
    

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 (29)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  2011-10-26  

 
                                            Plats och tid                       Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 12.05 

     13.05 – 13.45 

     13.50 – 14.05 
Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S), §§ 223-233 

Pirjo Nilsson (S), tjänstgörande ersättare 

 Leif Jörner Pedersen (V), tjänstgörande ersättare 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Astrid Dahl (V) 

Natalie Ström (MP), tjänstgörande ersättare 

Hans Hedborg (C) 

Andreas Alexandre (C) 

Ulf Hilding (M) 

Gunnar Fransson (M) 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Tommy Larserö, kommunchef 

Bo Wallströmer, ekonomichef  

Anders Nordlund, bildningschef, §§ 218-223 

Charlotte Dahlbom, socialchef 

Roger Lantz, enhetschef, §§ 215-218 

Hendrik Bijloo (KFL), adjungerad, § 223 

 

Utses att justera Natalie Ström 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2011-11-03 

 

Under- 
skrifter 

 
 
Sekreterare       ………………………………………………………………………….. 

 Anders Andersson 

Paragrafer: 215 – 229 

               231 - 233 

  
 
 
Ordförande        …………………………………………………………………………. 

 Ewa-Leena Johansson 
 

 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 

 Natalie Ström 
 

   ANSLAG/BEVIS           

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ              Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2011-10-26 

Datum för 
anslags uppsättning 2011-11-03 Datum för 

anslags nedtagande    2011-11-30 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

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

  Anders Andersson  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-10-26                                                                              
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

                                            Plats och tid                       Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 13.45 – 13.50 

      
Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Pirjo Nilsson (S), tjänstgörande ersättare 

 Leif Jörner Pedersen (V), tjänstgörande ersättare 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Astrid Dahl (V) 

Natalie Ström (MP), tjänstgörande ersättare 

Hans Hedborg (C) 

Andreas Alexandre (C) 

Ulf Hilding (M) 

Gunnar Fransson (M) 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Tommy Larserö, kommunchef 

Bo Wallströmer, ekonomichef  

Charlotte Dahlbom, socialchef 

 

Utses att justera Natalie Ström 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2011-10-26 

 

Under- 
skrifter 

 
 
Sekreterare       ………………………………………………………………………….. 

 Anders Andersson 

Paragrafer: 230 

  
 
 
Ordförande        …………………………………………………………………………. 

 Ewa-Leena Johansson 
 

 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 

 Natalie Ström 
 

   ANSLAG/BEVIS           

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ              Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2011-10-26 

Datum för 
anslags uppsättning 2011-10-26 Datum för 

anslags nedtagande    2011-11-21 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

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

  Anders Andersson  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-10-26 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 215 
 

Väcka talan om särskilt förordnad vårdnadshavare 
enligt Föräldrabalken 6 kap 8 a §  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-10-26 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 216 
 

Väcka talan om särskilt förordnad vårdnadshavare 
enligt Föräldrabalken 6 kap 8 a § 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-10-26 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 217 
 

Väcka talan om särskilt förordnad vårdnadshavare 
enligt Föräldrabalken 6 kap 8 a § 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-10-26 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 218  Dnr KS 055/2011 
 

Information om verksamheten för mottagande av 
ensamkommande barn och ungdomar 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 september 2011,  

§ 214 uppdra åt socialchef Charlotte Dahlbom att upprätta en 

sammanfattande rapport rörande verksamheten för mottagande av 

ensamkommande barn och ungdomar samt planer rörande den framtida 

utvecklingen av verksamheten. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med rapport daterad den 

20 oktober 2011. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Roger Lantz 

informerar om verksamheten för mottagande av ensamkommande 

barn och ungdomar. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten och informationen. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-10-26 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 219 Dnr KS 159/2010 041 
 

Ekonomisk rapport 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar den aktuella ekonomiska situationen 

för kommunen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-10-26 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 220 
Au § 114  Dnr KS 026/2011 
 

Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 3 oktober 2011 

inkommit med ekonomisk rapport avseende perioden  

1 januari–30 september 2011. Rapporten avser såväl LFABs eget 

fastighetsbestånd som förvaltningslokaler. Det ekonomiska resultatet 

per den 30 september 2011 är ett överskott med 1 840 798 kronor. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  9 (29) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-10-26 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 221 
Au § 115    Dnr KS 032/2011 
 

Fastställande av skattesats för år 2012 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och  

ekonomichef Bo Wallströmer anger i en skrivelse daterad den  

30 september 2011 att enligt kommunallagen måste 

kommunfullmäktige besluta om kommunal skattesats för 

nästkommande år innan november månads utgång. I skrivelsen 

förslås kommunfullmäktige besluta att fastställa kommunens 

skattesats för 2012 till 21,42 kronor, det vill säga oförändrad i 

förhållande till 2011 års skattesats. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen i 

avvaktan på ett eventuellt nytt förslag gällande skatteväxling med 

anledning av inrättande av regional kollektivtrafikmyndighet. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och 

ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad 

den 18 oktober 2011. 

 

Förslag 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson och ekonomichef 

Bo Wallströmer föreslår i föreliggande skrivelse att kommunfullmäktige 

beslutar, med hänvisning till den skatteväxling som skall ske mellan 

kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting med anledning av 

inrättandet av regional kollektivtrafikmyndighet, att anta en skattesats för 

år 2012 med 21,08 kronor, det vill säga en sänkning av skattesatsen med 

34 öre. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till den skatteväxling som 

skall ske mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting 

med anledning av inrättandet av regional kollektivtrafikmyndighet, att 

anta en skattesats för år 2012 med 21,08 kronor. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-10-26 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Ks § 222 
Bus § 102  Dnr KS 014/2011 
 

Skolplan 2012-2015 
 

 
Bildningsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Skolplanen skall följas upp och utvärderas under 2011 och en ny skolplan 

utarbetas för perioden 2012-2015. Bildningsutskottet beslutade vid 

sammanträde den 8 februari 2011, § 19 att uppdra åt en arbetsgrupp att 

utarbeta ett förslag till skolplan för 2012-2015. 

 

Ett förslag till skolplan 2012-2015 har utarbetats och sänts ut på remiss.  

 

Bildningschef Anders Nordlund presenterar förslag till Skolplan 2012-2015 

och redovisar inkomna remissyttranden. 

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet beslutar, efter genomgång av inkomna remissyttranden 

och redaktionella ändringar, att hänskjuta förslaget till Skolplan 2012-2015 

till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund presenterar förslag till Skolplan 2012-2015.  

 

Yrkande 
Andreas Alexandre (C) yrkar i ett tilläggsyrkande att förslaget till  

Skolplan 2012-2015 tillförs följande text på sidan 1, tredje stycket, tredje 

meningen: ”… och alla elever har rätt till undervisning som är anpassad till 

deras kunskapsnivå.” 

 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

Skolplan 2012-2015 med revidering enligt Andreas Alexandres 

tilläggsyrkande. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-10-26 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 223  Dnr KS 032/2011 

 

Övergripande strategier och budget för år 2012 och 
flerårsplan för 2013-2014 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar budgetberedningens förslag till 

Övergripande strategier och budget för 2012 och flerårsplan för  

2013-2014. 

 

Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

 att för år 2012 fastställa VA-taxor i enlighet med föreliggande 

förslag innebärande en taxehöjning av förbrukningsavgiften 

(rörliga delen) med fem procent, 

 att för år 2012 fastställa renhållningstaxor i enlighet med 

föreliggande förslag innebärande oförändrad taxa och att 

överskott förväntas med 1,0 miljoner kronor att användas för 

sluttäckning av deponin, 

 att för år 2012 fastställa slamtömningsavgifterna i enlighet 

med föreliggande förslag, 

 att ändra sotningstaxan enligt bifogat förslag, 

 att VA-verksamheten ges tillåtelse att använda ackumulerat 

överskott för finansiering av investeringar med högst  

1,5 miljoner kronor, 

 att kommunstyrelsen ges rätt att använda högst  

1,5 miljoner kronor av tidigare års överskott för 

omstruktureringsarbete rörande kommunala lokaler, 

 att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att omsätta lån, 

det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån 

som förfaller till betalning under år 2012 och att omsättningen 

av lån skall ske enligt delegationsordningen innebärande att 

ekonomichefen är beslutande i samråd med 

kommunstyrelsens ordförande, 

 att såsom för egen skuld ingå borgen mot  

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolags låneförpliktelser upp till 

ett totalt högsta lånebelopp med 40 miljoner kronor, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 

lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive 

ursprungliga lånebelopp, 

 att beredningarna sorterande under fullmäktige skall vara 

vilande under 2012, 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-10-26 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

 

 

 att tidigare års uppdrag skall genomföras och rapporteras under 

2012, samt 

 att fastställa Övergripande strategier och budget för år 2012 och 

flerårsplan för 2013-2014. 

 

 

Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar i ett tilläggsyrkande att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, utöver föreliggande 

förslag till beslut, besluta enligt följande: 

 att uppdra åt kommunstyrelsen att följa utjämningskommitténs 

betänkande (SOU 2011:39) för att vid förändringar av förslaget 

vidta erforderliga åtgärder 

 att uppdra åt kommunstyrelsen att analysera verksamheternas 

kostnader och intäkter. 

 

Ulf Hilding (M) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att, utöver föreliggande förslag till beslut, besluta 

enligt följande: 

 att en kommunalrådstjänst, så kallat oppositionsråd, inrättas från 

och med den 1 januari 2011 och arvoderas motsvarande 20 

procent av en heltidstjänst, 

 att ett kontor i kommunhuset ställs till oppositionsrådets 

förfogande. 

Yrkandet motiveras med att normal praxis i Sveriges kommuner är att 

även den politiska oppositionen ges möjlighet till insyn i den kommunala 

verksamheten och på ett demokratiskt sätt bereds möjlighet att delta i 

beslutsprocessen. Så har ej skett i Ljusnarsbergs kommun och Moderata 

Samlingspartiet anser att det är dags att det missförhållandet rättas till. 

 

Ewa-Leena Johansson yrkar avslag på Ulf Hildings tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

 att för år 2012 fastställa VA-taxor i enlighet med föreliggande 

förslag innebärande en taxehöjning av förbrukningsavgiften 

(rörliga delen) med fem procent, 

 att för år 2012 fastställa renhållningstaxor i enlighet med 

föreliggande förslag innebärande oförändrad taxa och att 

överskott förväntas med 1,0 miljoner kronor att användas för 

sluttäckning av deponin, 
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Kommunstyrelsen  2011-10-26 
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Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

 

 

 att för år 2012 fastställa slamtömningsavgifterna i enlighet 

med föreliggande förslag, 

 att ändra sotningstaxan enligt bifogat förslag, 

 att VA-verksamheten ges tillåtelse att använda ackumulerat 

överskott för finansiering av investeringar med högst  

1,5 miljoner kronor, 

 att kommunstyrelsen ges rätt att använda högst  

1,5 miljoner kronor av tidigare års överskott för 

omstruktureringsarbete rörande kommunala lokaler, 

 att kommunstyrelsen under år 2012 har rätt att omsätta lån, 

det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån 

som förfaller till betalning under år 2012 och att omsättningen 

av lån skall ske enligt delegationsordningen innebärande att 

ekonomichefen är beslutande i samråd med 

kommunstyrelsens ordföranden, 

 att såsom för egen skuld ingå borgen mot  

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolags låneförpliktelser upp till 

ett totalt högsta lånebelopp med 40 miljoner kronor, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 

lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive 

ursprungliga lånebelopp, 

 att beredningarna sorterande under fullmäktige skall vara vilande 

under 2012, 

att tidigare års uppdrag skall genomföras och rapporteras under 

2012, 

 att fastställa Övergripande strategier och budget för år 2012 och 

flerårsplan för 2013-2014, 

 att uppdra åt kommunstyrelsen att följa utjämningskommitténs 

betänkande (SOU 2011:39) för att vid förändringar av förslaget 

vidta erforderliga åtgärder, samt 

 att uppdra åt kommunstyrelsen att analysera verksamheternas 

kostnader och intäkter. 

 

_________ 
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Ks § 224 
Bus § 106  Dnr KS 206/2009 719 
 

Förslag till yttrande över medborgarförslag rörande 
införande av kommunalt vårdnadsbidrag,  
 
 

 
Bildningsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
                               inkom med medborgarförslag daterat den  

16 november 2009 i vilket föreslogs att kommunen skulle införa 

vårdnadsbidrag. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 december 2009, 

§ 124 att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 10 februari 2010, § 3 

uppdra åt bland andra kommunsekreterare Anders Andersson att upprätta 

förslag till yttrande över medborgarförslaget om införande av kommunalt 

vårdnadsbidrag. 

 

Kommunsekreterare Anders Andersson presenterar muntligt ett förslag 

till yttrande över medborgarförslaget. 

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till 

yttrande daterat den 17 oktober 2011. Av förslaget till yttrande framgår 

att kommunen inte avser införa kommunalt vårdnadsbidrag med 

hänvisning till följande: 

 Efterfrågan på vårdnadsbidrag är låg. 

 Vårdnadsbidraget är ekonomiskt ofördelaktigt för kommunen. 

 Undersökningar av vårdnadsbidragets konsekvenser visar att detta 

är negativt ur jämställdhetssynvinkel. 

 Undersökningar av vårdnadsbidragets konsekvenser visar att detta 

motverkar integration av framför allt invandrarkvinnor och -barn. 
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Förslag 
Kommunsekreteraren föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till yttrande över 

medborgarförslaget rörande införande av kommunalt vårdnadsbidrag. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande 

förslag till yttrande över medborgarförslaget rörande införande av 

kommunalt vårdnadsbidrag. 

 

_________ 
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Ks § 225 
Au § 118  Dnr KS 003/2011 
 

Revidering av risk- och sårbarhetsanalys 
 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap skall kommunen 

göra en analys av vilka extraordinära händelser som kan inträffa i fredstid 

och hur dessa kan påverka verksamheten. Resultatet skall sammanställas 

i en risk- och sårbarhetsanalys. Med extraordinär händelse menas ”en 

sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 

störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller 

ett landsting.” 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 15 november 2006,  

§ 122 anta då föreliggande förslag till risk- och sårbarhetsanalys. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har med giltighet 

från 2011 utgivit föreskrifter om vad risk- och sårbarhetsanalysen skall 

innehålla och när den skall redovisas till länsstyrelsen. Denna föreskrift 

innebar att behov fanns att revidera befintlig risk- och sårbarhetsanalys. 

 

Beredskapssamordnare Thomas Abrahamson har inkommit med förslag 

daterat den 7 oktober 2011 till reviderad risk- och sårbarhetsanalys för 

Ljusnarsbergs kommun. Förslaget bygger på den sedan tidigare beslutade 

risk- och sårbarhetsanalysen men har kompletterats med aktualiseringar 

och stycken med korta beskrivningar av kommunen och dess förmåga att 

hantera kriser. 

 

Förslag 
Beredskapssamordnare Thomas Abrahamson föreslår att föreliggande 

förslag till reviderad risk- och sårbarhetsanalys godkänns och fastställs 

som kommunens risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med Lagen om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 

i fredstid och höjd beredskap 2 kap 1 § och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om risk- och sårbarhets-

analyser. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Beredskapssamordnare Thomas Abrahamson 
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Ks § 226 
Au § 117  Dnr KS 008/2011 
 

Uppdragshandling mellan kommunen och enheten 
kostverksamheten 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  

16 december 2010, § 103 om styrmodell för kommunen. Denna 

modell innebär bland annat att kommunstyrelsen skall besluta om 

överenskommelser och uppdragshandlingar mellan kommunen och 

utförare. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010, 

§ 104 om modell för överenskommelse och uppdragshandlingar. 

 

Tillförordnad kostchef Elin Allén presenterar förslag till 

uppdragshandling mellan kommunen och enheten kostverksamheten. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att, efter diverse revideringar av 

uppdragshandlingen, ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad kostchef Elin Allén har inkommit med en utifrån 

allmänna utskotts beslut reviderad version av förslag till uppdrags-

handling mellan kommunen och enheten kostverksamheten daterad 

den 12 oktober 2011. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande uppdragshandling. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Kommunchef Tommy Larserö 

Tillförordnad kostchef Elin Allén 

 

 
  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  19 (29) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-10-26 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 227 
Su § 139 Dnr KS 008/2011 

 

Uppdragshandling mellan kommunen och enheten  
individ- och familjeomsorg 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  

16 december 2010, § 103 om styrmodell för kommunen. Denna modell 

innebär bland annat att kommunstyrelsen skall besluta om överens-

kommelser och uppdragshandlingar mellan kommunen och utförare. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010,  

§ 104 om modell för överenskommelse och uppdragshandlingar. 

 

Förslag till uppdragshandling presenterades vid sociala utskottets 

sammanträde den 8 september 2011, 122 varvid beslutades hänskjuta 

ärendet till dagens sammanträde. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Nan Carlsson presenterar 

förslag till uppdragshandling. 

 

Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till överenskommelse 

och uppdragshandling mellan kommunen och enheten individ- och 

familjeomsorg. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande uppdragshandling. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Enhetschef Nan Carlsson 
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Ks § 228 
Su § 140 Dnr KS 008/2011 

 

Uppdragshandling mellan kommunen och enheten för 
sjuksköterskor 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  

16 december 2010, § 103 om styrmodell för kommunen. Denna modell 

innebär bland annat att kommunstyrelsen skall besluta om överens-

kommelser och uppdragshandlingar mellan kommunen och utförare. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010,  

§ 104 om modell för överenskommelse och uppdragshandlingar. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom och medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Gunilla Andersson  presenterar förslag till uppdragshandling. 

 

Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till överenskommelse 

och uppdragshandling mellan kommunen och enheten för sjuksköterskor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande uppdragshandling. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson 
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Ks § 229 
Su § 137  Dnr KS 249/2010 730 
 

Taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 
 

 

Sociala utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 10 november 2010,  

§ 189 att föreslå kommunfullmäktige anta ett förslag till taxor, avgifter och 

ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen vilket inte omfattade 

ändringar av avgiften för mat. Vidare beslutades att återremittera förslaget 

till avgift för mat för vidare utredning. Kommunfullmäktige antog taxor, 

avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen enligt sociala 

utskottets förslag vid sammanträde den 16 december 2010, § 106. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom presenterade förslag till avgift för mat 

inom äldre- och handikappomsorgen vid sociala utskottets 

sammanträde den 9 juni 2011, § 95. Kommunfullmäktige beslutade 

vid sammanträde den 15 september 2011, § 75 att återremittera 

ärendet. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med förslag till avgift 

för mat inom äldre- och handikappomsorgen. 

 

Förslag 
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår sociala utskottet att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att avgiften för mat inom äldre- och 

handikappomsorgen även skall inbegripa tillagning och distribution 

av mat, medförande en höjning av nuvarande avgift från 1 510 kronor 

per månad heldagskost till 2 500 kronor per månad. Vidare föreslås 

beslutas att förbehållsbeloppet, det vill säga den garanterade summa 

som brukaren skall ha kvar efter att taxor, avgifter och ersättningar 

betalts, inom äldre- och handikappomsorgen höjs motsvarande 

ökningen av avgifter för mat. Den nya avgiften föreslås träda i kraft 

från och med den 1 januari 2012. 

 

Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om ny taxa för 

mat och nytt förbehållsbelopp inom äldre- och handikappomsorgen enligt 

föreliggande förslag samt att denna träder i kraft från och med den  

1 januari 2012. Vidare beslutas att förslaget skall delges budget-

beredningen. 

 

  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  22 (29) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-10-26 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med skrivelse daterad 

den 7 oktober 2011 där förslaget till reviderad taxa för mat inom 

äldre- och handikappomsorgen rediovisas. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avgiften för 

mat inom äldre- och handikappomsorgen även skall inbegripa tillagning 

och distribution av mat, medförande en höjning av nuvarande avgift från 

1 510 kronor per månad heldagskost till 2 500 kronor per månad. Vidare 

föreslås kommunfullmäktige besluta att förbehållsbeloppet, det vill säga 

den garanterade summa som brukaren skall ha kvar efter att taxor, 

avgifter och ersättningar betalts, inom äldre- och handikappomsorgen 

höjs motsvarande ökningen av avgifter för mat. Slutligen föreslås 

kommunfullmäktige besluta att den nya avgiften träder i kraft från och 

med den 1 januari 2012. 

 

_________ 
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Ks § 230  Dnr KS 069/2010 106 

 

Bildande av regional kollektivtrafikmyndighet 
 

 

Ärendebeskrivning 
Örebro läns landsting föreslås bli regional kollektivtrafikmyndighet 

från och med den 1 januari 2012. I anledning av detta inkom Örebro 

läns landsting med remisspromemorian ”Utredning om utveckling, 

styrning, ägande och finansiering av länstrafiken i Örebro län” 

daterad den 2 juli 2010. På grund av nya uppgifter gällande vad lagen 

medger avseende gränsdragningen mellan regionaltrafik och 

tätsortstrafik, inkom Örebro läns landsting med reviderade förslag 

gällande regional trafikmyndighet daterade den 14 januari 2011 för 

remissförfarande. Eventuellt remissyttrande skulle insändas senast 

den 25 mars 2011.  

 

Örebro läns landsting inkom med beslutsunderlag gällande bildandet 

av regional kollektivtrafikmyndighet för Örebro län daterat den 26 

maj 2011. Beslutsunderlaget bestod av 

 överenskommelse avseende regional kollektivtrafikmyndighet 

innehållande ärendebeskrivning med tillhörande att-satser, 

 avtal om kollektivtrafik för Örebro län som reglerar den nya 

myndighetens ansvar i Örebro län, 

 aktieöverlåtelseavtal mellan Örebro läns landsting och länets 

kommuner avseende Länstrafiken i Örebro AB, samt 

 avtal mellan länets kommuner om mellankommunal 

skatteutjämning för kollektivtrafik i Örebro län. 

 

Örebro läns landsting och kommunfullmäktigeförsamlingarna i länets 

kommuner skulle senast september månad 2011 godkänna  

att-satserna med tillhörande tre avtal. Regeringen krävde att beslut 

skulle vara inrapporterat till Finansdepartementet senast den  

30 september 2011. 

 

I beslutsunderlaget föreslogs kommunerna i Örebro län och  

Örebro läns landsting besluta 

 att godkänna framlagt förslag till avtal om kollektivtrafik för 

Örebro län innebärande att Örebro läns landsting från och med 

den 1 januari 2012 ensamt bär ansvar för regional 

kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för 

Örebro län, 

 att kommunstyrelsen i respektive kommun ges i uppdrag att 

utveckla samverkansformerna för kommunens inflytande med 

utgångspunkt i bilaga 1 i avtalet om kollektivtrafik för  

Örebro län, 
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 att godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Örebro läns 

landsting och länets kommuner avseende försäljning till 

kvotvärde (100 kronor per aktie) av kommunernas aktier i 

Länstrafiken Örebro AB, 

 att godkänna att en skatteväxling sker per den 1 januari 2012 

med 34 öre per skattekrona, samt 

 att godkänna framlagt förslag till avtal om mellankommunal 

skatteutjämning för kollektivtrafik i Örebro län. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  

15 september 2011, § 76 enligt förslaget i beslutsunderlaget. 

 

Örebro läns landsting har inkommit med skrivelse daterad den  

15 oktober 2011 i vilken anges att vid ägarmöte i Länstrafiken Örebro 

AB den 6 oktober 2011 enades länets kommuner och landstinget om 

att införa en kontrollstation 2012 och en 2013 avseende skatteväxling 

av tätortstrafik.  

 

Förslag 
I skrivelsen föreslås att samtliga kommuner i Örebro län samt  

Örebro läns landsting beslutar 

 att vid kontrollstationer 2012 och 2013 mellan landstinget och 

länets kommuner pröva beslutet om skatteväxling avseende 

kostnader för tätortstrafiken. Prövningen skall ske utifrån de 

överväganden som framgår av bilaga 1 till skrivelsen ”Följebrev 

till beslut inför bildandet av regional kollektivtrafikmyndighet i 

Örebro län” från Örebro läns landsting daterad den  

15 oktober 2011. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att vid kontrollstationer 2012 och 2013 mellan landstinget och 

länets kommuner pröva beslutet om skatteväxling avseende 

kostnader för tätortstrafiken. Prövningen skall ske utifrån de 

överväganden som framgår av bilaga 1 till skrivelsen ”Följebrev 

till beslut inför bildandet av regional kollektivtrafikmyndighet i 

Örebro län” från Örebro läns landsting daterad den  

15 oktober 2011. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet omedelbart justeras. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Örebro läns landsting + sidan 2  
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Ks § 231    

 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 

2011-09-01—2011-09-30. 

 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  

2011-09-01—2011-09-30. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 232    

 

Delgivningar 
 

   

 Bildningsutskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den  

11 oktober 2011. 

   

 Allmänna utskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den  

12 oktober 2011. 
   

  Sociala utskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den  

6 oktober 2011. 
   

Dnr KS 030/2011 Enhetschef Lotta Sjögren 

Yttrande över Socialstyrelsens 

utredningsmaterial i ärende med 

Socialstyrelsens dnr 9.1-8090/2011. 
   

 Boråd, Koppargården 
Protokoll från möte den  

15 september 2011. 
   

 
Förvaltningsrätten i Karlstad 

Domslut, avslag på överklagande i 

mål nr 2022-11. 
   

 Förvaltningsrätten i Karlstad 
Domslut, avslag på överklagande i 

mål nr 2791-11 E. 
   

 Förvaltningsrätten i Karlstad 
Domslut, avslag på överklagande i 

mål nr 3574-11 E. 
   

 Förvaltningsrätten i Karlstad 
Domslut, avslag på överklagande i 

mål nr 98-11 E och 541-11 E. 
   

 Förvaltningsrätten i Karlstad 
Domslut, avslag på överklagande i 

mål nr 1545- 11 E. 
Dnr KS 012/2011   

 Förvaltningsrätten i Karlstad 
Domslut, avslag på överklagande i 

mål nr 6315-10 E. 
   

Dnr KS 229/2010 732 Socialstyrelsen 
Beslut att avsluta ärende  

9.2-28347/2010. 
 

 

 

 

 Fritidsgården Ställdalen Verksamhetsberättelse 
   

 
Bildningschef  

Anders Nordlund 

Simkunnighet bland 

kommunens elever 
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 Bergsmän och Bruksfolk Medlemsinformation september 2011. 
   
Dnr KS 092/2011 Örebro tingsrätt Tredskodom i mål nr FT 6067-10. 
   

 Dnr KS 069/2010 106 Örebro läns landsting 

Protokollsutdrag från landstings-

fullmäktiges sammanträde den 20 

september 2011, § 97 

Överenskommelse avseende regional 

kollektivtrafikmyndighet. 
   

Dnr KS 051/2011 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Delegationsbeslut, uppsättning av 

informationsskylt på Malmtorget, 

fastigheten Ljusnarsberg 1:1. 
   

Dnr KS 051/2011 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Delegationsbeslut, uppsättning av 

informationsskylt vid Kolartorps 

industriområde, fastigheten 

Finnhyttan 1:1. 
   

 Örebro läns landsting 

Protokoll från sammanträde den  

15 september 2011 i Länshandikapp-

rådet. 
   
 Vectura Protokoll från syn av Djäkensvägen. 
   

 Statens folkhälsoinstitut 

”Tobak, tillsyn och tillgänglighet  

En intervjustudie och systematisk 

litteraturöversikt om tillgänglighets-

begränsande metoder” 
   

 Opera på Skäret 

Tack till dem som bidragit till 

genomförandet av sommarens 

operaföreställningar. 
   

 Svenskt Vatten 

Publikation P104 ”Nederbördsdata 

vid dimensionering och analys av 

avloppssystem”. 
   

 Svenskt Vatten 

Publikation P105 ”Hållbar dag- och 

dränvattenhantering Råd vid 

planering och utformning”. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokoll fört vid sammanträde den 

12 oktober 2011. 
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 Bergsstaten 

Förlängning av giltighetstiden för del 

av undersökningstillståndet  

Högfors nr 100. 
   

 
Räddningsnämnden 

Västerbergslagen 

Protokoll fört vid sammanträde den 

26 september 2011. 
   

 
Sveriges Kommuner och 

Landsting 

”Jäv och beroende Enkät om miljö- 

och hälsoskydd i kommunerna 2011”. 
   

 
Räddningsnämnden 

Västerbergslagen 

Protokollsutdrag från sammanträde 

den 26 september 2011, § 50, beslut 

att inte utdöma tidigare fastställt 

vitesbelopp samt avsluta ärende 

rörande brister i brandskyddet på 

Garhytteskolan. 
   
 Länstrafiken Örebro Tertialbrev 
   

 Regionförbundet Örebro 

”Regional översiktlig planering  - 

Rumsligt perspektiv på utvecklings-

strategi för Örebroregionen” 
   

 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ewa-Leena Johansson 

Avrapportering från  

Leader Bergslagen. 
   

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 233   
 

Fråga angående kommunens delegationsordning,  
Ulf Hilding (M) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ulf Hilding (M) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 

följande fråga: Hur kan tillgång fås av kommunens delegationsordning? 

 

Ewa-Leena Johansson svarar att delegationsordningen enklast kan 

erhållas via kommunens webbplats. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 

 

_________ 
 

 

 

 


