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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-02-25 
 
                                                Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 12.00

     13.00 – 15.20 
Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) 

Ingemar Javinder (s) 
 Gert Stark (s) 

Lars Bergsten (s), tjänstgörande ersättare 
Pirjo Nilsson (s) 
Astrid Dahl (v)  
Hans Hedborg (c) 
Anita Elvenäs (c) 
Ulf Hilding (m) 
Oskar Martinsson (kfl), tjänstgörande ersättare 
Ralf Nielsen (kfl)  

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Torbjörn Brännlund, kommunchef 
Bo Wallströmer, ekonomichef 
Ann-Britt Löfström, tillförordnad socialchef 
Ann-Margret Runheim, bildningschef, §§ 33-39 
Suzanne Sillrén, enhetschef, §§ 44-49 
Stefan Lundqvist, förbundschef BKT, § 50 
 

Utses att justera Ulf Hilding 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret   2009-03-04 
 
 
 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:  33 - 62 

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

 
 

 
Justerande          …………………………………………………………………………. 
 Ulf Hilding 

 

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

Organ              Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2009-02-25 

Datum för 
anslags uppsättning 2009-03-04 Datum för 

anslags nedtagande    2009-03-30 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 
 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                 Anders Andersson                                                              
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-02-25 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 33 
Au § 24  Dnr KS 115/2008 041 
 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 24 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporterna. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 9 februari 2009 
inkommit med en ekonomisk rapport avseende perioderna 
1 januari 2008-31 december 2008 och 1 januari 2009-31 januari 2009. 
Rapporterna avser såväl förvaltningslokaler som övriga lokaler. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2009-02-25 
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Ks § 34 
Au § 25  Dnr KS 114/2008 041 
 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB (LIFAB) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 25 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporterna. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB (LIFAB) har den 23 februari 2009 
inkommit med en ekonomisk rapport avseende perioderna  
1 januari 2008-31 december 2008 och 1 januari 2009-31 januari 2009. 
 
_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-02-25 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 35    
Au § 22   Dnr KS 002/2009 041 
 
Ekonomisk rapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef  
Torbjörn Brännlund att inkomma med ett reviderat förslag till 
driftbudget för år 2009 senast vid april månads sammanträde i 
kommunstyrelsen samt att samtliga ekonomiskt ansvariga skall 
involveras i framtagandet av detta förslag. Vidare beslutas att 
kommunstyrelsens beslut skall överlämnas till kommunfullmäktige 
för kännedom samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och 
samtliga gruppledare för politiska partier representerade i 
kommunfullmäktige, att utarbeta förslag till gemensamt uttalande 
angående kommunens ekonomiska situation. Förslaget till uttalande 
skall presenteras vid kommunfullmäktiges sammanträde  
den 12 mars 2009. I övrigt beslutas godkänna den ekonomiska 
rapporten. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer 
redovisar i en skrivelse daterad den 24 februari 2009, konsekvenserna 
för kommunen enligt en ny prognos från Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) åren 2009-2012 (Cirkulär 09:10) gällande 
skatteunderlag och generella statsbidrag. I förhållande till den av 
kommunfullmäktige den 11 december 2008, § 88 beslutade 
driftbudgeten, innebär prognosen ett beräknat försämrat resultat för år 
2009 från ett överskott med 3 263 000 kronor till ett överskott med 
1 312 000 kronor. Motsvarande beräkningar för åren 2010 och 2011 
visar en förändring från ett överskott med 5 502 000 kronor till ett 
underskott med 3 131 000 kronor respektive ett överskott med 
2 833 000 kronor till ett underskott med 7 924 000 kronor. 
 
I anledning av vad som framförs i skrivelsen, föreslår kommunchef 
Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer 
kommunstyrelsen att besluta uppdra åt kommunchefen att inkomma 
med ett reviderat förslag till driftbudget för 2009 senast vid april 
månads sammanträde i kommunstyrelsen, samt att samtliga 
ekonomiskt ansvariga skall involveras i framtagandet av förslaget till 
reviderad driftbudget. 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-02-25 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Au § 22 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer lämnar rapport över den aktuella 
ekonomiska situationen i kommunen. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2009-02-25 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 36 
Au § 39 Dnr KS 062/2008 041 
 
Förslag till revidering av investeringsbudget för år 2009 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till reviderad 
investeringsbudget för år 2009 samt överföring av investeringsanslag 
från 2008 till 2009. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer 
presenterar i en skrivelse daterad den 18 februari 2009 förslag till 
reviderad investeringsbudget för år 2009 samt förslag på överföring 
av investeringsanslag från 2008 till 2009 enligt allmänna utskottets 
beslut.  
 
Kommunstyrelsen förslås av kommunchef Torbjörn Brännlund och 
ekonomichef Bo Wallströmer föreslå kommunfullmäktige besluta om 
reviderad investeringsbudget för 2009 samt överföring av 
investeringsanslag från 2008 till 2009 enligt föreliggande förslag. 
 
 
 
Au § 39 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt kommunchef  
Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer att utarbeta ett 
förslag till reviderad investeringsbudget för år 2009 där föreslagen 
utökning av investeringsbudgeten inkluderas med inriktningen att 
kommunens finansiella mål skall nås. Förslaget till reviderad 
investeringsbudget skall redovisas vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 25 februari 2009. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer anför i en skrivelse daterad  
den 11 februari 2009 att då ett antal investeringar ej hann avslutas  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-02-25 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
under 2008, är enligt tidigare års praxis att medel överförs till budget 
för år 2009. Detta skulle utöka kommunens investeringsbudget med  
5 144 000 kronor. Sammantaget innebär detta att kommunens 
investeringsbudget för år 2009 uppgår till 11 331 000 kronor och 
därmed uppnås inte kommunens finansiella mål. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår med anledning av vad som 
ovan framförts, att allmänna utskottet uppdrar till kommunchef  
Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer att utarbeta ett 
förslag till reviderad investeringsbudget för år 2009 där utökningen 
av investeringsbudgeten inkluderas med inriktningen att kommunens 
finansiella mål skall nås. Förslaget till reviderad investeringsbudget 
skall redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 februari 
2009. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2009-02-25 
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Ks § 37 
Bus § 13 Dnr KS 185/2008 612 
 
Förslag till etablering av gymnasieskola med IV-program  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag samt enligt 
Ulf Hildings (m) tilläggsyrkanden. 
 
Yrkanden 
Ulf Hilding (m), med instämmande av kommunstyrelsens ordförande 
Ewa-Leena Johansson (s), föreslår i ett tilläggsyrkande att 
kommunstyrelsen beslutar att en utvärdering skall göras efter ett år av 
verksamhets- och ekonomiutvecklingen inom Kopparbergs IV-program. 
 
Ulf Hilding (m) föreslår i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
beslutar att personalstaten inom Kopparbergs IV-program utreds. 
Utredningen skall presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 
25 mars 2009. 
 
 
 
Bus § 13 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
- att gymnasieskola innehållande individuella programmet etableras i 

Ljusnarsbergs kommun,  
- att verksamhetens namn skall vara Kopparbergs IV-program med 

förkortningen K-IV, 
- att verksamheten organiseras i enlighet med rektor Margareta 

Gustafssons förslag daterat den 27 november 2008, 
- att anta verksamhetsplan för det kommunala uppföljningsansvaret och 

Kopparbergs IV-program enligt rektor Margareta Gustafssons förslag 
daterat den 26 november 2008, 

- att anta reviderad verksamhetsplan för vuxenutbildningen Lärcentrum 
enligt rektor Margareta Gustafssons förslag daterat  
den 26 november 2008, 

- att verksamheten Kopparbergs IV-program startar från och med 
höstterminen 2009 samt 

- att verksamheten Kopparbergs IV-program finansieras inom befintlig 
budgetram för bildningsutskottet gällande gymnasieutbildningen. 
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Bildningsutskottets beslut  
 
Bildningsutskottet beslutar att bildningschef Ann-Margret Runheim har 
fortsatt samarbete vad gäller individuella programmet med gruppen för 
samverkan kring gymnasieskoleverksamheten i Lindesberg. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim presenterade vid 
bildningsutskottets sammanträde den 5 november 2008, § 80 en 
utredning gällande bildande av gymnasieskola i kommunen med 
individuella programmet. Bildningsutskottet beslutade vid detta tillfälle  
föreslå kommunstyrelsen besluta att kommunen skulle starta 
gymnasieskola med individuella programmet samt att säga upp ”Avtal 
interkommunal ersättning för IV-programmet med Lindesbergs kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 19 november 2008,  
§ 171 att återremittera ärendet till bildningsutskottet.  
 
Rektor Margareta Gustafsson presenterade vid bildningsutskottets 
sammanträde den 2 december 2008, § 83 en fördjupad utredning.  
Vid detta tillfälle beslutades godkänna utredningen och överlämna den 
till kommunstyrelsen. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim inkom den 29 januari 2009 med en 
skrivelse i vilken kommunstyrelsen föreslås besluta 
- att gymnasieskola innehållande individuella programmet etableras i 

Ljusnarsbergs kommun, 
- att verksamhetens namn skall vara Kopparbergs IV-program med 

förkortningen K-IV, 
- att verksamheten organiseras i enlighet med rektor Margareta 

Gustafssons förslag daterat den 27 november 2008, 
- att anta verksamhetsplan för det kommunala uppföljningsansvaret och 

Kopparbergs IV-program enligt rektor Margareta Gustafssons förslag 
daterat den 26 november 2008, 

- att anta reviderad verksamhetsplan för vuxenutbildningen Lärcentrum 
enligt rektor Margareta Gustafssons förslag daterat  
den 26 november 2008, 

- att verksamheten Kopparbergs IV-program startar från och med 
höstterminen 2009, samt 
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- att verksamheten Kopparbergs IV-program finansieras inom befintlig 

budgetram för bildningsutskottet gällande gymnasieutbildningen. 
 

_________ 
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Ks § 38 
Bus § 87 Dnr KS 209/2009 624   
 
Reviderad verksamhetsplan för skolhälsovården 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
 
 
Bus § 87 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 
verksamhetsplan för skolhälsovården. 
 

***** 
 
ÄRENDET 
 
Skolhälsovården har inkommit med förslag till reviderad verksamhetsplan. 
 
_________ 
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Ks § 39 Dnr KS 004/2009 023 
 
Prövning av återbesättning av tjänst, skolkurator 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att tjänsten som skolkurator hänskjuts till 
allmänna utskottets sammanträde den 11 mars 2009. 
 
 
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 tillsvidaretjänst som skolkurator har 
inkommit från bildningschef Ann-Margret Runheim, vilken föreslår 
att tjänsten tillsätts. 
 
_________ 
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Ks § 40   Dnr KS 024/2009 045 
 
Borgensåtaganden för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja LFAB en generell borgen på  
87 miljoner kronor, att kommunen övertar lån från LIFAB om högst  
5 miljoner kronor, att lånet om 5 miljoner kronor löses den 6 maj 2009, att 
LFAB inom ramen för den generella borgen, upptar lån som högst uppgår till 
köpeskillingens storlek för fastigheten Vintersvik, samt att den exakta 
köpeskillingen och därpå medföljande lånebelopp skall redovisas till 
kommunstyrelsen senast den 29 april 2009. 
 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer inkom med en skrivelse daterad  
den 16 februari 2009 i vilken framförs att det krävs kompletterande 
beslut avseende Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) och 
finansiering i samband med försäljningen av Ljusnarsbergs 
Industrifastigheter AB (LIFAB). Den generella borgen uppgår till 
sammanlagt 80 miljoner kronor, fördelat på 40 miljoner kronor på 
vardera LFAB och LIFAB samt ett åtagande om 24,2 miljoner 
kronor. Efter att LIFAB avyttrats kommer LFABs låneskuld uppgå 
till cirka 86,8 miljoner kronor. 
 
För att underlätta överlåtelsen av LIFAB samt undvika 
ränteskillnadsersättningar, föreslås att kommunen övertar lån om  
5 miljoner kronor från LIFAB. Detta lån förfaller den 6 maj 2009 och 
skall i samband med detta överföras till LFAB med en summa som 
motsvarar köpeskillingen för kvarvarande fastighet i LIFAB, 
Vintersvik, industriområdet Finnhyttan. Den exakta köpeskillingen 
framgår av kommunfullmäktiges beslut den 15 januari 2009, § 2. 
 
Utifrån vad som anges i skrivelsen, föreslår ekonomichef  
Bo Wallströmer kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bevilja LFAB en generell borgen på 87 miljoner kronor, att 
kommunen övertar lån från LIFAB om högst 5 miljoner kronor, att 
lånet om 5 miljoner kronor löses den 6 maj 2009, att LFAB inom 
ramen för den generella borgen, upptar lån som högst uppgår till 
köpeskillingens storlek för fastigheten Vintersvik, samt att den exakta 
köpeskillingen och därpå medföljande lånebelopp skall redovisas till 
kommunstyrelsen senast den 29 april 2009. 
 
_________ 
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Ks § 41 
Au § 19  Dnr KS 013/2009 280 
 
Förslag till restaurering och ombyggnation av kostorganisationens kök 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta netto 240 000 kronor för 
reparation och ombyggnation enligt allmänna utskottets förslag. 
Investeringen i förskolan Åstugans kök skall inte verkställas innan 
beslutad utredning om förskoleverksamhetens framtida lokalbehov 
redovisats. Vidare beslutas att 235 000 kronor för ombyggnation av 
Kyrkbacksskolan skall upptas i budget för år 2010. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) informerar 
att 200 000 kronor är avsatta i budget för att reparera köken på 
förskolorna. 
 
Au § 19 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta netto 340 000 kronor för 
reparation och ombyggnation av: 
 
 Centralkök 15 tkr 
 Vårdcentralens kök 10 tkr 
 Linåkern  20 tkr 
 Åstugan  110 tkr 
 Bergsgården 25 tkr 
 Garhytteskolan  25 tkr 
 Kyrkbacksskolan 235 tkr 

  Totalt:  440 tkr 
 
Därtill föreslås kommunstyrelsen besluta att resterande delen av 
kostnaden för ombyggnationen av Kyrkbacksskolans kök,  
235 000 kronor, budgeteras för år 2010. 
 
 ****** 
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ÄRENDET 
 
Kostchef Carita Prim inkom den 29 januari 2009 med en skrivelse 
rörande restaurering och ombyggnation av kostorganisationens kök.  
I skrivelsen anförs att Arbetsmiljöverket genomfört inspektion av 
Kyrkbacksskolans kök och Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning 
har genomfört revision av samtliga sju kök inom kostorganisationen, 
varvid framkommit krav på reparationer och ombyggnationer. I 
befintligt budget finns inte avsatt medel för detta. 
 
I anledning av vad som framförs i skrivelsen, föreslår kostchef  
Carita Prim kommunstyrelsen besluta att tillskjuta ekonomiska medel 
för reparation och ombyggnation av: 
 
 Centralkök 15 tkr 
 Vårdcentralens kök 10 tkr 
 Linåkern  20 tkr 
 Åstugan  110 tkr 
 Bergsgården 25 tkr 
 Garhytteskolan  25 tkr 
 Kyrkbacksskolan 470 tkr 

  Totalt:  675 tkr 
 
100 000 kronor finns redan anslaget för att reparera köken på 
förskolorna, således uppgår behovet av tillskjutande ekonomiska 
medel till 575 000 kronor. 

 
_________ 
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Ks § 42 
Au § 20   Dnr KS 014/2009 280 
 
Förslag rörande Smaragdens kök, Bergsgårdens förskola 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag med 
förbehållet att investeringen inte skall verkställas innan beslutad 
utredning om förskoleverksamhetens framtida lokalbehov redovisats. 
 
 
 
Au § 20 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Smaragdens kök fortsatt skall bedrivas 
som produktionskök samt att lokalen byggs om och anpassas till de 
krav som föreligger för ett produktionskök. Kostnaden för 
ombyggnationen beräknas till 100 000 kronor och anslås ur 
investeringsmedel för år 2009. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kostchef Carita Prim inkom den 29 januari 2009 med en skrivelse 
rörande Smaragdens kök på Bergsgårdens förskola. Av skrivelsen 
framgår att köket är byggt som mottagningskök men används i dag 
som produktionskök. Då köket ej är godkänt för denna verksamhet, 
måste beslut tas om huruvida köket skall utgöra mottagnings- eller 
produktionskök. 
 
Kostchef Carita Prim föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Smaragdens kök skall fortsätta att bedrivas som produktionskök samt 
att lokalen byggs om och anpassas till de krav som föreligger för ett 
produktionskök. 
 
_________ 
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Ks § 43 
Au § 21  Dnr KS 160/2007 020 
 
Drogpolicy och riktlinjer för tobaksanvändning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 21 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande 
förslag till drogpolicy och riktlinjer för tobaksanvändning med 
justeringarna att på sidan 3, fjärde stycket i drogpolicyn stryks ”(se 
bilaga)”, i riktlinjerna för tobaksanvändning anges att dessa även 
avser kommunens leasingbilar samt att det i de båda handlingarna 
anges att dessa även gäller de kommunala bolagen. Vidare föreslås 
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunchef och 
personalsekreterare att ansvara för att drogpolicyn och riktlinjerna 
delges verksamhetschefer för tillkännagivande till verksamhets-
personalen samt att drogpolicyn och riktlinjerna överlämnas till 
Bergslagens Kommunalteknik och Bergslagens Miljö- och 
Byggförvaltning för kännedom.  
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) inkom med 
en skrivelse daterad den 18 december 2007 där det angavs vikten av 
rökfri arbetsmiljö samt behovet av en central drogpolicy i kommunen.  
I anledning av skrivelsen beslutade kommunstyrelsen vid 
sammanträde den 23 januari 2008, § 5 uppdra till personal-
sekreteraren att utarbeta ett förslag till drogpolicy som stöd för de 
kommunala verksamheterna att skapa drogfria arbetsplatser. 
 
Personalsekreterare Ann-Sofie Söderberg har den 23 januari 2009 
inkommit med förslag till drogpolicy och riktlinjer för tobaks-
användning. I bilagd skrivelse föreslås kommunstyrelsen besluta  
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föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till drogpolicy 
och riktlinjer gällande tobaksanvändning inom  
Ljusnarsbergs kommun. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2009-02-25 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 44 
Au § 27  Dnr KS 012/2009 140 
 
Förslag till näringslivsprogram 2009-2011 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 27 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
föreliggande förslag till näringslivsprogram med ändringen att punkt 
1 under rubriken Målsättningar får lydelsen ”befintliga företag 
expanderar”. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att 
näringslivsprogrammet ersätter befintlig marknadsföringsplan i 
kommunen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har den 29 januari 2009 
inkommit med förslag till näringslivspolitiskt program för perioden 
2009-2011. Förslaget har utarbetats i samverkan med kommunens tre 
företagarföreningar, kommunstyrelsens ordförande  
Ewa-Leena Johansson (s) och kommunchef Torbjörn Brännlund.  
I bilagd skrivelse föreslås kommunfullmäktige anta föreliggande 
förslag till näringslivsprogram. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2009-02-25 
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Ks § 45 
Au § 29  Dnr KS 159/2008 005 
 
Förslag till yttrande, motion rörande trådlös tillgång till internet,  
Ralf Nielsen (kfl)    
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 29 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
förslaget att installera trådlöst internet på kommunens bibliotek under 
förutsättning att fiberkabel grävs ned i kommunal regi samt att 
förslaget realiseras när den ekonomiska situationen tillåter detta. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ralf Nielsen (kfl) inkom den 20 oktober 2008 med en motion rörande 
trådlös tillgång till internet. Motionären föreslår kommunfullmäktige 
besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka och återkomma 
med förslag på hur gratis tillgång till internet på biblioteket via ett 
trådlöst nätverk för allmänheten på kort sikt kan förverkligas. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 13 november 
2008, § 85 hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) och 
kommunchef Torbjörn Brännlund har inkommit med förslag till 
yttrande daterat den 2 februari 2009. I förslaget till yttrande anges 
bland annat att installera trådlöst internet är en tämligen enkel åtgärd 
ur teknisk synvinkel. Det kräver en trådlös router som ansluts till 
fiberkabel. Kostnaden i dagsläget för en trådlös router är cirka 7 000-
10 000 kronor samt en installationskostnad med cirka 1 500 kronor 
och därtill kommer en kostnad med cirka 735 kronor per månad. 
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Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) och 
kommunchef Torbjörn Brännlund föreslår i skrivelsen 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslaget att 
installera trådlöst internet på kommunens bibliotek under 
förutsättning att fiberkabel grävs ned i kommunal regi samt att 
förslaget realiseras när den ekonomiska situationen tillåter detta. 
 
_________ 
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Ks § 46 
Au § 30  Dnr KS 129/2008 101 
 
Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande beslut tagna i 
kommunstyrelsen 2007-2008     
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 30 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
redovisningen och uppföljningen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 31 december 2008 av 
verkställighet gällande beslut tagna i kommunstyrelsen. 
 
_________ 
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Ks § 47 
Au § 31  Dnr KS 016/2009 106 
 
Projektansökan från Hällefors kommun, Romboidén 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Leader Bergslagen 
godkänner projektet, enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
Au § 31 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar att kommunen 
förklarar sig positiv till projektet som komplement till övriga 
näringslivsinsatser som förekommer i kommunen och därmed bifaller 
ansökan. Kostnaden 10 400 kronor föreslås bekostas av ansvar 102, 
verksamhet 03191 samt att redovisningen av lokaluthyrningen 
handhas av kommunens ekonomifunktion. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Hällefors kommun har inkommit med ansökan om medfinansiering 
av Leader-projektet Romboidén under perioden  
1 mars 2009-1 september 2011. Målsättningen med projektet är att 
förbättra livskvaliteten och främja utveckling av landsbygdens 
ekonomi, förbättra miljön på landsbygden samt öka konkurrens-
kraften inom jord- och skogsbruk samt inom livsmedelsproduktion 
och förädling. Verksamhetsområdet för projektet är Hällefors och 
Ljusnarsbergs kommuner. 
 
Ansökan avser sammantaget under tre år 73 600 kronor i form av 
tillgänglighet till lokaler samt 10 400 kronor i kontanta medel. 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson föreslår i en skrivelse daterad  
den 4 februari 2009 att kommunen förklarar sig positiv till projektet 
som komplement till övriga näringslivsinsatser som förekommer i 
kommunen och därmed bifaller ansökan. Kostnaden 10 400 kronor 
föreslås bekostas av ansvar 102, verksamhet 03191 samt att 
redovisningen av lokaluthyrningen handhas av kommunens 
ekonomifunktion. 
 
_________ 
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Ks § 48 
Su § 14 Dnr KS 022/2009 730 
 
Avvikelserapport 2008 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner avvikelserapporten. 
 
 
 
Su § 14 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner avvikelserapporten. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Enligt Socialstyrelsen föreskrift Ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12 (M)), § 6 skall 
det finnas rutiner för att negativa händelser och tillbud identifieras, 
dokumenteras och rapporteras. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Gunilla Andersson och 
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Gunilla Andersson har  
den 2 februari 2009 inkommit med sammanställning av avvikelser inom 
äldreomsorgen under 2008. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Gunilla Andersson och 
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Gunilla Andersson redovisar 
avvikelserapporten för år 2008. 
 
_________ 
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Ks § 49 
Su § 17 Dnr KS 004/2009 023 
 
Förslag till nytt personalresursfördelningssystem för särskilt boende 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar anta resursfördelningsmodell för vård- och 
omsorgsboenden enligt föreliggande förslag, att fastställa bemannings-
nivåerna till 0,58 årsarbetare per vårdboendeplats samt 0,60 årsarbetare per 
gruppboende- och korttidsplats, att på sikt höja bemanningen till lägst 
0,65 årsarbetare per vårdboendeplats samt 0,70 årsarbetare per gruppboende- 
och korttidsplats alternativt en av politiken föreslagen högre bemanningsnivå, 
att kommunens vård- och omsorgsboenden skall inrymma totalt 72 vård- och 
omsorgsplatser samt 8 korttidsplatser, samt att uppdra åt sociala utskottet att 
följa utvecklingen genom kvartalsvisa redovisningar av beläggning och antal 
personer som väntar på plats. 
 
 

 
ÄRENDET 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström presenterar i en skrivelse 
daterad den 13 februari 2009 ett förslag till personalresursfördelningssystem 
enligt sociala utskottets beslut av den 12 februari 2009. Kommunstyrelsen 
föreslås i skrivelsen besluta att anta resursfördelningsmodell för vård- och 
omsorgsboenden enligt föreliggande förslag, att fastställa bemannings-
nivåerna till 0,58 årsarbetare per vårdboendeplats samt 0,60 årsarbetare per 
gruppboende- och korttidsplats, att på sikt höja bemanningen till lägst 
0,65 årsarbetare per vårdboendeplats samt 0,70 årsarbetare per gruppboende- 
och korttidsplats alternativt en av politiken föreslagen högre bemanningsnivå, 
att kommunens vård- och omsorgsboenden skall inrymma totalt 72 vård- och 
omsorgsplatser samt 8 korttidsplatser, samt att uppdra åt sociala utskottet att 
följa utvecklingen genom kvartalsvisa redovisningar av beläggning och antal 
personer som väntar på plats. 
 
 
 
Su § 17 
 
Sociala utskottets beslut 
 
Sociala utskottet beslutar uppdra åt tillförordnad socialchef  
Ann-Britt Löfström att utarbeta ett förslag till personalresurs- 
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fördelningssystem inom särskilt boende utifrån 0,58 årsarbetare per brukare 
inom äldreboende och omvårdnadsboende samt 0,60 årsarbetare per brukare 
inom gruppboende och korttidsboende under dag- och kvällstid samt  
46 platser på sjukhemmet Koppargården. Förslaget översänds efter 
upprättandet till kommunstyrelsen med rekommendation att anta detta. 
 

****** 
 

 
ÄRENDET 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström presenterade vid sociala 
utskottets sammanträde den 8 januari 2009, § 3 ett förslag till nytt 
personalresursfördelningssystem för särskilt boende exklusive servicehus. 
Sociala utskottet beslutade vid detta tillfälle att uppdra åt tillförordnad 
socialchef Ann-Britt Löfström utarbeta ett fördjupat underlag för nytt 
personalresursfördelningssystem. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström presenterar fördjupat underlag 
för nytt personalresursfördelningssystem. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar om en personalresursfördelning med 0,58 årsarbetare per brukare 
inom äldreboende och omvårdnadsboende samt 0,60 årsarbetare per brukare 
inom gruppboende och korttidsboende under dag- och kvällstid. Vidare 
föreslås beslutas om totalt 46 platser på sjukhemmet Koppargården. 
Sammantaget innebär detta en beräknad kostnadsreducering av  
2 076 840 kronor. 
 
_________ 
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Ks § 50 
 
Presentation och information, Stefan Lundqvist, förbundschef, BKT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Förbundschef Stefan Lundqvist, Bergslagens Kommunalteknik (BKT) 
presenterar sig samt informerar om sina intentioner, visioner och 
målsättningar med BKTs arbete. 
 
_________ 
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Ks § 51 
Su § 20 Dnr KS 146/2008 750 
 
Förslag till samverkansavtal om Barnahus i Örebro län 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. Därtill beslutas 
att kostnaden belastar ansvar 410, verksamhet 54015. 
 
 
 
Su § 20 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till samverkansavtal om 
Barnahus i Örebro län. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 30 september 2008, § 85 på 
förslag från enhetschef Nan Carlsson föreslå kommunstyrelsen besluta under 
förutsättning av övriga kommuner i Örebro län medverkar, Ljusnarsbergs 
kommunen medverkar till att Barnahus i Örebro län öppnas. Kostnaden för 
kommunen 2009 skulle uppgå till 23 580 kronor, vilket kommunstyrelsen 
föreslogs finna medel till. 
 
Barnahus i Örebro län innebär en samverkan mellan kommunernas 
socialtjänst, åklagare, polis, rättsläkare, barnläkare samt Barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) med målgrupperna barn och unga under 18 år som 
misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp och andra vålds- och fridsbrott i 
nära relationer samt barn och unga under 15 år som misstänks ha utsatts för 
sexuella övergrepp och andra vålds- och fridsbrott utanför nära relationer. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2008, § 154 
förklara sig positiv till förslaget rörande Barnahus i Örebro län. Beträffande 
finansiering återremitterades detta till sociala utskottet för iakttagande vid 
upprättandet av förslag till budget för år 2009. 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 6 november 2008, § 96 att 
under förutsättning att övriga kommuner i Örebro län medverkar, 
Ljusnarsbergs kommun medverkar till att Barnahus i Örebro län öppnas. 
Finansieringen för detta inarbetas i budget för år 2009. 
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Susanne Rithander, kommunledningskontoret i Örebro kommun, har  
den 9 december 2008 inkommit med förslag till samverkansavtal. 
 
_________ 
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Ks § 52 
Su § 21 Dnr KS 220/2008 756 
 
Förslag till borttagande av högkostnadsskydd vid familjerådgivningen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 21 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att högkostnads-
skyddet vid familjerådgivningen avskaffas och besöksavgiften på  
150 kronor per besök bibehålles. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Regionförbundet Örebro inkom den 16 december 2008 med en skrivelse 
rörande högkostnadsskyddet vid familjerådgivningen. För närvarande finns 
en avgift för besök vid familjerådgivningen uppgående till 150 kronor. Efter 
tio besök inträder ett högkostnadsskydd som innebär att besök därefter är 
kostnadsfria. Under 2007 var 4,5 procent av samtliga besök vid 
familjerådgivningen kostnadsfria med anledning av högkostnadsskyddet.  
 
Då det inte är vanligt att personer som söker familjerådgivningen anger 
ekonomiska som skäl för att avstå kontakt och då intäkten från borttagandet 
av högkostnadsskyddet skulle kunna användas till resursförstärkning för att 
korta de för långa väntetiderna, föreslår Regionförbundet Örebro 
kommunerna i berört område besluta om avgiftsändring innebärande att 
högkostnadsskyddet avskaffas och besöksavgiften på 150 kronor per besök 
bibehålles.  
 
_________ 
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Ks § 53 
Su § 22 Dnr KS 004/2009 023 
 
Förslag om utökning av gemensam tjänst som hygiensköterska 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 22 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar ingå avtal med Örebro läns landsting om en 
solidarisk finansiering av en utökning med 100 procent hygiensköterska. 
Kostnaden för utökningen av en hygiensköterska belastar ansvar 410, 
socialchef.  
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Regionförbundet Örebro inkom med en skrivelse daterad  
den 17 december 2008 rörande utökning av tjänst som hygiensköterska. 
Örebro läns kommuner och landstinget har sedan en längre tid finansierat  
en tjänst på 100 procent som hygiensköterska fördelat med 50 procent för 
kommunernas del och 50 procent för landstingets del. Då behovet av 
utvecklingen av hygienarbetet i den kommunala vården är mycket stort, 
föreslår Regionförbundet Örebro en utökning av hygiensköterskeresursen 
med 100 procent, fördelat på två sjuksköterskor som vardera arbetar  
50 procent i kommunerna och 50 procent i landstinget. Kostnaden för 
Ljusnarsbergs kommun skulle uppgå till 16 118 kronor 2009 för helåret. 
 
Ärendet har beretts i tjänstemannagruppen Vilgot och underställts politikerna 
i Samverkansgruppen för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Marit-
gruppen). Marit-gruppen rekommenderar länets kommuner träffa avtal med 
landstinget om en solidarisk finansiering av en utökning med  
100 procent hygiensköterska. 
 
_________ 
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Ks § 54 
Ks § 203  Dnr KS 192/2008 212 
 
Yttrande, samråd, översiktsplan för Örebro kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till yttrande. 
 

 
ÄRENDET 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund och näringslivsutvecklare Tomas Larsson 
presenterar förslag till yttrande daterat den 24 februari 2009. Förslaget anger 
bland annat att förslaget till översiktsplan på många sätt är bra.  
Örebro kommun är ett naturligt centrum i regionen därför är dess utveckling 
av avgörande betydelse för regionens utveckling. I anledning av detta vore ett 
avsnitt om regional och interkommunal samverkan önskvärt. 
 
 
 
Ks § 54 
 
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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Ks § 55 
Au § 7  Dnr KS 007/2009 003 
 
Reviderade stadgar, Stiftelsen Stora Gården 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige, under förutsättning Jernkontoret inte har något att 
invända mot de reviderade stadgarna samt Kammarkollegiet godkänner de 
reviderade stadgarna, antar förslaget till stadgar med ändringar enligt 
allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 7 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
stadgar med ändringen i § 4 att antalet suppleanter skall vara minst fem och 
högst elva samt ändringen i § 6 att styrelsen är beslutsför när minst hälften av 
ordinarie ledamöter är närvarande och deltar i besluten. Vidare sänds 
förslaget till reviderade stadgar till Jernkontoret för synpunkter och 
Kammarkollegiet för godkännande. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till 
reviderade stadgar för Stiftelsen Stora Gården. I bilagd skrivelse föreslås 
allmänna utskottet besluta att de reviderade stadgarna delges Jernkontoret för 
möjlighet till synpunkter, sänds till Kammarkollegiet för godkännande samt 
att föreslå kommunstyrelsen besluta förslå kommunfullmäktige godkänna de 
reviderade stadgarna. 
 
_________ 
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Ks § 56    
 
Remiss av förslag till avgränsning av miljöbedömning för Länsplan för 
transportinfrastruktur 2010-2021 för Örebro län   
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till avgränsning av 
miljöbedömning för Länsplan för transportinfrastruktur 2010-2021 för 
Örebro län. 
 
 
ÄRENDET 
 
Regionförbundet Örebro inkom den 11 februari 2009 med en remiss 
av förslag till avgränsning av miljöbedömning för Länsplan för 
transportinfrastruktur 2010-2021 för Örebro län. Regionförbundet 
Örebro bedömer att Länstransportplan 2010-2021 för Örebro län kan 
medföra betydande miljöpåverkan inom områdena utsläpp av 
klimatpåverkande gaser, påverkan på människors hälsa av luftutsläpp, 
buller och förorening av dricksvatten samt påverkan på landskapets 
natur-, kultur- och friluftsvärden. Som utgångspunkt för bedömningen 
gäller hela transportsystemets miljöpåverkan idag inklusive pågående 
trender så långt dessa kan förutses.  
 
Miljöbedömningen görs på en strategisk och övergripande nivå och 
tar inte upp frågor som lämpligen bedöms senare i planerings-
processen. Varje enskild åtgärd kommer inte att bedömas utan den 
sammanvägda påverkan av de enskilda åtgärderna inom ett stråk 
kommer istället att bedömas.  
 
Alternativ till föreslagna åtgärder kommer att bedömas. Alternativen 
kommer dock att vara begränsade eftersom tidigare genomförda 
åtgärder och prioriteringar begränsar handlingsalternativen. De olika 
åtgärderna i planen och planen i sin helhet kommer at miljöbedömas 
utifrån måluppfyllelse av miljökvalitetsmålen inom områdena klimat, 
hälsa och landskap. 
 
Remissinstanserna ges möjlighet att lämna synpunkter på 
Regionförbundet Örebros begränsningar. Eventuella synpunkter skall 
vara Regionförbundet Örebro tillhanda senast den 9 mars 2009. 
 
_________ 
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Ks § 57    
 
Revisionsrapport ”Granskning av ekonomistyrning inom  
Regionförbundet Örebro”, Öhrlings PricewaterhouseCoopers samt yttrande 
från Regionförbundet Örebro     
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar revisionsrapporten samt yttrandet på denna från 
Regionförbundet Örebro. 
 
 
ÄRENDET 
 
Revisorerna i Regionförbundet Örebro har den 26 september 2008 
inkommit med ”Granskning av ekonomistyrning inom 
Regionförbundet Örebro” genomförd av Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. Revisorerna förväntar sig att påtalade 
brister skall åtgärdas före den 27 februari 2009.  
 
Regionstyrelsen i Regionförbundet Örebro har vid sammanträde den 
15 januari 2009, § 8 beslutat om yttrande över den genomförda 
revisionsrapporten med förslag till hur de påtalade bristerna skall 
åtgärdas eller redan har åtgärdats. 
 
_________ 
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Ks § 58   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 
 
ÄRENDET 
 
Anmälan av tagna delegationsbeslut inom individ- och familjeomsorgen 
under perioden 2009-01-01—2009-01-31. 
 
Anmälan av tagna beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2009-01-01—2009-01-31. 
 
_________ 
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Ks § 59  Dnr KS 001/2009 101 
 
Rapporter, delgivningar, meddelanden och pågående ärenden  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
   ******   

 
 

 Rapporter  
   
 Ewa-Leena Johansson Ekonomisk rapport från 

Regionförbundet Örebro 
   
 Ewa-Leena Johansson Provborrningar rörande eventuell 

vattentäkt, BKT. 
   
Dnr KS 100/2008 Ewa-Leena Johansson Utvecklingen rörande arbetet med 

avfallsplanen. 
   
 Ewa-Leena Johansson Jobb- och utvecklingsgarantins 

tredje fas, ändringar i 
förordningarna från och med den 
2 mars 2009, Arbetsmarknads-
departementet. 

   
   
 Delgivningar  
   
 Kostchef Carita Prim Åtgärdsplan inom 

kostorganisationen kök med 
anledning av krav från 
Arbetsmiljöverket och 
Bergslagens Bygg- och 
Miljöförvaltning. 

   
 Räddningsnämnden Västerbergslagen Protokollsutdrag, sammanträde 

den 2 februari 2009, § 14, 
försäljning av brandbil. 

   
 Räddningschef Stefan Karlsson Tjänsteskrivelse rörande bokslut 

2008, driftredovisning och 
investeringar. 
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 Räddningschef Stefan Karlsson Tjänsteskrivelse, internkontroll 

administrativa rutiner och system 
2008. 

   
 Räddningschef Stefan Karlsson Tjänsteskrivelse, budgetprognos 1 – 

januari 2009. 
   
 Räddningschef Stefan Karlsson Tjänsteskrivelse, kontrollplan för 

internkontroll av administrativa 
rutiner och system 2009. 

   
 Räddningschef Stefan Karlsson Tjänsteskrivelse, revidering av 

räddningschefens vidaredelegation. 
   
 Hällefors kommun Inbjudan till möte om möjligheter 

till modern persontågtrafik med 
anledning av upprustning av 
Genvägen. 

   
 Länsstyrelsen Örebro län Beslut att bevilja Ljusnarsbergs 

kommun bidrag med  
50 000 kronor för insatser i 
utvecklingsarbetet ”Små kommuners 
förebyggande arbete”. 

   
 Räddningsnämnden Bergslagen Protokoll, sammanträde den 2 

februari 2009. 
   
 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Protokoll, sammanträde den  

10 december 2008. 
   
 Föreningen L&SEK Protokoll, sammanträde  

den 26 januari 2009. 
   
 Bergslagens Kommunalteknik Protokollsutdrag, sammanträde i 

direktionen 19 december 2008,  
§ 95 ”Åtgärder gällande revisorernas 
granskning av den interna kontrollen 
av förbundets fordon”. 

   
 Patientnämnden Örebro län Verksamhetsberättelse 
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 Regionförbundet Örebro Uppföljning av 2008 års arbete 
med det regionala 
tillväxtprogrammet RTP. 

   
 Länsstyrelsen Dalarnas län Tillsyn enligt lagen om skydd mot 

olyckor och uppföljning enligt 
lagen om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser och höjd 
beredskap. 

   
 Regionförbundet Södra Småland Inbjudan till kurs den 1 april 2009, 

”Den nya kulturpolitiken”. 
   
Dnr KS 165/2008 Regionförbundet Örebro Örebroregionens Internationella 

Strategi 
   
 Trafik Teknik Bengt Wilde AB Inbjudan till kurs – Lokala 

trafikföreskrifter (LTF) med mera. 
   
 Vattenmyndigheterna och 

Länsstyrelserna 
”Vattenförvaltningen 2008 – En 
rapport från vattenmyndigheternas 
och länsstyrelsernas arbete”. 

   
 Bergsstaten Förlängning av giltighetstiden för 

undersökningstillståndet 
Älvgrensgruvan nr 2 i 
Ljusnarsbergs kommun. 

   
 Bergsstaten Förlängning av giltighetstiden för 

undersökningstillståndet 
Silverhöjden nr 200 i 
Ljusnarsbergs kommun. 

   
 Bergsstaten Förlängning av giltighetstiden för 

undersökningstillståndet 
Silverhöjden nr 300 i 
Ljusnarsbergs kommun. 

   
 Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag  Protokoll, styrelsesammanträde  

2009-02-17. 
   
 Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB Protokoll, styrelsesammanträde 

2009-22-17. 
 

_________ 
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Ks § 60    
 
Samarbetsavtal och projektplan med Riksbyggen angående äldreboende 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att teckna samarbetsavtal med Riksbyggen 
enligt upprättat förslag, samt att fastställa projektplan enligt upprättat 
förslag. Vidare beslutas att den arbetsgrupp och de direktiv som 
kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 19 november 2008, 
§ 186, inbegrips i den i detta ärende beslutade styrgruppen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer 
har inkommit med en skrivelse daterad den 18 februari 2009 rörande 
samarbetsavtal och projektplan med Riksbyggen gällande 
äldreboende. Bilagt skrivelsen finns ett förslag till samarbetsavtal 
med Riksbyggen samt ett förslag till projektplan vilket har som 
målsättning att ett nytt äldreboende skall vara klart i maj 2011. 
Konceptet med det nya äldreboende utgår från ett kooperativt ägande. 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer 
föreslår i skrivelsen kommunstyrelsen besluta att teckna 
samarbetsavtal med Riksbyggenen enligt upprättat förslag, samt att 
fastställa projektplan enligt upprättat förslag. 
 
_________ 
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Ks § 61  Dnr KS 004/2009 023 
 
Prövning av återbesättning av tjänst, socialchef 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att tjänsten som socialchef återbesätts 
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 tillsvidaretjänst som socialchef  
100 procent har inkommit från kommunchef Torbjörn Brännlund, 
vilken även föreslår att tjänsten tillsätts. 
 
_________ 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  42 (42)
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-02-25 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 62  Dnr KS 028/2008 820 
 
Fråga angående utvecklingen rörande arbetet kring Ljusnarshallens 
framtid    
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ordföranden Ewa-Leena Johansson (s) tillåter Anita Elvenäs (c) ställa 
fråga rörande arbetet kring Ljusnarshallens framtid. 
 
Anita Elvenäs (c) inkom den 10 mars 2008 med en motion rörande 
Ljusnarshallens framtid. I motionen föreslogs att kommunstyrelsen skulle 
utreda möjligheterna att renovera och eventuellt bygga om Ljusnarshallen, 
samt utreda kostnaderna för detta och hur det skulle finansieras.  
Utredningen skulle utgå från de behov till förbättringar som de som nyttjar 
Ljusnarshallen ansåg föreligga. 
 
Kommunfullmäktige antog den 11 september 2008, § 46 ett förslag till 
yttrande som bland annat angav att en arbetsgrupp bildats med representanter 
för kommunen, innebandyklubben, fotbollsklubben och handbollsklubben för 
att gemensamt skapa/bilda sig en uppfattning om föreningarnas behov och 
önskemål gällande anläggningarna i Ljusnarshallen på såväl lång som kort 
sikt. Arbetsgruppens arbete skulle kompletteras med skolans specifika 
önskemål utifrån deras verksamhet. 
 
Anita Elvenäs undrar hur arbetsgruppens arbete framskrider. 
 
Ewa-Leena Johansson redovisar utvecklingen av arbetsgruppens arbete.  
 
_________ 

 


