansierad verksamhet ett överskott med 775 000 kronor. 
 
_________ 
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Ks § 293  Dnr KS 002/2009 041 
 

 
Återrapportering. föreningsdrift av kommunens idrottsplatser 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner presenterat förfaringssätt och 
återrapporten. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 24 juni 2009, § 152 
om ett inriktningsbeslut att kommunen inte skulle via Bergslagens 
Kommunalteknik (BKT) ansvara för skötsel av idrottsplatser samt uppdra 
åt kommunchef Torbjörn Brännlund att slutföra förhandlingar med 
idrottsföreningar angående övertagande av skötsel av idrottsplatser. 
Återrapportering av förhandlingarnas utfall skulle ske till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund rapporterar om genomförda 
förhandlingar med idrottsföreningarna. BKT kommer att ingå avtal med 
idrottsföreningarna om skötsel av idrottsplatserna. Därutöver kommer 
kommunen att ingå avtal med idrottsföreningarna rörande uthyrning av 
lokaler med anknytning till idrottsplatserna. 
 
_________ 
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Ks § 294 
Ks § 263 
Au § 166  Dnr KS 175/2009 023 
 

 
Erbjudande om frivillig avgång 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att frivillig avgång skall erbjudas 
kommunens personal enligt föreliggande förslag samt att beslutet skall 
beaktas i budget för år 2010. Vidare skall kontinuerlig återkoppling ske 
av utvecklingen gällande frivillig avgång till kommunstyrelsen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund och personalsekreterare  
Thomas Krenchel presenterar förslag till erbjudande om frivillig avgång. 
Frivillig avgång kan ske i form av avtalspension för personer anställda i 
kommunen som under perioden 2009-2011 är i åldern 63-65 år eller i 
form av avgångsvederlag för personer som är tillsvidareanställda i 
kommunen. 
 
 
 
Ks § 263 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchef Torbjörn Brännlund 
att fortsatt utreda alternativ i samband med ett eventuellt erbjudande om 
frivillig avgång.  
 
 
 
Au § 166 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet beslutar att undersökning skall genomföras av 
intresset bland berörd personal av frivillig avgång enligt presenterat 
förslag. Redovisning av intresset sker vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 28 oktober 2010. 
 
 ****** 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  7 (43) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-12-02 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
ÄRENDET 
 
Personalsekreterare Thomas Krenchel presenterar förslag till erbjudande 
till frivillig avgång. Den som frivilligt avslutar sin anställning erhåller 
avtalspension eller avgångsvederlag i utbyte. Erbjudandet avser anställda i 
Ljusnarsbergs kommun som minst fyllt 63 år vid ansökningstillfället. 
 
_________ 
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Ks § 295  Dnr KS 066/2009 041 
 

 
Budget 2010 och flerårsplan 2011-2012 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
• att för år 2010 fastställa VA-taxor enligt föreliggande förslag 

innebärande oförändrade VA-taxor förutom taxan för enskilda 
slambrunnar som höjs med 25 kronor exklusive moms, 

• att för år 2010 fastställa renhållningstaxor i enlighet med 
föreliggande förslag innebärande sex procents höjning och att 
överskott förväntas med 1,0 miljoner kronor att användas för 
sluttäckning av deponin, 

• att för år 2010 fastställa taxor och avgifter i enlighet med 
föreliggande förslag inom Bergslagens miljö- och byggnadsnämnds 
verksamhetsområde, 

• att i resursfördelningsmodellen för skolbarnsomsorgen fastställa 
nyckeltalet barn per årsarbetare till 20,3, 

• att uppdra till bildningschefen utreda och lämna förslag till 
fritidsgårdens framtida verksamhet utifrån organisation, volym och 
driftsform med syftet att sänka kostnaden, 

• att uppdra till kommunchefen utforma förslag till organisation och 
ekonomi för inrättandet av en arbetsmarknadsenhet, 

• att uppdra till kommunchefen utreda kostnadseffekter vid byte av 
energisystem vid kommunens simanläggning, 

• att uppdra till kommunchefen förutsättningslöst utreda framtida 
kosthantering avseende tillagning alternativt mottagning samt 
dimensionering, kostnad och transporter i kommunens olika kök, 

• att uppdra till Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag anpassa sina 
underhållskostnader för allmännyttan till en nivå i paritet med 
rikssnittet utan att öka sina samlade driftskostnader, 

• att uppdra till socialchefen att utreda och lämna förslag till åtgärder 
för att minska försörjningsstödets omfattning, 

• att uppdra till socialchefen verka för tillvaratagande av resultat från 
utredningen avseende Lagen om valfrihet (LOV) med prioritet på 
framtagande av kvalitetssäkringsplan för äldreomsorgen, 

• att uppdra till samtliga enhetschefer/rektorer att inom respektive 
ansvarsområde utarbeta en plan för hur brukarinflytande skall införas 
alternativt förbättras samt att  planerna skall sammanställas för 
respektive förvaltning, 

• att tidigare års uppdrag skall genomföras och rapporteras under 
2010, 

• att fastställa inriktningsmål i enlighet med föreliggande förslag, 
• att fastställa finansiella mål i enlighet med föreliggande förslag, 
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• att fastställa riktlinjer för ekonomisk styrning i enlighet med 
föreliggande förslag, 

• att i övrigt fastställa verksamhetsförändringar i enlighet med 
föreliggande förslag, 

• att i övrigt för år 2010 fastställa investeringsbudget i enlighet med 
föreliggande förslag,  

• att för år 2010 fastställa resultatbudget i enlighet med föreliggande 
förslag och ovanstående beslutspunkter, samt 

• att beredningar som sorterar under kommunfullmäktige skall vara 
vilande under 2010. 
 

Yrkanden 
Ulf Hilding (m) yrkar i ett tilläggsyrkande att punkt åtta i förslaget för 
följande lydelse ”att uppdra till kommunchefen förutsättningslöst 
utreda framtida kosthantering avseende tillagning alternativt 
mottagning samt dimensionering, kostnad och transporter i 
kommunens olika kök”. 
 
Ulf Hilding (m) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunfullmäktige 
beslutar att beredningar som sorterar under kommunfullmäktige skall 
vara vilande under 2010. 
 
Ulf Hilding (m), med instämmande av Hans Hedborg (c), yrkar att 
förslaget ändras i det att befattningen som kommunchef dras in och 
arbetsuppgifterna fördelas på övriga chefstjänstemän. Yrkandets 
kostnadsminskning med 415 00 kronor 2010, 930 000 kronor 2011 
respektive 2012 skall tillföras äldreomsorgen. 
 
Ingemar Javinder (s), med instämmande av Astrid Dahl (v), yrkar 
bifall till budgetberedningens förslag innebärande att kommunchefs-
tjänsten kvarstår. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ulf Hildings tilläggsyrkande gällande 
ändrad lydelse av punkt åtta och finner att kommunstyrelsen bifaller 
tilläggsyrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på Ulf Hildings tilläggsyrkande gällande 
kommunfullmäktiges beredningar och finner att kommunstyrelsen 
bifaller tilläggsyrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på Ingemar Javinders yrkande om bifall 
till budgetberedningens förslag att tjänsten som kommunchef kvarstår 
och Ulf Hildings yrkande att kommunchefstjänsten tas bort och medel 
tillförs äldreomsorgen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Ingemar Javinders yrkande. 
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ÄRENDET 

 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar budgetberedningens förslag till 
budget för 2010 och flerårsplan för 2011-2012. I förslaget föreslås 
kommunfullmäktige besluta följande: 
 
• att för år 2010 fastställa VA-taxor enligt föreliggande förslag 

innebärande oförändrade VA-taxor förutom taxan för enskilda 
slambrunnar som höjs med 25 kronor exklusive moms, 

• att för år 2010 fastställa renhållningstaxor i enlighet med 
föreliggande förslag innebärande sex procents höjning och att 
överskott förväntas med 1,0 miljoner kronor att användas för 
sluttäckning av deponin, 

• att för år 2010 fastställa taxor och avgifter i enlighet med 
föreliggande förslag inom Bergslagens miljö- och byggnadsnämnds 
verksamhetsområde, 

• att i resursfördelningsmodellen för skolbarnsomsorgen fastställa 
nyckeltalet barn per årsarbetare till 20,3, 

• att uppdra till bildningschefen utreda och lämna förslag till 
fritidsgårdens framtida verksamhet utifrån organisation, volym och 
driftsform med syftet att sänka kostnaden, 

• att uppdra till kommunchefen utforma förslag till organisation och 
ekonomi för inrättandet av en arbetsmarknadsenhet, 

• att uppdra till kommunchefen utreda kostnadseffekter vid byte av 
energisystem vid kommunens simanläggning, 

• att uppdra till kommunchefen utreda framtida kosthantering 
avseende tillagning alternativt mottagning samt dimensionering, 
kostnad och transporter i kommunens olika kök, 

• att uppdra till Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag anpassa sina 
underhållskostnader för allmännyttan till en nivå i paritet med 
rikssnittet utan att öka sina samlade driftskostnader, 

• att uppdra till socialchefen att utreda och lämna förslag till åtgärder 
för att minska försörjningsstödets omfattning, 

• att uppdra till socialchefen verka för tillvaratagande av resultat från 
utredningen avseende Lagen om valfrihet (LOV) med prioritet på 
framtagande av kvalitetssäkringsplan för äldreomsorgen, 

• att uppdra till samtliga enhetschefer/rektorer att inom respektive 
ansvarsområde utarbeta en plan för hur brukarinflytande skall införas 
alternativt förbättras samt att  planerna skall sammanställas för 
respektive förvaltning, 

• att tidigare års uppdrag skall genomföras och rapporteras under 
2010, 

• att fastställa inriktningsmål i enlighet med föreliggande förslag, 
• att fastställa finansiella mål i enlighet med föreliggande förslag, 
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• att fastställa riktlinjer för ekonomisk styrning i enlighet med 
föreliggande förslag, 

• att i övrigt fastställa verksamhetsförändringar i enlighet med 
föreliggande förslag, 

• att i övrigt för år 2010 fastställa investeringsbudget i enlighet med 
föreliggande förslag, samt 

• att för år 2010 fastställa resultatbudget i enlighet med föreliggande 
förslag och ovanstående beslutspunkter. 
 

_________ 
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Ks § 296  Dnr KS 026/2009 735 
 

 
Ombyggnation av Koppargården 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

• att Ljusnarsbergs kommun tillsammans med Riksbyggen bildar en 
kooperativ hyresrättsförening med namnet Riksbyggens 
kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder, 

• att kommunen utser tre personer till ordinarie styrelseledamöter i 
föreningen och tre personer som ersättare, 

• att kommunen antar föreliggande förslag från projektgruppen till 
stadgar för föreningen, 

• att kommunen tecknar stiftaravtal enligt föreliggande förslag från 
projektgruppen med Riksbyggen som reglerar syfte och ändamål 
med föreningen, 

• att kommunen uppdrar till Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag att 
försälja fastigheten Stortorp 6:11 (Treskillingen) för  
35 000 000 kronor och fastigheten Heden 6:69 (Solgården/Heden) 
för 16 000 000 kronor till Riksbyggens kooperativa 
hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder enligt senare 
särskilt upprättat köpekontrakt, 

• att kommunen uppdrar till Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag att 
för erhållen köpeskillingen, sammanlagt 51 000 000 kronor, på 
mest fördelaktigt sätt minska bolagets låneskuld med samma 
summa, 

• att kommunen förvärvar Sjukstugan 10 (Koppargården) av 
Örebro läns landsting för 9 500 000 kronor. Därpå förvärvar 
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs 
äldrebostäder fastigheten på samma villkor av kommunen. 
Därefter genomför föreningen ombyggnad av fastigheten i 
enlighet med föreliggande förslag från projektgruppen, 

• att kommunen tecknar samarbets- och blockförhyrningsavtal med 
föreningen enligt föreliggande förslag från projektgruppen, samt 

• att kommunen förmedlar lån till Riksbyggens kooperativa 
hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder på den totala 
finansieringen av åtgärderna om högst 113 000 000 kronor. 

 
Vidare att kommunfullmäktige beslutar att eventuell realisationsvinst 
skall av Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag användas till nedskrivning av 
värdet på lämpliga fastigheter i dess bestånd.  
 
Till kommunens representanter i styrelsen för den kooperativa 
hyresrättsföreningen välja ekonomichef, socialchef och 
kommunstyrelsens ordförande. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar Ewa-Leena Johanssons (s) förslag till svar med 
anledning av PROs skrivelse. 
 
Yrkande  
Ingemar Javinder (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar anta  
Ewa-Leena Johanssons (s) förslag till svar med anledning av PROs 
skrivelse. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 februari 2009, § 60 
teckna samarbetsavtal med Riksbyggen samt fastställa projektplan med 
målsättningen av en etablering av ett nytt äldreboende i kommunen i  
maj 2011.  
 
Den enligt projektplanen upprättade projektgruppen har genom 
projektsamordnare                        inkommit med beslutsunderlag i 
ärendet daterat den 19 november 2009. 
 
I underlaget anges bland annat att kommunen och Riksbyggen samarbetat 
med frågan kring omvandling av boende och verksamhetsfunktion på 
Koppargården samt Treskillingen och Solgården/Heden. Projektet har 
syftat till att via kooperativ hyresrättsförening som bildas av kommunen 
och Riksbyggen, genomföra planerad omvandling. Projektarbetet har 
visat att handlingsalternativet är genomförbart och att kommunen genom 
detta samarbete långsiktigt kan sänka sina nuvarande kostnader.  
 
Projektgruppen föreslår kommunen att tillsammans med Riksbyggen 
bilda en kooperativ hyresrättsförening, överlåta ägandet av de aktuella 
fastigheterna till föreningen och sedan uppdra till föreningen att 
omvandla fastigheterna i enlighet med föreliggande förslag från 
projektgruppen. 
 
Alla kostnader som åtgärderna innebär finansieras av föreningen via lån. 
Kommunen lämnar föreningen kommunal borgen alternativt att 
kommunen förmedlar nödvändiga lån för att garantera lägsta lånekostnad 
för föreningen. 
 
Föreningen styrs av ett antal dokument och avtal som grundläggs i 
samband med bildandet av föreningen. Några av dessa är föreningens 
stadgar som grundas på Lagen om kooperativa hyresrätten (2002:93) och 
det stiftaravtal som tecknas mellan kommunen och Riksbyggen om syfte 
och ändamål med föreningen. 
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Genom föreslagen lösning erhåller kommunen en investering i berörda 
anläggningar om 62 000 000 kronor som innebär att anläggningarna 
omvandlas från nuläge till ett modernt äldrecentrum med hög 
boendestandard för särskilt boende och anpassade verksamhetslokaler för 
kommunens verksamhet. 
 
Alternativet kommunal borgen frigör kommunkoncernen 51 000 000 
kronor i bundet kapital som förbättrar kommunens soliditet. I båda 
finansieringsalternativen kan kommunens nuvarande kostnader 
långsiktigt sänkas med cirka 1,1 miljoner kronor per år. 
 
I beslutsunderlaget föreslås kommunfullmäktige besluta 
 

• att Ljusnarsbergs kommun tillsammans med Riksbyggen bildar en 
kooperativ hyresrättsförening med namnet Riksbyggens 
kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder, 

• att kommunen utser tre personer till ordinarie styrelseledamöter i 
föreningen och tre personer som ersättare, 

• att kommunen antar föreliggande förslag från projektgruppen till 
stadgar för föreningen, 

• att kommunen tecknar stiftaravtal enligt föreliggande förslag från 
projektgruppen med Riksbyggen som reglerar syfte och ändamål 
med föreningen, 

• att kommunen uppdrar till Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag att 
försälja fastigheten Stortorp 6:11 (Treskillingen) för  
35 000 000 kronor och fastigheten Heden 6:69 (Solgården/Heden) 
för 16 000 000 kronor till Riksbyggens kooperativa 
hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder enligt senare 
särskilt upprättat köpekontrakt, 

• att kommunen uppdrar till Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag att 
för erhållen köpeskillingen, sammanlagt 51 000 000 kronor, 
minska bolagets låneskuld med samma summa, 

• att kommunen förvärvar Sjukstugan 10 (Koppargården) av 
Örebro läns landsting för 10 500 000 kronor. Därpå förvärvar 
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs 
äldrebostäder fastigheten på samma villkor av kommunen. 
Därefter genomför föreningen ombyggnad av fastigheten i 
enlighet med föreliggande förslag från projektgruppen, 

• att kommunen tecknar samarbets- och blockförhyrningsavtal med 
föreningen enligt föreliggande förslag från projektgruppen, samt 

• att kommunen lämnar kommunal borgen alternativt förmedlar lån 
till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs 
äldrebostäder på den totala finansieringen av åtgärderna om högst 
113 000 000 kronor. 
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PRO Kopparberg har genom sin                                                    
inkommit med skrivelse daterad den 24 november 2009. I skrivelsen 
anges att funderingar finns om de boende kan ikläda sig ansvaret av att 
ingå i en styrelse med det ansvar, befogenheter och beslut som detta 
medför. PRO Kopparberg anser därför att kommunstyrelsen skall 
ompröva förslaget  gällande kooperationens bildande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) har upprättat 
förslag till svar daterat den 2 december 2009 med anledning av PROs 
skrivelse. I svaret anges bland annat att det finns ett flertal anledningar 
till att personer har boende i särskilda boendeformer, exempelvis fysiska 
skäl som inte innebär att deras intellektuella förmåga hindrar dem att 
inneha styrelseuppdrag. Vidare utgör deltagande i kooperationens 
styrelse ett erbjudande om deltagande och är således frivilligt. 
 
_________ 
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Ks § 297 
Au § 183  Dnr KS 187/2009 042 
 

 
Tillrättaläggande av balanspost 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 183 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i och med redovisningen för år 2009 
justera balansposten ”Västerbergslagens Teknik- och Utvecklingsforum 
VTU” omfattande 30 000 kronor i det att denna tas bort. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) har inkommit 
med skrivelse daterad den 2 november 2009 rörande tillrättaläggelse av 
balanspost. I skrivelsen anförs att 1987 startades stiftelsen 
Västerbergslagens Teknik och Utvecklingsforum (VTU) i  
Ludvika kommun. Syftet med stiftelsen var att sprida kunskap om ny 
teknik, främja teknisk utveckling och viss forsknings- och 
utvecklingsverksamhet i samarbete med regionens företag.  
Ljusnarsbergs kommun erbjöds tillfälle att delta i stiftelsens arbete och 
kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 3 mars 1998, § 15 
att ingå som huvudman i stiftelsen samt utsåg en representant till 
styrelsen. Då beslutet var att ingå som huvudman i stiftelsen, beslutades 
att insatsen på 30 000 kronor skulle upptas som en balanspost. 
 
Sedan två år är stiftelsen vilande i avvaktan på att den skall upphöra då 
Ludvika kommun har beslutat att avveckla stiftelsen. Ändamålet med 
stiftelsen har flyttats över till annan aktör, Samarkand. 
 
Enligt stadgarna för stiftelsen har aldrig Ljusnarsbergs kommun deltagit 
som en av huvudmännen. De 30 000 kronor som Ljusnarsbergs kommun 
avsatte för huvudmannaskapet i stiftelsen lades i stället in i driften av 
stiftelsen enligt Ludvika kommun. Orsakerna till detta missförstånd har 
inte gått att finna i den dokumentation som finns. Enligt Ludvika 
kommun var aldrig avsikten att Ljusnarsbergs kommun skulle delta som 
huvudman i stiftelsen trots att det i deras beslutsunderlag kan uppfattas 
på detta vis. 
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I dag har alltså kommunen en balanspost som inte stämmer överens med 
verkligheten varför Ewa-Leena Johansson (s) i skrivelsen föreslår 
kommunstyrelsen besluta att detta rättas till genom att den tas bort i och 
med årsredovisningen för år 2009. Balansposten påverkar resultatet 
negativt med 30 000 kronor 
 
_________ 
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Ks § 298 
Au § 184  Dnr KS 085/2009 041 
 
Redogörelse av åtgärder med anledning av revisorernas granskning av

 

 
årsredovisningen för år 2008    

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 184 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner redogörelsen och översänder den till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskade på uppdrag 
av kommunens revisorer kommunens årsredovisning för år 2008. 
Resultatet av granskningen presenterades i en rapport från april 2009 vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 14 maj 2009, § 54. I rapporten 
framförs bedömningen att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för 
utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering, den ekonomiska 
ställningen samt att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 
Trots att förbättringar har gjorts, behöver ytterligare åtgärder vidtas för 
att förbättra uppföljning, utvärdering och styrning av den verksamhet 
som bedrivs. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 maj 2009 begära 
att få ta del av en redovisning av vad kommunstyrelsen avser vidta för 
åtgärder med anledning av vad som framkommer i revisionsberättelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 27 maj 2009, § 131 
uppdra åt ekonomichef Bo Wallströmer att upprätta en redogörelse över 
åtgärder som avses vidtas med anledning av revisorernas synpunkter. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) och 
ekonomichef Bo Wallströmer redovisar en redogörelse daterad den  
4 november 2009. 
 
_________ 
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Ks § 299  Dnr KS 186/2008 430 
 
Förslag till Naturvårdsprogram för Ljusnarsbergs kommun,  

 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar . 
 

• att anta föreliggande förslag till Naturvårdsprogram för  
Ljusnarsbergs kommun med lokala miljömål för natur, 

• att till naturvårdsprogrammet tillföra följande avsiktsförklaring: 
 
Naturvårdsprogrammet syftar till att klarlägga 
kommunens ansvar i naturvårdsarbetet. Programmet  
fastlägger lokala miljömål och åtgärder för natur-
vården, samt principer för hur alla berörda ska 
arbeta i kommunen för att bidra till att målen 
uppnås. 
 
En övergripande målsättning med naturvårds-
programmet är att få ett gemensamt förhållningssätt 
kring skötseln av den kommunala tätortsnära 
naturmarken. Kommunens tätortsnära naturmark 
ska ha en skötsel där målet är att gynna biologisk 
mångfald, rekreation och social verksamhet. Bättre 
folkhälsa, pedagogiska möjligheter och estetiska 
värden är överordnade produktion i den tätortsnära 
skogen. 

 
• att uppdra åt Bergslagens miljö- och byggförvaltning redigera och 

trycka upp det antagna naturvårdsprogrammet i begränsad upplaga 
samt utarbeta en kortversion av naturvårdsprogrammet. 

 
 
ÄRENDET 
 
Kommunekolog Ingrid Andrén, Bergslagens miljö- och byggförvaltning  
inkom med förslag till Naturvårdsprogram för Ljusnarsbergs kommun 
daterat den 15 oktober 2009.  
 
Syftet med ett naturvårdsprogram är att klarlägga kommunens ansvar för 
naturvården och att belysa de viktigaste naturvårdsfrågorna i kommunen. 
Fokus ligger mycket på den tätortsnära naturen. Programmet fastlägger 
lokala miljömål och åtgärder för naturvården samt principer för hur alla 
berörda i kommunal verksamhet skall arbeta för att bidra till att målen 
uppnås. 
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Eventuella synpunkter på förslaget skulle vara Bergslagens bygg- och 
miljöförvaltning tillhanda senast den 15 november 2009. 
 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 11 november 2009,  
§ 186 anta ett förslag till remissyttrande gällande förslaget till naturvårds-
program. 
 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 11 november 2009,  
§ 108 anta ett förslag till remissyttrande gällande förslaget till naturvårds-
program. 
 
Kommunekolog Ingrid Andrén, Bergslagens miljö- och byggförvaltning 
har inkommit med reviderat förslag till Naturvårdsprogram för 
Ljusnarsbergs kommun daterat den 24 november 2009. I bilagd skrivelse 
föreslås kommunfullmäktige besluta  
 

• att anta föreliggande förslag till Naturvårdsprogram för  
Ljusnarsbergs kommun med lokala miljömål för natur, 

• att till naturvårdsprogrammet tillföra följande avsiktsförklaring: 
 
Naturvårdsprogrammet syftar till att klarlägga 
kommunens ansvar i naturvårdsarbetet. Programmet  
fastlägger lokala miljömål och åtgärder för natur-
vården, samt principer för hur alla berörda ska 
arbeta i kommunen för att bidra till att målen 
uppnås. 
 
En övergripande målsättning med naturvårds-
programmet är att få ett gemensamt förhållningssätt 
kring skötseln av den kommunala tätortsnära 
naturmarken. Kommunens tätortsnära naturmark 
ska ha en skötsel där målet är att gynna biologisk 
mångfald, rekreation och social verksamhet. Bättre 
folkhälsa, pedagogiska möjligheter och estetiska 
värden är överordnade produktion i den tätortsnära 
skogen. 

 
• att uppdra åt Bergslagens miljö- och byggförvaltning redigera och 

trycka upp det antagna naturvårdsprogrammet i begränsad upplaga 
samt utarbeta en kortversion av naturvårdsprogrammet. 

 
_________ 
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Ks § 300 
Au § 188  Dnr KS 189/2009 006 
 

 
Sammanträdestider 2010 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till 
sammanträdestider för 2010. 
 
 
 
Au § 188 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om 
sammanträdestider 2010 enligt föreliggande förslag. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
sammanträdestider för 2010. 
 
_________ 
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Ks § 301  Dnr KS 221/2008 610  
 

 
Inriktningsbeslut, barnomsorgens lokalisering 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att den fortsatta utredningen om 
barnomsorgens lokalisering skall utgå från alternativet med förskolorna 
Bergsgården, Åstugan samt familjedaghem. 
 
 
ÄRENDET 

 
Vid bildningsutskottets sammanträde den 5 november 2008 (§ 76) redo-
visade rektor Per-Erik Lindberg en utredning angående det framtida 
lokalbehovet inom förskoleverksamheten. Utskottet beslutade att utred-
ningens resultat skulle diskuteras i respektive partigrupp. Ärendet åter-
upptogs den 2 december 2008 (§ 95) då Per-Erik Lindberg fick i uppdrag 
att genomföra en djupare utredning av alternativet med förskoleverksam-
het i Garhytteskolan.  
 
Denna utredning presenterades den 13 januari 2009 (§ 8) varvid besluta-
des att hänskjuta ärendet till sammanträdet den 10 februari 2009. Då 
skulle också drift- och investeringskostnaderna för alternativen i den 
första utredningen (november 2008) redovisas. Inför sammanträdet skulle 
befintligt material skickas till gruppledarna i kommunfullmäktige.  
 
Vid sammanträdet den 10 februari 2009 (§ 17) lämnade Per-Erik Lind-
berg kompletterande muntliga uppgifter och han fick uppdraget att fort-
sätta utreda förskoleverksamhetens behov av lokaler och deras placering. 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp skulle involveras samt hänsyn tas 
till vad som framkommit vid diskussionen i bildningsutskottet. 
 
Vid utskottssammanträdet den 14 april 2009 (§ 39) presenterade Per-Erik 
Lindberg nytt utredningsmaterial. Man uppdrog åt honom att göra en 
sammanställning med förslag till barnomsorgens lokalisering, prognos 
över framtida barn- och elevantal inom barnsomsorgen, förskoleklass och 
grundskolan, kostnader, tidsplan och konsekvensbeskrivningar. Den 
skulle skickas på remiss till partierna i fullmäktige innan ärendets fort-
satta behandling i kommunstyrelsen den 27 maj 2009. 
 
Inkomna remissyttranden redovisades vid sammanträdet den 27 maj 2009 
(§ 117) varvid beslutades att de och den fördjupade lokalutredningen 
skulle överlämnas till bildningsförvaltningen för beredning. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 juni 2009 (§ 154) redo-
gjorde Per-Erik Lindberg för utredningens arbete. Styrelsen beslutade att  
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den fortsatta utredningen skulle beakta konsekvenserna av nytt beslut om 
volymtimmer inom förskoleverksamheten, tidpunkten för eventuell flytt-
ning av grundskoleverksamhet alternativt grundskole- och förskoleklass-
verksamhet till Kyrkbacksskolan, konsekvenserna av samordning av flera 
verksamheter och kostnaderna för skolverksamhet i före detta Koppar-
bergsskolan. Vidare beslutades att den fortsatta utredningen skulle utgå 
från två förskolor i kommunen, en i Ställdalen och en i Kopparberg, och 
att inga större om- eller tillbyggnader skulle göras. 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson inkom med skrivelse daterad 
den 2 november 2009 med två förslag till lokalisering av förskole-
verksamheten i Kopparberg: dels till Bergsgården, dels till 
Garhytteskolan. Enligt skrivelsen behöver alternativen utredas ytterligare 
vad avser lokalbehoven och den inre och yttre miljön. För köp av 
utredningstjänst har en begäran om avsteg från inköpsstoppet lämnats till 
allmänna utskottet.  
 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 11 november 2009,  
§ 195 återremittera ansökan till bildningsförvaltningen för 
vidareutveckling av utredningsuppdraget. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) anser att det 
föreligger ett behov för kommunstyrelsen att anta ett inriktningsbeslut 
rörande lokaliseringen av förskoleverksamheten i framtiden. 
 
_________ 
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Ks § 302 
Bus § 102  Dnr KS 004/2009 023 
 

 
Uppföljning av beläggning och bemanning inom förskoleverksamheten  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
 
 
Bus § 102 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Rapporten godkänns. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Rektor Per-Erik Lindberg har lämnat en rapport per den 15 oktober 2009 
om beläggningen och bemanningen i förskoleverksamheten utifrån 
beslutade volymtimmar. 
 
_________ 
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Ks § 303 
Su § 119 Dnr KS 184/2008 730 
 

 
Utredning om införande av kundvalssystem enligt Lagen om valfrihet (LOV) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att för närvarande inte införa kundvalssystem 
enligt Lagen om valfrihet (LOV). 
 
 
 
Su § 119 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för närvarande 
inte införa kundvalssystem enligt Lagen om valfrihet (LOV). 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 19 november 2008,  
§ 105 om att hos Socialstyrelsen ansöka om stimulansbidrag för att 
förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och 
handikappomsorg enligt Lagen om valfrihet (LOV). 
 
Under året har utredare Carina Gyllstrand undersökt ett eventuellt 
införande av valfrihetssystem enligt LOV. I utredning daterad den  
3 november 2009 föreslås kommunfullmäktige besluta att inte införa 
kundvalssystem för enbart hemtjänsten då det skulle kräva allt för 
omfattande administration och risk för dubbla produktionskostnader för 
den aktuella volymen. Vidare anförs i utredningen att skall LOV prövas 
bör det omfatta både service- och omvårdnadsinsatser för att få optimal 
resursanvändning. Kommunen måste då utveckla ett system för att 
hantera flera aktörer med allt från beställning, betalning, avvikelser och 
uppföljning. Det innebär en högre administrativ kostnad som måste vägas 
in i bedömningen om att eventuellt införa LOV. 
 
_________ 
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Ks § 304 
Su § 121  Dnr KS 002/2009 041 
 
Uppföljning av beläggningen inom äldreomsorgen och

 

 
betalningsansvarsdagar  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 121 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Enhetschef Suzanne Sillrén presenterar en rapport över beläggningen 
inom äldreomsorgen under innevarande år samt en sammanställning över 
betalningsansvarsdagar till och med den 12 november 2009. 
 
_________ 
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Ks § 305 Dnr KS 029/2007 770 
Su § 122 Dnr KS 196/2008 770 
 
Förslag till användning av statsbidrag 2010 för anhörigstöd och 
kvarvarande stimulansmedel 2009 avseende utveckling av det sociala

 

 
innehållet  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 122 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att statsbidraget till anhörighetsstöd används 
för 0,25 procent årsarbetare som anhörigkonsulent med uppdrag att, 
under en styrgrupp, samordna och utveckla formerna för anhörigstöd 
samt i samverkan med frivilligorganisationerna utveckla det sociala 
innehållet i form av mötesplatser, träffpunkter och andra aktiviteter. 
Vidare att kommunstyrelsen beslutar att projektledningsdelen av 
stimulansmedlen används för att arbeta vidare med att bygga upp ett 
kvalitetssäkringssystem för dokumentation och egenkontroll i både 
handläggning och verkställighet som uppfyller de krav på redovisning 
som nationellt kommer att ställas på kommunen. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 8 februari 2007, § 11 
ställa sig bakom ett rehabiliteringsprojekt, för vilket kommunen erhållit 
stimulansmedel med 408 000 kronor från Socialstyrelsen. Projektet avsåg 
bland annat att skapa en rehabiliteringskedja inom kommunen och 
tillsammans med landstinget skapa rutiner för bättre rehabiliterings-
planer i samarbete med sjukhuset, införa rehabiliterande synsätt bland 
personal i hemtjänsten, korttidsboende och dagrehab, införa ”hem-
rehabilitering” i kommunen, öka samverkan mellan berörda enheter 
angående rehabilitering samt få personal att uppmärksamma 
rehabiliteringsbehov hos brukare. Ärendet behandlades vid sociala 
utskottets sammanträde den 8 mars 2007, § 17 och kommunstyrelsen 
beslutade vid sammanträde den 28 mars 2007, § 53 ställa sig bakom 
projektet. 
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Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Gunilla Andersson delgav 
sociala utskottet en rapport om projektets utveckling vid sammanträde 
den 3 maj 2007, § 28. 
 
Kommunstyrelsen  beslutade vid sammanträde den 23 maj 2007, § 78 
ställa sig bakom ett utvidgat projekt med stegvis utbildning av personal 
inom hemtjänsten.  
 
Projektansvarig Marianne Eklöv lämnade rapport rörande projektet vid 
sociala utskottets sammanträde den 8 november 2007, § 73. 
 
Redovisning av 2006 års stimulansmedel lämnades av MAR  
Gunilla Andersson och antogs för överlämnande till Socialstyrelsen av 
sociala utskottet vid sammanträde den 7 februari 2008, § 7. 
Delredovisning av 2007 års stimulansmedel lämnades vid samma 
sammanträde i sociala utskottet § 8. En sammanfattande rapport 
lämnades vid sammanträdet § 9. 
 
MAR Gunilla Andersson redovisade en rapport om ett kommande arbete 
förebyggande hembesök inom äldrevården samt en rapport om projektets 
arbete 2006-2007 och en redovisning av genomförd enkätundersökning 
bland personalen inom hemtjänsten och dagrehabiliteringen vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2008, § 197. 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 mars 2009, § 34 om 
insändande av ansökan om stimulansmedel för år 2009 till Social-
styrelsen. 
 
MAR Gunilla Andersson redovisade en genomförd enkätundersökning 
bland brukarna rörande deras synpunkter angående hemrehabilitering vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2009, § 103. 
Kommunstyrelsen godkände redovisningen vid detta tillfälle. 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med skrivelse daterad den 
13 oktober 2009 med förslag till användning av statsbidrag för 
anhörigstöd och kvarvarande stimulansmedel 2009 avseende utveckling 
av det sociala innehållet. Riksdagen beslutade den 13 maj 2009 att ett 
lagstadgat stöd till anhöriga skulle införas från och med den 1 juli 2009. 
För detta skulle kommunerna kompenseras ekonomiskt, innebärande för 
Ljusnarsbergs kommun ett riktat statsbidrag med 258 000 kronor. Därtill 
har kommunen erhållit stimulansmedel enligt följande: 
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Projektledning 125 000 kronor 
Rehabilitering 185 000 kronor 
Demensvård 69 000 kronor 
Förebyggande hembesök 270 000 kronor 
Sociala innehållet 240 000 kronor 
Summa 889 000 kronor 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår i skrivelsen kommunstyrelsen 
besluta att statsbidraget till anhörighetsstöd används för 0,25 procent 
årsarbetare som anhörigkonsulent med uppdrag att, under en styrgrupp, 
samordna och utveckla formerna för anhörigstöd samt i samverkan med 
frivilligorganisationerna utveckla det sociala innehållet i form av 
mötesplatser, träffpunkter och andra aktiviteter. Vidare att kommun- 
styrelsen beslutar att projektledningsdelen av stimulansmedlen används 
för att arbeta vidare med att bygga upp ett kvalitetssäkringssystem för 
dokumentation och egenkontroll i både handläggning och verkställighet 
som uppfyller de krav på redovisning som nationellt kommer att ställas 
på kommunen. 
 
_________ 
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Ks § 306 
Su § 124   Dnr KS 197/2009 754 
 
Förslag till handlingsplan för att kunna reducera kostnaderna för

 

 
försörjningsstöd    

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 124 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar om tillsättande av arbetsgrupp enligt 
föreliggande förslag vilken skall utarbeta förslag till handlingsplan 
innehållande åtgärdsförslag gällande försörjningsstöd. Förslaget till 
handlingsplan skall presenteras för kommunstyrelsen senast den  
31 mars 2010. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med skrivelse daterad den 28 
oktober 2009 i vilken föreslås att ett förslag till handlingsplan innehållande 
förslag till åtgärder gällande försörjningsstöd utarbetas.  
 
Handlingsplanen skall beskriva de faktorer som påverkar kostnadsökningen 
med en redovisning i olika åldersgrupper av antalet nya ärenden, de som 
beror på inflyttning och hur många personer med långvarigt behov av 
försörjningsstöd som finns i de olika åldersgrupperna med speciellt fokus på 
ungdomar under 26 år. 
 
Förslag till åtgärder skall omfatta handläggning och eventuella behov av  
förändringar av riktlinjer, stöd för metodutveckling samt förslag till åtgärder 
avseende boende och sysselsättning. 
 
I skrivelsen föreslås sociala utskottet besluta att tillsätta en arbetsgrupp under 
ledning av socialchef Charlotte Dahlbom för utarbetande av förslag till 
handlingsplan samt att denna skall presenteras för kommunstyrelsen före den 
31 december 2009. 
 
_________ 
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Ks § 307  Dnr KS 129/2008 101 
 

 
Uppföljning av verkställighet av kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 23 november 2009 av verkställighet 
gällande beslut tagna i kommunstyrelsen. I bilagd skrivelse daterad den 
24 november 2009 föreslås kommunstyrelsen besluta att godkänna 
redovisningen och uppföljningen 
 
_________ 
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Ks § 308  Dnr KS 211/2008 106  
 

 
Medfinansiering av EU-projekt, Finnskogarna 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Ljusnarsbergs kommun medfinansierar 
projektet med 6 000 kronor per åren 2010, 2011 och 2012 i form av egen 
arbetsinsats samt att den egna arbetsinsatsen skall ske av kommunens 
näringslivsutvecklare. 
 
 
ÄRENDET 

 
Ludvika kommun inkom den 23 december 2008 med förfrågan om 
medfinansiering i EU-projektet finnskogarna.com. Projektets syfte var att 
skapa samarbete kring finnskogsturism genom att koppla ihop företag 
med varandra och gentemot marknaden. Visionen var att finnskogarna i 
norra Mellansverige år 2015 skulle vara ett etablerat kvalitetsvarumärke 
med hög miljöprofil och finnskogskulturen som kännemärke, tillika 
Sveriges starkast tillväxande segment inom besöksnäringen. 
Medfinansieringen avsåg 30 000 kronor. Kommunstyrelsen beslutade vid 
sammanträde den 28 januari 2009, § 23 avslå medfinansieringen. 
 
Ludvika kommun återkom den 27 juli 2009 med inbjudan till deltagande 
i ett reviderat förslag till EU-projekt angående finnskogskultur. Med-
finansieringen avsåg vid detta tillfälle 3  000 kronor per år åren  
2010-2012. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den  
23 augusti 2009, § 202 att kommunen inte skulle delta i projektet. 
 
Ludvika kommun inkom den 20 november 2009 med förnyad förfrågan 
om medfinansiering av projektet utifrån tidigare pressenterat förslag.  
Nya omständigheter är att Klacken Konferens & Fritidsanläggning,  
Guld & Äventyr AB, Hörkens Bygdegårdsförening och Nils Holmdahl, 
Rikkenstorp förklarat sig vara intresserade av att ta del av projektet. 
Därutöver pågår ett aktivt arbete för att intressera fler aktörer i 
kommunen till deltagande. Kommunens deltagande i projektet består i 
det nya förslaget av egen arbetsinsats uppgående årligen till 6 000 kronor 
under åren 2010-2012. 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson anger i en skrivelse daterad den  
27 november 2009 att en egen arbetsinsats uppgående till 6 000 kronor 
per år motsvarar cirka två timmars arbete i månaden och detta inryms i 
näringslivsutvecklarens arbete.  
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I anledning av vad som anges i skrivelsen daterad den  
27 november 2009, föreslås kommunstyrelsen besluta att  
Ljusnarsbergs kommun medfinansierar projektet med 6 000 kronor per 
åren 2010, 2011 och 2012 i form av egen arbetsinsats samt att den egna 
arbetsinsatsen skall ske av kommunens näringslivsutvecklare. 
 
_________ 
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Ks § 309  Dnr KS 210/2009 042  
 

 
Årsredovisning 2008, Stiftelsen Stora Gården 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen. 
 
 
ÄRENDET 

 
Stiftelsen Stora Gården har inkommit med årsbokslut inklusive 
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2008.  
 
I stiftelsens stadgar, § 9, anges att förvaltningsberättelse, redovisnings-
handlingar jämte revisionsberättelse samt styrelsens förklaring över 
eventuell anmärkning överlämnas till kommunfullmäktige för 
granskning. 
 
_________ 
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Ks § 310   
 

 
Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 
 
ÄRENDET 
 
Anmälan av tagna delegationsbeslut inom individ- och familjeomsorgen 
under perioden 2009-10-01—2009-10-31. 
 
Anmälan av tagna beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2009-10-01—2009-10-31. 
 
_________ 
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Ks § 311  Dnr KS 001/2009 101 
 

 
Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningar läggs till handlingarna. 
 
   ******   

 
 Delgivningar  
   
 Hörkens Vägförening Skrivelse, lägesrapport om problem 

avseende väghållning med mera. 
   
 Allmänna utskottet 2009-11-11, § 186 Remissyttrande Naturvårdsprogram 

för Ljusnarsbergs kommun, 
Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning. 

   
 Bildningsutskottet 2009-11-11, § 103 Riskanalys och handlingsplan 

rörande införande av 220 
volymtimmar inom 
förskoleverksamheten. 

   
 Bildningsutskottet 2009-11-11, § 104 Omorganisation inom förskola och 

fritidshem. 
   
 Bildningsutskottet 2009-11-11, § 107 Remiss, förslag till regional 

kulturstrategi, Regionförbundet 
Örebro. 

   
 Bildningsutskottet 2009-11-11, § 108 Remiss, Naturvårdsprogram för 

Ljusnarsbergs kommun. 
   
 Sociala utskottet 2009-11-12, § 125 Anställning av en person tre 

månader inom försörjnings-
stödsgruppen. 

   
 Bergslagens miljö- och byggnämnd Protokoll, sammanträde den  

14 oktober 2009. 
   
 Bergslagens miljö- och byggnämnd Protokoll, sammanträde den  

11 november 2009. 
   
 Vintermossens Vägsamfällighet Protokoll, extra föreningsstämma 

den 7 oktober 2009. 
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 Tursam i Bergslagen ekonomisk 
förening 

Protokoll, konstituerande 
styrelsemöte den 2 september 2009. 

   
 KNÖL (Kommuner i norra Örebro 

län)-samarbetet 
Minnesanteckningar från möte med 
kommunchefer och kommunalråd 
den 23 oktober 2009. 

   
 Föreningen L&SEK Protokoll, styrelsesammanträde den 

19 oktober 2009. 
   
 Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag Protokoll, styrelsesammanträde den 

10 november 2009. 
   
 Tursam i Bergslagen ekonomisk 

förening 
Protokoll, styrelsemöte den  
5 november 2009. 

   
 Partnerskap Bergslagsbanan Protokoll, möte med 

ledningsgruppen och 
tjänstemannagruppen den  
1 oktober 2009. 

   
 Länsstyrelsen Örebro län Begäran om kartläggning av rutiner 

då barn blir föremål för avhysning 
   
 Enhetschef Nan Carlsson Svar med anledning av 

Länsstyrelsen Örebros begäran om 
kartläggning av rutiner då barn blir 
föremål för avhysning 

   
 Länsrätten i Örebro län Dom i mål nr 2175-09, avslag på 

överklagande. 
   
 Länsrätten i Örebro län Dom i mål nr 2148-09, avslag på 

överklagande. 
   
 Länsrätten i Örebro län Dom i mål nr 1735-09, avslag på 

överklagande. 
   
 Länsstyrelsen Örebro län Beslut att inte gå vidare angående 

tillgång till budget- och 
skuldrådgivning för invånare i 
Ljusnarsbergs kommun 

   
 Örebro läns landsting Pressmeddelande. ”Första 

influensarelaterade dödsfallet i  
Örebro län” 
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 Socialstyrelsen Licensavtal, ordinarie licens för 
dokumentations- och handläggnings-
systemet Barns behov i centrum 
beviljad den 26 oktober 2009 

   
  Skrivelse rörande ansvaret för  

65-åringar med nydebuterade 
psykiska handikapp. 

   
 Studieförbundet SISU Idrotts-

utbildarna 
Skrivelse angående stöd till Studie-
förbundet SISU Idrottsutbildarna. 

   
 Vägverket Kommunens avsägelse av framtida 

krav på Vägverket rörande fysiska 
åtgärder längs väg 793 vid 
Finnhyttans vattentäkt. 

   
 Nacka tingsrätt Dom i miljömål nr 3202-09, 

utdömande av vite. 
   
 Länsstyrelsen Örebro län Yttrande, samråd enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken och 2 kap 10 § lagen 
om kulturminnen med mera 
angående utbyggnad av bredband i 
Kopparberg och Ställdalen. 

   
 Sveriges Kommuner och Landsting Öppna jämförelser 2009 

Gymnasieskola. 
   
 NTF Örebro län Erbjudande om utbildning av 

kommunens 15-åringar. 
   
 Region Skåne ”Dialog”, en skrift om Region 

Skånes arbete med medborgardialog. 
   
 Bergsstaten Medgivande enligt 6 kap 1 § 

minerallagen att överlåta 
undersökningstillstånd Silverhöjden 
nr 200 och Silverhöjden nr 300. 

   
 Bebyggelseantikvarie Michael Thörne Bebyggelse- och 

kulturmiljöinventering, Yxsjöberg, 
Älvhöjden, Stora Kumlan 

   
 Bebyggelseantikvarie Michael Thörne Bebyggelse- och 

kulturmiljöinventering, Skäret 
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 Bebyggelseantikvarie Michael Thörne Bebyggelse- och 

kulturmiljöinventering, Silverhöjden 
& Bastkärn 

   
 Räddningstjänsten Västerbergslagen Tackkort för uppvaktning på  

100-årsjubileumet. 
   
 KNÖL (Kommuner i norra Örebro 

län)-samarbetet 
Minnesanteckningar från möte med 
kommunchefer och kommunalråd 
den 20 november 2009. 

   
 Communicare Minnesanteckningar från möte i 

styrelsen den 24 november 2009. 
   
 Länsstyrelsen Örebro län Risk- och sårbarhetsrapporter 2009. 
   
 Vägverket Trafiksäkerhet-Resultat från 2009 

års trafiksäkerhetsenkät. 
   
 Länstrafiken Örebro AB Protokoll från extra bolagsstämma 

den 10 november 2009. 
   
 Boverket Framgångsfaktorer för 

översiktsplanering. 
   
 Kommunstyrelsens ordförande  

Ewa-Leena Johansson (s) 
Utbyggnad av Ljusnarshallen, 
ritningsförslag. 

   
_________ 
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Ks § 312 Dnr KS 172/2009              106 
 
Stämmoombud och inköp av ägarandelar, Bergkraft Bergslagen

 

 
Ekonomisk Förening   

Kommunstyrelsens beslut 
 
Välja ekonomichef Bo Wallströmer till kommunens stämmoombud i 
Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening. Vidare beslutas att 
kommunen skall köpa ytterligare ägarandelar i Bergskraft Bergslagen 
Ekonomisk Förening. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 oktober 2009,  
§ 267 att kommunen skulle söka medlemskap i Bergskraft Bergslagen 
Ekonomisk Förening. Kommunstyrelsen har att välja stämmoombud till 
Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening. 
 
Ulla Kalander-Karlsson föreslår att ekonomichef Bo Wallströmer väljs 
till stämmoombud. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar att kommunen erhållit 
erbjudande om att köpa flera ägarandelar i Bergskraft Bergslagen 
Ekonomisk Förening. 
 
__________ 
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Au § 313  Dnr KS 004/2009 023 
 

 
Återbesättning av tjänst, forskningsledare, Projekt Bergskraft Bergslagen 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att tjänsten som forskningsledare tillsätts 
enligt ansökan. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2008,  
§ 146 om anställningsstopp till och med den 30 april 2009. 
Anställningsstoppet avsåg samtliga anställningar och avsteg skulle endast 
medges efter prövning av allmänna utskottet. Vikariat uppgående till 
mellan 14 dagar och tre månader skulle prövas av förvaltningschef med 
anmälningsplikt till allmänna utskottet och timvikariat skulle prövas av 
personalansvarig med utgångspunkten att timvikarier nyttjas med största 
möjliga restriktivitet. 
 
Ansökan om återbesättning av tjänst som forskningsledare vid Projekt 
Bergskraft Bergslagen under perioden 1 januari 2010 till och med den  
30 september 2010 har inkommit från näringslivsutvecklare  
Tomas Larsson. Kommunchef Torbjörn Brännlund föreslår att tjänsten 
tillsätts. 
 
_________ 
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Ks § 314 Dnr KS 211/2009 257 
 

 
Information, förköp av fastighet, Näset 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet överlämnas till 
näringslivsutvecklare Tomas Larsson för beredning. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) informerar att 
förfrågan inkommit från Lennart Angelroth, Bergslagens bygg- och 
miljöförvaltning angående huruvida kommunen avser utnyttja sin 
förköpsrätt gällande fastighet på Näset. 
 
_________ 
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Ks § 315 Dnr KS 212/2009 105
   
 

 
Förfrågan om kontakter med kommun i Frankrike 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunen kan inte ta på sig några åtaganden i dagsläget men är 
positiv till transnationella kontakter. 
 
 
ÄRENDET 
 
                                                                                                            har 
inkommit med förfrågan om kommunens intresse av att etablera kontakt 
med den franska orten Gattières. En kontakt skulle eventuellt tillsammans 
med en kommun i Italien kunna utvecklas till ett gemensamt EU-projekt. 
 
_________ 
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