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Ks § 195  Dnr KS 002/2008 041 
 
Ekonomisk rapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar en rapport per  
den 30 november 2008 över den ekonomiska utvecklingen i kommunen. 
 
_________ 
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Ks § 196 
Ks § 172 
Au § 108 
Bus § 75 
Su § 95  Dnr KS 062/2008 041 
 
Budget 2009 och flerårsplan 2010-2011 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar ekonomichef Bo Wallströmers reviderade 
förslag till budget för 2009 och flerårsplan för 2010-2011 samt 
kommunchef Torbjörn Brännlunds förslag till målskrivningar med 
revideringar enligt vad som framkommit vid ärendets behandling. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge följande uppdrag: 
 

 uppdra till IT-enheten att inkomma med en fördjupad 
beskrivning av bredbandsprojektet utifrån bland annat 
omfattning, ekonomi, statsbidrag och tidsaspekter, 

 uppdra till kostenheten och ekonomichefen att efter upprättande 
av detaljbudget samt besiktning av samtliga kök, redovisa 
eventuella budgetkonsekvenser, 

 uppdra till socialchefen att snarast inleda reduceringen av 
platsantalet inom särskilda boenden och vid behov utarbeta 
riktlinjer för detta, 

 av Bergslagens Kommunalteknik begära en redovisning av 
utförda VA-investeringar under 2008 och planerade investeringar  
2009-2011 samt en redovisning av beläggningsplaner avseende 
gatuinvesteringar. 

 
******* 

 
ÄRENDET 

 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar reviderat förslag till budget 
för 2009 och flerårsplan för 2010-2011. I förslaget föreslås 
kommunfullmäktige besluta följande: 

 att för år 2009 fastställa VA-taxor enligt föreliggande förslag 
innebärande oförändrade VA-taxor, 

 att för år 2009 fastställa renhållningstaxor i enlighet med 
föreliggande förslag innebärande att överskott förväntas med  
1,0 miljoner kronor att användas för sluttäckning av deponin, 
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 att för år 2009 fastställa taxor och avgifter i enlighet med 
föreliggande förslag inom Bergslagens miljö- och 
byggnadsnämnds verksamhetsområde, 

 att i resursfördelningsmodellen för barnomsorgen fastställa 
efterfrågenivån till 82 procent av 1-5-åringarna i enlighet med 
föreliggande förslag, 

 att uppdra till bildningschefen att utreda förutsättningarna av att 
tillskapa profilklasser på Kyrkbacksskolan, 

 att uppdra till bildningschefen att utreda, konsekvensbeskriva 
samt lämna förslag till framtida fördelning av formell 
kompetensnivå inom barnomsorgens verksamheter, 

 att uppdra till bildningschefen att utreda möjligheten till 
bokutlåning i kommunens tätorter utöver vad som redan erbjuds i 
Kopparberg och Ställdalen, 

 att uppdra till socialchefen att utreda, konsekvensbeskriva samt 
lämna förslag till framtida fördelning av formell kompetensnivå 
inom äldreomsorgen och LSS/psykiatrins verksamheter, 

 att uppdra till kommunchefen att utarbeta förslag till kostpolitiskt 
program, 

 att uppdra till kommunchefen att utvärdera kommunens 
målstyrningsarbete och eventuellt lämna förslag till förbättringar 
av målstyrningsarbetet, 

 att uppdra till kommunchefen att till 2010 års budget utvärdera 
försöket med utökad arbetsledning för servicegruppen och att 
förslag till verksamhetsplan underställs kommunstyrelsen, 

 att uppdra till kommunchefen identifiera grupper av personer 
vilka riskerar längre sjukfrånvaro inom kommunens 
verksamheter och erbjuda dessa få hälsoprofiler utförda med 
åtföljande åtgärdsförslag samt anordna utbildning för chefer och 
arbetsledare i hälsofrämjande arbete, 

 att uppdra till kommunchefen att utreda förutsättningarna av att 
digitalisera sammanträdeshandlingarna till i första hand 
kommunstyrelsen och dess utskott, 

 att det utökade bidraget till Stiftelsen Activa i Örebro län  
(52 000 kronor) endast verkställs om övriga kommuner i norra 
länsdelen deltar samt att en utvärdering sker till budget 2010, 

 att uppdra till kommunchefen att utreda och ge förslag till 
åtgärder i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
2006:544, 

 att tidigare års uppdrag skall genomföras och rapporteras under 
2009, 

 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 2009 fastställa investeringsbudget i enlighet 
med föreliggande förslag, 

 att för år 2009 fastställa resultatbudget i enlighet med 
föreliggande förslag och ovanstående beslutspunkter. 

 
Vidare föreslås i förslaget kommunstyrelsen besluta om följande 
uppdrag: 

 att uppdra till IT-enheten att inkomma med en fördjupad 
beskrivning av bredbandsprojektet utifrån bland annat 
omfattning, ekonomi, statsbidrag och tidsaspekter, 

 att uppdra till kostenheten och ekonomichefen att efter 
upprättande av detaljbudget samt besiktning av samtliga kök, 
redovisa eventuella budgetkonsekvenser, 

 att uppdra till socialchefen att snarast inleda reduceringen av 
platsantalet inom särskilda boenden och vid behov utarbeta 
riktlinjer för detta, 

 att av Bergslagens Kommunalteknik begära en redovisning av 
utförda VA-investeringar under 2008 och planerade investeringar 
2009-2011 samt en redovisning av beläggningsplaner avseende 
gatuinvesteringar. 

 
Kommunchef Torbjörn Brännlund redovisar förslag till 
målskrivningar i budget för år 2009. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar att förhandlingar 
genomförts med arbetstagarorganisationerna den 1 december 2008 
enligt Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) §§ 11-14. 
 
 
 
Ks § 172 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Extra sammanträde avhålls i kommunstyrelsen den 3 december 2008. 
Inför detta sammanträde genomförs erforderliga förtydliganden och 
kompletteringar i förslaget till budget för år 2009 och flerårsplan för 
åren 2010-2011 inom bland annat områdena Skyddat arbete hos 
offentlig arbetsgivare (OSA) och kostverksamheten utifrån 
framkomna synpunkter. 
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****** 
 
ÄRENDET 
 
Förvaltningschef  Mats Larsson, Bergslagens miljö- och byggnads-
förvaltning har den 14 november 2008 inkommit med förslag till ny 
taxa inom miljöbalkens område med mera.  
 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar förslag till budgetuppdrag. 
 
Anna-Marina Martinsson (kfl) presenterar Kraftsamling för 
Ljusnarsbergs synpunkter på föreliggande förslag till budget för år 
2009 och flerårsplan för åren 2010-2011. 
 
Ulf Hilding (m) presenterar Moderata Samlingspartiets och 
Centerpartiets synpunkter på föreliggande förslag till budget för år 
2009 och flerårsplan för åren 2010-2011. 
 
Ewa-Leena Johansson (s) presenterar Vänsterpartiets och 
Socialdemokratiska Arbetarepartiets synpunkter på föreliggande 
förslag till budget för år 2009 och flerårsplan för åren 2010-2011. 
 
 
 
Au § 108 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Överlämna föreliggande reviderat förslag till investerings- och 
driftbudget för år 2009 och plan för åren 2010-2011 vad gäller 
allmänna utskottets ansvarsområde till kommunstyrelsen samt till 
samtliga politiska partiers gruppledare. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef Torbjörn Brännlund att 
upprätta förslag till målskrivningar utifrån revideringar av 2008 års 
målskrivningar. Förslaget skall presenteras vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 11 december 2008. Vidare att kommunstyrelsen 
beslutar föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
renhållnings- samt vatten- och avloppstaxor för år 2009. 
 
 ****** 
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ÄRENDET 
 
Vid allmänna utskottets sammanträde den 3 september 2008, § 85 
redovisade ekonomichef Bo Wallströmer de ekonomiska 
förutsättningarna inför budget 2009. Därtill gjordes en genomgång av 
förekommande mål för allmänna utskottet i budget för år 2008. 
Allmänna utskottet beslutade vid detta tillfälle hänskjuta ärendet till 
nästkommande sammanträde. 
 
Vid sammanträde i allmänna utskottet den 29 september 2008, § 95 
presenterade ekonomichef Bo Wallströmer förslag till investerings- 
och driftbudget för år 2009 och plan för åren 2010-2011 vad gällde 
allmänna utskottets ansvarsområde. Ärendet hänsköts till 
kommunstyrelsen av allmänna utskottet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2008,  
§ 148, uppdra åt respektive utskott att inkomma med kompletterande 
förslag inom tilldelad ram till budget för år 2009 samt föreslagna 
taxeförändringar. Vidare uppdrogs åt utskotten att inkomma med 
förslag till målskrivningar. Protokollsutdrag från utskottens 
sammanträden som behandlade ovanstående uppdrag skulle 
omedelbart tillsändas partiernas gruppledare. 
 
Ekonomichef Anders Hansson, Bergslagens Kommunalteknik (BKT) 
har inkommit med förslag till renhållningstaxa för år 2009 
innebärande en höjning av taxan för renhållning medförande en 
ökning av intäkterna med cirka 270 000 kronor samt en höjning av 
taxan för ordinarie slamtömning med 135 kronor per tömning. Vidare 
föreslår Anders Hansson oförändrad vatten- och avloppstaxa för år 
2009. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar reviderat förslag till 
investerings- och driftbudget för år 2009 och plan för åren 2010-2011 
vad gäller allmänna utskottets ansvarsområde. 
 
 
 
Bus § 75  
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Följande ändringar genomförs i föreliggande förslag till 
verksamhetsförändringar i driftbudget för år 2009 (tidigare förslag 
inom parentes): 
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 Kronor 
Köp av förskoleklassplatser 40 000 (181 000) 
Kompetensutveckling 175 000 (250 000) 
Köp av grundskoleplatser, ökad hyra 0 (125 000) 
Bortfallande hyra - 300 000 (0) 
Köp av gymnasiesärskoleplatser 1 120 000 (1 260 000) 
 
Sammantaget medför detta en kostnadsreducering med  
781 000 kronor. 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer ges rätt att revidera beloppen rörande 
föreslagna verksamhetsförändringar vad gäller bortfallande hyra och 
köp av gymnasiesärskoleplatser efter vad som framkommer vid 
närmare analys. Vidare uppdras åt bildningschef  
Ann-Margret Runheim utreda förfarande när plats inom 
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorgsverksamhet och förskoleklass 
önskas i annan kommun eller av bolag, förening, samfällighet, 
stiftelse eller enskild individ driven verksamhet. Därtill skall under 
2009 uppföljning genomföras beträffande volymtimmar inom 
förskoleverksamheten. Slutligen beslutas att ärendet även behandlas 
vid extra sammanträde i bildningsutskottet den 5 november 2008. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 12 augusti 2008,  
§ 53 om äskanden i driftbudget för år 2009 med 645 000 kronor samt 
i investeringsbudget med 320 000 kronor. 
 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 2 september 2008,  
§ 61 om förslag till inriktningsmål. 
 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 10 september 
2008, § 66 om ändringar i förslaget till driftbudget för år 2009. 
Ändringar utgjordes av en minskning med 25 000 kronor inom 
kulturverksamheten, minskning med 215 000 kronor inom 
musikskola/kulturskola samt minskning inom grundskola med  
75 000 kronor. I investeringsbudget överfördes 1 400 000 kronor för 
upprustning inom förskoleverksamheten till år 2010. Vidare skulle en 
höjning av volymtimmar till 200 timmar per årsarbetare och vecka  
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inom förskoleverksamheten övervägas samt en omräkning av den 
genomsnittliga närvarotiden för barn inom förskoleverksamheten 
genomföras. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2008,  
§ 148, uppdra åt respektive utskott att inkomma med kompletterande 
förslag inom tilldelad ram till budget för år 2009 samt föreslagna 
taxeförändringar. Vidare uppdrogs åt utskotten att inkomma med  
förslag till målskrivningar. Protokollsutdrag från utskottens 
sammanträden som behandlade ovanstående uppdrag skulle 
omedelbart tillsändas partiernas gruppledare. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar de ekonomiska 
förutsättningarna inför budget för år 2009. 
 
 
 
Su § 95  
 
Sociala utskottets beslut 
 
Sociala utskottets beslut från sammanträde den 16 oktober 2008, § 92 
kvarstår. Uppdra åt kommunsekreterare Anders Andersson att 
utarbeta målskrivningar utifrån förd diskussion. Vidare skall den 
arbetsgrupp som beslutades tillsättas vid sammanträde den 16 oktober 
2008, § 92 se över sociala utskottets arbete med målskrivningar. 
 

****** 
 

ÄRENDET 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 30 september 2008,  
§ 91, stryka samtliga äskanden i förslag till investeringsbudget utom 
utbyte av handikappanpassad buss, nettokostnad 635 000 kronor.  
 
Vidare beslutades att föreslå kommunstyrelsen att anta en 
målsättningen att inom fem år skall lägsta utbildningsnivån inom 
sociala utskottets verksamhetsområden vara undersköterska/skötare. 
 
Sociala utskottet beslutade vid extra sammanträde den 16 oktober 
2008, § 92 föreslå kommunstyrelsen en minskning grundbudgeten 
beträffande driften med 2 990 000 kronor samt äskades ett tillägg 
med 194 000 kronor. 
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Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2008,  
§ 148, uppdra åt respektive utskott att inkomma med kompletterande 
förslag inom tilldelad ram till budget för år 2009 samt föreslagna 
taxeförändringar. Vidare uppdrogs åt utskotten att inkomma med 
förslag till målskrivningar. Protokollsutdrag från utskottens 
sammanträden som behandlade ovanstående uppdrag skulle 
omedelbart tillsändas partiernas gruppledare. 
 
_________ 
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  Dnr KS 029/2007 770 
Ks § 197  Dnr KS 196/2008 770 
 
Återrapportering av projekt och genomförd enkätundersökning,  
Gunilla Andersson, MAR    
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporterna. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Gunilla Andersson redovisar 
en rapport över ett kommande arbete med förebyggande hembesök inom 
äldrevården. Vidare ges en återrapport över ett rehabiliteringsprojekt som 
genomförts åren 2006-2007. Därtill görs en resultatredovisning av en 
enkätundersökning som genomförts bland personalen inom hemtjänsten och 
dagrehabiliteringen. 
 
_________ 
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Ks § 198  Dnr KS 190/2008 042 
 
Anvisningar och tidplan för kommunens bokslut 2008 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till anvisningar och tidsplan för 
kommunens bokslut 2008 med följande ändring på sidan 3, disposition av 
verksamhetsberättelse, punkt 3, andra stycket ”Under denna rubrik ska även 
kortfattat redovisas vad som gjorts för att få ned ohälsotalet samt arbetet för 
att uppnå jämställdhet.”  
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar förslag till anvisningar och tidplan 
för kommunens bokslut 2008.  
 
_________ 
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Ks § 199 
Ks § 178 Dnr KS 071/2008 107 
 
Hemställan från Ljusnarbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) gällande 
avkastningsbelopp för borgensåtagande  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte delfinansiera en 
bostadsförsörjningsplan med avkastningen från borgensavgiften. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund redovisar utredning enligt 
kommunstyrelsens beslut vid sammanträde den 19 november 2008,  
§ 178. I utredningen föreslås kommunstyrelsen besluta att inte 
delfinansiera en bostadsförsörjningsplan med avkastningen från 
borgensavgiften. 
 
 
 
Ks § 178 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef Torbjörn Brännlund 
utreda ärendet avseende bland annat alternativ finansiering av 
bostadsförsörjningsplan och alternativa underhållsalternativ 
beträffande utomhusmiljön. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 maj 2008, § 65 
att en borgensavgift skulle tas ut av kommunen med 0,2 procent av 
borgenssumman i samband med att Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag (LFAB) upptog lån med kommunen som garant 
av borgensåtagande. Vidare beslutades att avkastningen från 
borgensavgiften skulle nyttjas för underhåll av kommunens 
utomhusmiljö. 
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Styrelsen i LFAB beslutade vid sammanträde den 29 oktober 2008,  
§ 51 att hemställa hos kommunen att få använda 100 000 kronor av 
det årliga avkastningsbeloppet för borgensåtaganden till att 
delfinansiera framtagandet av bostadsförsörjningsplan. 
 
_________ 
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Ks § 200 
Ks § 181 
Au § 111  Dnr KS 172/2008 253 
 
Förfrågan gällande försäljning av fastigheten Stortorp 1:97 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar sälja fastigheten Stortorp 1:97 till  
Leif Rudolfsson för 60 000 kronor. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen ordförande Ewa-Leena Johansson (s) och 
kommunchef Torbjörn Brännlund redovisar ytterligare 
förekommande faktauppgifter i ärendet. 
 
 
 
Ks § 181 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde  
den 3 december 2008. 
 
 
 
Au § 111 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Förfrågan har inkommit från Leif Rudolfsson om att få köpa 
fastigheten Stortorp 1:97. På fastigheten som ligger vid Olofssjön, 
finns ett fritidshus beläget. 
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Inköpare Britt-Marie Cassel anför i en skrivelse daterad  
den 17 oktober 2008 att vid Olofssjön finns ytterligare två 
fritidshustomter vilka tidigare sålts av kommunen för 60 000 kronor 
per tomt. I anledning av detta föreslås kommunstyrelsen besluta att 
sälja fastigheten Stortorp 1:97 för 60 000 kronor till Leif Rudolfsson. 
 
_________ 
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Ks § 201  Dnr KS 032/2008 160 
 
Ansökan om ekonomiskt stöd, Civilförsvarsförbundet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till allmänna utskottet. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Civilförsvarsförbundet har den 13 november 2008 genom dess ordförande 
Karl-Gustav Engström inkommit med en ansökan ekonomiskt stöd 
motsvarande en krona per kommuninvånare. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2008-12-03 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 202  Dnr KS 191/2008 510 
 
Begäran om underlag för åtgärdsplaneringen 2010-2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Uppdra åt kommunchef Torbjörn Brännlund att utarbeta ett förslag till 
underlag vilket skall presenteras för allmänna utskottet vid dess sammanträde 
den 14 januari 2009. Allmänna utskottet antar vid detta tillfälle ett underlag å 
kommunens vägnar. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Regionförbundet Örebro har inkommit med en tjänsteskrivelse från 
utvecklingsledare infrastruktur Fredrik Idevall daterad  
den 25 november 2008. I skrivelsen anges att regionförbundet är ansvariga 
för upprättande av länsplan för regional transportinfrastruktur perioden  
2010-2021 för Örebro län. Under våren 2009 skall förslag till regional plan 
utarbetas för att sedan skickas på remiss i länet under den beräknade perioden 
15 juni-15 september 2009. Utarbetandet av planförslagen skall ske i nära 
dialog med kommunerna i länet, varför regionförbundet önskar få underlag 
på för kommunen angelägna åtgärder i transportsystemet i Örebro län. 
Underlaget skall vara regionförbundet tillhanda senast den 15 januari 2009. 
Remissbehandlade planförslag från länen i Sverige skall lämnas till 
regeringen senast den 1 november 2009. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2008-12-03 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 203  Dnr KS 192/2008 212 
 
Samråd, översiktsplan för Örebro kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Uppdra åt kommunchef Torbjörn Brännlund och utvecklingssekreterare 
Tomas Larsson att utarbeta förslag till yttrande gällande förslaget till 
översiktsplan. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Örebro kommun har den 13 november 2008 inkommit med ”Vårt framtida 
Örebro – Förslag till översiktsplan för Örebro kommun” för samråd med 
bland annat grannkommunerna. Översiktsplanen skall visa hur  
Örebro kommun kan utvecklas de kommande 25 åren. Synpunkter på 
förslaget till översiktsplan skall vara Örebro kommun tillhanda senast  
den 27 februari 2009. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2008-12-03 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 204  Dnr KS 193/2008 255 
 
Samråd, förlängning av nätkoncession för befintlig 400 kV kraftledning 
Porjus-Odensvi, Svenska Kraftnät  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Samrådet överlämnas till Bergslagens miljö- och byggnämnd för eventuellt 
yttrande. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Svenska Kraftnät har den 13 november 2008 inkommit med samråd rörande 
förlängning av nätkoncession för befintlig 400 kV ledning på sträckan mellan 
Porjus och Odensvi. Kraftledningen första delar togs i drift 1952 och 
ledningen är en av flera parallella ledningar som förbinder Norrland med 
Mälardalen och södra Sverige. Den är av avgörande betydelse för överföring 
av kraft söderut från vattenkraftanläggningarna i Norrland. Kraftledningen 
har en total längd av 971 kilometer. Svenska Kraftnät inlämnade den 5 juni 
2008 en ansökan till Energimarknadsinspektionen avseende förlängning av 
nätkoncessionen för kraftledningen. Ansökan avser inte några planerade 
förändringar av sträckning, stolputförande eller strömbelastning på 
ledningarna.  
 
Synpunkter på den planerade koncessionsförlängningen skall vara  
Svenska Kraftnät tillhanda senast den 19 december 2008. 
 
_________ 
 
 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  21 (29)
 Sammanträdesdatum 
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Ks § 205  Dnr KS 017/2008 023 
 
Återrapportering av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim har inkommit med redovisning av 
delegationsbeslut rörande tillsvidareanställning av  
551202-6690 Torgny Magnusson som handledare av elever i behov av 
särskilt stöd. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2008-12-03 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 206  Dnr KS 017/2008 023 
 
Anmälan av återbesättningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar anmälningarna. 
 
 ****** 
 
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. 
 
Följande tjänster har återbesatts: 
 

Tjänst Beslutande Tidsperiod 
   
Barnskötare Bildningschef Ann-Margret Runheim 2008-11-14—

2008-11-28 
Undersköterska Tf socialchef Ann-Britt Löfström 2008-11-01—

2008-11-16 
Undersköterska Tf socialchef Ann-Britt Löfström 2008-11-01—

2008-11-30 
Undersköterska Tf socialchef Ann-Britt Löfström 2008-11-01—

2008-11-30 
Undersköterska Tf socialchef Ann-Britt Löfström 2008-11-01—

2008-11-30 
Undersköterska Tf socialchef Ann-Britt Löfström 2008-11-01—

2008-11-30 
Vårdbiträde Tf socialchef Ann-Britt Löfström 2008-11-01—

2008-12-31 
Vårdbiträde Tf socialchef Ann-Britt Löfström 2008-11-01—

2008-11-30 
Vårdbiträde Tf socialchef Ann-Britt Löfström 2008-11-01—

2008-12-31 
 
_________ 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  23 (29)
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-12-03 
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Ks § 207  Dnr KS 194/2008 236 
 
Skrivelse från Banverket rörande järnvägsstationen i Ställdalen  
(Västra Born 1:278)    
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Bergslagens miljö- och byggförvaltning 
bifalla banverkets ansökan om rivningslov gällande järnvägsstationen i 
Ställdalen (Västra Born 1:278). 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Maj-Britt Lundberg, Banverket Expertstöd, Mark & Fastighet inkom  
den 26 november 2008 med en skrivelse där det framgår att Banverket ej 
anser det lämpligt att sälja järnvägsstationen i Ställdalen (Västra Born 1:278). 
Detta ställningstagande föranleds av att det råder kapacitetsproblem på 
Bergslagsbanan och en rivning av järnvägsstationen skulle möjliggöra 
kapacitetsinvesteringar medförande effektivisering av spåranvändandet. 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund anför i en skrivelse att Banverket  
den 30 mars 2006 inkommit med en ansökan om rivningslov till  
Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB), vilken varit vilande med 
anledning av kommunens dialog med Banverket om järnvägsstationens och 
markens framtida användning. Banverket har den 11 november 2008 
inkommit till BMB med förfrågan om hur ärendet fortskrider. Ansökan om 
rivningslov skall nu besvaras av kommunen innan regeringen tar beslut om 
eventuell rivning. Kommunen har två alternativ till agerande, dels acceptera 
ansökan om rivningslov, dels verka för en detaljplaneändring. Då 
järnvägsstationen enligt BMBs bedömning ej har det höga kulturella värde att 
den enligt lag kan anses vara värd att bevara, föreslår kommunchef  
Torbjörn Brännlund kommunstyrelsen besluta att kommunen inte skall agera 
för en detaljplaneändring och därför inte ser någon annan utväg än att föreslå 
BMB bifalla Banverkets ansökan om rivning. Kommunen kommer att 
kontakta Banverket för att poängtera vikten av att de fullföljer sitt ansvar för 
trafiksituationen i Ställdalen och tar fullt ansvar för framtida om-
byggnationer. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2008-12-03 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 208  Dnr KS 195/2008 730 
 
Remissyttrande från Sveriges Kommuner och Landsting, ”Möjligheter att 
leva som andra – Ny lag om stöd och service till vissa personer med 
funktionsnedsättning ((SOU 2008:77)  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt sociala utskottet att avge ett yttrande å 
kommunens vägnar. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Sveriges Kommuner och Landsting inkom den 27 november 2008 med sitt 
remissyttrande gällande LSS-kommitténs slutbetänkande ”Möjlighet att leva 
som andra – ny lag om stöd och service till vissa personer med 
funktionsnedsättning” (SOU 2008:77) samt styrelsens beslut  
den 21 november 2008 om antagande av detsamma. Vid detta tillfälle 
beslutade även styrelsen att i skrivelse till kommunstyrelsen och 
landstingsstyrelserna uppmana även de kommuner och landsting som inte är 
remissinstanser att lämna yttrande över LSS-kommitténs betänkande. 
Remissvar och spontanyttranden skall vara socialdepartementet tillhanda 
senast den 6 februari 2009. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2008-12-03 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 209   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Anmälan av delegationsbeslut, yttranden över ansökningar om inträde 
i hemvärnet den 5 november och 18 november 2008, delegat 
kommunstyrelsens ordförande. 
 
_________ 
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Ks § 210  Dnr KS 001/2008  101 
 
Rapporter, delgivningar, meddelanden och pågående ärenden  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporter m.m. läggs till handlingarna. 
 
   ******   

 
 

 Rapporter  
   
 Sandvikens kommun Kort sammanfattning av förstudien 

Finnskogsturism i Norra 
Mellansverige 

   
 Revisorerna, Bergslagens 

Kommunalteknik 
Revisionsrapport, ”Granskning av 
den interna kontrollen av förbundets 
fordon” 

   
 Öhrlings 

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
Revisionsrapport, ”Bergslagens 
miljö- och byggnämnds styrning, 
uppföljning och kontroll av 
verksamheten” 

   
   
 Delgivningar  
   
 Bergslagens miljö- och byggnämnd Protokoll, sammanträden  

2008-10-08 och 2008-11-05 
   
 Bergslagens Kommunalteknik Protokoll, sammanträde direktionen 

2008-10-24 
   
 Räddningsnämnden 

Västerbergslagen 
Protokoll, sammanträde 2008-10-27 

   
 Föreningen L&SEK Protokoll, styrelsesammanträde 

2008-10-29 
   
 Bergskraft Bergslagen Protokoll, ledningsgruppen 

sammanträde 2008-09-29 
   
 Samordningsförbundet i norra 

Örebro län (T) (SOFINT) 
Protokoll, styrelsesammanträde 
2008-10-23 
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 Communicare Minnesanteckningar, styrgruppsmöte 

2008-11-25 
   
 Landshövdingemötet Anteckningar från möte 2008-11-10 
   
 Helena Nirhamo/Ewa-Leena 

Johansson 
Skrivelse från Helena Nirhamo 
rörande vägstandard, 
Strömtorpsvägen i Hörken samt svar 
på densamma från Ewa-Leena 
Johansson 

   
 Autodapt Info Dep Kommunens medverkan i 

”Försöksverksamheten med 
komplement till färdtjänsten” 

   
 Räddningsnämnden 

Västerbergslagen 
Förslag till sammanträdestider 2009 

   
 Statens folkhälsoinstitut Inbjudan till projektansökningar för 

att minska tobaksbruket 
   
 Länstrafiken Örebro AB Regler för färdtjänst i Örebro län 
   
 Länstrafiken i Örebro AB Antagna anbud rörande 

samhällsbetald anropsstyrd trafik i 
Örebro län 

   
 Länstrafiken i Örebro AB Ny egenavgift för färdtjänst och 

sjukresor 
   
 Länstrafiken i Örebro AB Prognos över ekonomiskt resultat 

2008 samt rambudget för 2009 
   
 Örebro läns Flygplats AB Prognos över ekonomiskt resultat 

2008 samt budget för 2009 
   
 Länstrafiken i Örebro AB Begäran om extra ägartillskott för 

Örebro läns flygplats AB 
   
 ALerigo/Torbjörn Brännlund Överenskommelse rörande 

konsultuppdrag som tillförordnad 
socialchef 

   
 Hörkens Bygdegårdsförening Redovisning av bränsle- och 

elförbrukning 
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Dnr KS 100/2008 Bergslagens Kommunalteknik Förlängd remisstid gällande remiss 

av förslag till avfallsplan för 
Hällefors, Lindesbergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner 

   
 Vansbro kommun Kommunstyrelsebeslut med begäran 

att Energimarkandsinspektionen 
granskar Fortum Distribution ABs 
nättariffer då dessa upplevs oskäliga 
med mera 

   
 Länsstyrelsen Örebro län Tillstånd att förlägga skogsbilväg 

inom del av fornlämningsområde 
   
 Bergsstaten Undersökningstillstånd i enlighet 

med minerallagen för området 
Olovsjön nr 100 

   
 Bergsstaten Undersökningstillstånd i enlighet 

med minerallagen för området 
Björnberget nr 10 

   
 Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 
Genomgång och digitalisering av 
lokala trafikföreskrifter 

   
 Länstrafiken i Örebro AB Information om Tåg i Bergslagen 
   
 Operarådet/Opera på Skäret Skrift, ”Opera på Skäret fem år” 
   
 Samordningsförbundet i norra 

Örebro län (T) 
Information från Försäkringskassan 
rörande indragen sjukpenning 

   
 Ewa-Leena Johansson Information om Citybanan 
   
 Ewa-Leena Johansson Information om Communicares 

arbete 
   
 Ewa-Leena Johansson Skrivelse till Lindesbergs kommun 

från Hällefors, Ljusnarsbergs och 
Nora kommuner rörande önskemål 
om remissinstans över utredning av 
idrottsanläggningar med mera 

   
 Ewa-Leena Johansson Omorganisering av Välfärdsrådet 
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 Telia Öppet Hus rörande bredband 
   
 Rällsögården Tackkort för uppvaktning vid deras 

50-årsjunbileum 
 
_________ 
 

 
 
 


