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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-09-23                                                              
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 

 

                                                Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 12.00 
     13.00 – 16.00
 

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

 Gert Stark (s) 
Ulla Kalander-Karlsson (s) 
Pirjo Nilsson (s) 
Astrid Dahl (v)  
Hans Hedborg (c) 
Sivert Bäck (c) 
Ulf Hilding (m) 
Anna-Marina Martinsson (kfl), §§ 223-238 
Ralf Nielsen (kfl) 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Torbjörn Brännlund, kommunchef 
Bo Wallströmer, ekonomichef 
Ann-Britt Löfström, tillförordnad socialchef, §§ 233-237 
Tomas Larsson, tillförordnad bildningschef 
Roger Andersson, länstrafikkonsulent, NTF, § 223 
Gunilla Pöchhacker, samordnare, Bergskraft Bergslagen, § 232 
Suzanne Sillrén, enhetschef, §§ 233-237 
 

Utses att justera Pirjo Nilsson 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret   2009-09-29 
 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:  223 - 255 

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

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

 

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

Organ              Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2009-09-23 

Datum för 
anslags uppsättning 2009-09-29 Datum för 

anslags nedtagande    2009-10-18 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

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

     Anders Andersson                                                               
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Ks § 223   
 
Information från NTF 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Länstrafikkonsulent Roger Andersson, Nationalföreningen för 
Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) informerar om olycksfallstatistik för 
Örebro län, kostnader för trafikskador och dödsfall, NTFs arbete med 
trafiksäkerhet med mera. 
 
_________ 
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Ks § 224   
Au § 135   
Bus § 81 
Su § 81  Dnr KS 002/2009 041 
 
Ekonomisk rapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporterna. 
 
 
 
Au § 135 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer lämnar rapport över den aktuella 
ekonomiska situationen i kommunen. 
 
Ekonomiavdelningen har sammanställt ett arbetsmaterial gällande 
uppföljning av det ekonomiska utfallet per den 31 juli 2009 samt 
prognos för helåret 2009.  
 
Prognosen för år 2009 gällande administrationen visar på följande avvikelser 
i förhållande till budget: 
 
Ansvar Avvikelse 

(netto, tkr)
Kommunchef (101-102) - 961,8
Ekonomichef (111) 1 104,5
Utvecklingssekreterare (120-121) 270,3
Kommunsekreterare (122) 164,0
Kanslisekreterare (130) 141,4
Kostchef (140) 39,5
Rektor Lärcentrum (160) 122,5
Summa 880,4
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Kommunstyrelsen  2009-09-23 
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Bus § 81 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomiavdelningen har sammanställt ett arbetsmaterial gällande 
uppföljning av det ekonomiska utfallet per den 31 juli 2009 samt prognos för 
helåret 2009.  
 
Prognosen för år 2009 gällande bildningsförvaltningens verksamheter visar 
på följande avvikelser i förhållande till budget: 
 
Ansvar Avvikelse 

(netto, tkr)
Bildningschef (510) - 1 603,8
Rektor förskolor (520) - 16,0
Linåkern (521) - 41,6
Åstugan (522) - 6,6
Bergsgården(523) - 495,2
Rektor Garhytteskolan (542) - 353,9
Kyrkbacksskolan 3-5 (543) - 460,7
Kyrkbacksskolan 6-9 (544) 188,9
Musikledare (560) 0,0
Summa - 2 788,9
 
 
 
Su § 81 
 
Sociala utskottets beslut 
 
Uppdra åt tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström att upprätta en 
skriftlig information till kommunstyrelsen som belyser det faktum att 
kommunen inte kan erbjuda platser inom särskilt boende inom lagstiftad 
tidsrymd vilket medför att kommunen kan bli skyldig att erlägga en 
särskild avgift. 
 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
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****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomiavdelningen har sammanställt ett arbetsmaterial gällande 
uppföljning av det ekonomiska utfallet per den 31 juli 2009 samt prognos för 
helåret 2009.  
 
Prognosen för år 2009 gällande sociala förvaltningens verksamheter visar på 
följande avvikelser i förhållande till budget: 
 
Ansvar Avvikelse 

(netto, tkr)
Socialchef (410) - 278,9
Projekt stimulansmedel (415) 0,0
Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420) - 1 219,2
Enhetschef Äldre och handikappomsorg samt LSS (430) - 175,4
Enhetschef, Äldreomsorg (440) 0,0
Enhetschef, Äldreomsorg (450) - 980,0
Enhetschef äldreomsorg Koppargården (460) - 1 768,7
Summa - 4 422,2
 
Sociala utskottet har förbrukat 72,0 procent av budgeterade medel för år 
2009, vilket skall relateras till riktpunkten 66,6 procent per den  
31 augusti 2009. Fördelat per ansvar är förbrukningen enligt följande: 
 
Ansvar Förbrukad 

andel (%) 
Socialchef (410) 70,0 
Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420) 70,0 
Enhetschef Äldre och handikappomsorg samt LSS (430) 65,0 
Enhetschef, Äldreomsorg (440) 65,0 
Enhetschef, Äldreomsorg (450) 73,0 
Enhetschef äldreomsorg Koppargården (460) 71,0 
 
Verksamhetsrapporter lämnas av tillförordnad socialchef  
Ann-Britt Löfström för ansvar 410, enhetschef Nan Carlsson för ansvar 420, 
enhetschef Margareta Emnegard för ansvar 430, enhetschef  
Roger Lantz för ansvar 440, enhetschef Katarina Forsetti för ansvar 450 och 
enhetschef Suzanne Sillrén för ansvar 460. Beträffande det senare 
ansvarsområdet konstateras att det för närvarande finns 51 boende inom 
särskilt boende med platser för 48 inklusive korttidsboende. 
 
_________ 
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Ks § 225 
Au § 136   Dnr KS 115/2008 041 
 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 136 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den  
2 september 2009 inkommit med en ekonomisk rapport avseende 
perioden 1 januari-31 augusti 2009. Rapporten avser såväl 
förvaltningslokaler som övriga lokaler. 
 
_________ 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  7 (50) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-09-23 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 
   
Ks § 226  Dnr KS 002/2009 041 
 
Ekonomisk delårsrapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten samt överlämnar den till 
kommunfullmäktige och revisorerna för granskning. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) och 
ekonomichef Bo Wallströmer redovisar den ekonomiska 
delårsrapporten per den 31 juli 2009. Rapporten visar på ett 
underskott i driftredovisningen per den 31 juli 2009med  
3 342 000 kronor i förhållande till budget motsvarande tidsperiod. 
 
_________  
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Ks § 227 
Au § 137  Dnr KS 150/2009 045 
 
Borgensförbindelse, Kommuninvest i Sverige AB 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Ljusnarsbergs kommun bekräftar att 
ingången borgensförbindelse av den 7 maj 1993 
(”Borgensförbindelsen”), vari Ljusnarsbergs kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller 
samt att Kommuninvest äger företräda Ljusnarsbergs kommun genom 
att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och 
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer samt att 
bifogade Bekräftelsen undertecknas av ekonomichef Bo Wallströmer 
och kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson i egenskap 
av företrädare för Ljusnarsbergs kommun. 
 
 
Au § 137 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
föreliggande förslag samt att bifogade Bekräftelsen undertecknas av 
ekonomichef Bo Wallströmer och kommunstyrelsens ordförande  
Ewa-Leena Johansson i egenskap av företrädare för  
Ljusnarsbergs kommun. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) har inkommit med skrivelse 
daterad den 28 augusti 2009 angående borgensförbindelse. I skrivelsen 
föreslås kommunfullmäktige besluta att Ljusnarsbergs kommun 
bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 1993 
(”Borgensförbindelsen”), vari Ljusnarsbergs kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt 
att Kommuninvest äger företräda Ljusnarsbergs kommun genom att 
företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande 
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
borgenärer och blivande borgenärer. 

 
_________ 
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Ks § 228 
Au § 141  Dnr KS 154/2009 014 
 
Citybanans finansiering med mera 
 
Kommunstyrelsens föreslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

• att godkänna att Länstrafiken Örebro AB ingår avtalet med staten 
om medfinansiering av citybanan med mera 2007-12-18 med de 
ändringar som regeringen beslutat 2008-12-18 (uppdrag att 
förvalta nämnda avtal) samt 2009-05-20 (ändring av tidpunkter 
för godkännande av samma avtal), 

• att godkänna kompletterande uppdragsavtal med Länstrafiken 
Örebro AB och samtliga aktieägare i detta bolag angående 
medfinansiering av Citybanan med förpliktelse för utvecklings- 
och investeringsåtgärder om 53 300 000 kronor (jämte 
indexering) för kollektivtrafiken i Örebro län som samtliga 
primärkommuner i länet utom Örebro kommun förbundit sig att 
vidta enligt närmare anges i detta avtal, 

• att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen 
att underteckna uppdragsavtalet, 

• att under avtalstiden till Länstrafiken för utvecklings- och 
investeringsåtgärder utbetala 1 900 000 kronor jämte 
indexjustering enligt uppdragsavtalet, 

• att godkänna antagandet av ny bolagsordning för  
Länstrafiken Örebro AB, samt 

• att Kitty Strandberg (s) med Andreas Alexandre (c) som ersättare 
på bolagsstämman för Länstrafiken Örebro AB företräda 
Ljusnarsbergs kommun och där rösta för att föreslagen 
bolagsordning för Länstrafiken Örebro AB antas. 

 
Reservationer 
Astrid Dahl (v), Ralf Nielsen (kfl) och Anna-Marina Martinsson (kfl) 
reserverar sig till förmån för Astrid Dahls yrkande. 
 
Yrkanden 
Astrid Dahl (v) yrkar, med instämmande av Ralf Nielsen (kfl) och  
Anna-Marina Martinsson (kfl), att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att avslå föreliggande förslag till beslut 
rörande Örebro läns medfinansiering av Citybanan. 
 
Ulf Hilding (m) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ulf Hildings yrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner omröstning med 
handuppräckning och följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Ulf Hildings yrkande. 
Nej-röst för bifall till Astrid Dahls med fleras yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med följande resultat: 
 
Ingemar Javinder (s)   Ja 
Gert Stark (s)   Ja 
Ulla Kalander-Karlsson (s)   Ja 
Pirjo Nilsson (s)   Ja 
Astrid Dahl (v)   Nej 
Hans Hedborg (c)   Ja 
Sivert Bäck (c)   Ja 
Ulf Hilding (m)   Ja 
Anna-Marina  Martinsson (kfl) Nej 
Ralf Nielsen (kfl)   Nej 
Ewa-Leena Johansson (s)   Avstår 
 
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 3 nej-röst och en avstår, 
ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt  
Ulf Hildings yrkande. 
 
 
 
Au § 141 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
föreliggande förslag. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Regionförbundet Örebro har inkommit med underlag för beslut i 
kommuner och landsting rörande Örebro läns medfinansiering av 
Citybanan. I bilagd beslutspromemoria föreslås kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
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• att godkänna att Länstrafiken Örebro AB ingår avtalet med staten 
om medfinansiering av citybanan med mera 2007-12-18 med de 
ändringar som regeringen beslutat 2008-12-18 (uppdrag att 
förvalta nämnda avtal) samt 2009-05-20 (ändring av tidpunkter 
för godkännande av samma avtal), 

• att godkänna kompletterande uppdragsavtal med Länstrafiken 
Örebro AB och samtliga aktieägare i detta bolag angående 
medfinansiering av Citybanan med förpliktelse för utvecklings- 
och investeringsåtgärder om 53 300 000 kronor (jämte 
indexering) för kollektivtrafiken i Örebro län som samtliga 
primärkommuner i länet utom Örebro kommun förbundit sig att 
vidta enligt närmare anges i detta avtal, 

• att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen 
att underteckna uppdragsavtalet, 

• att under avtalstiden till Länstrafiken för utvecklings- och 
investeringsåtgärder utbetala 1 900 000 kronor jämte 
indexjustering enligt uppdragsavtalet, 

• att godkänna antagandet av ny bolagsordning för  
Länstrafiken Örebro AB, samt 

• att Kitty Strandberg (s) med Andreas Alexandre (c) som ersättare 
på bolagsstämman för Länstrafiken Örebro AB företräda 
Ljusnarsbergs kommun och där rösta för att föreslagen 
bolagsordning för Länstrafiken Örebro AB antas. 

 
_________ 
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Ks § 229 
Au § 138  Dnr KS 151/2009 106 
 
Deltagande i Partnerskap Bergslagsdiagonalen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunen skall deltaga i Projekt Bergslagsdiagonalen vad gäller 
basmedlemskap Väg och utvecklat turistsamarbete åren 2010-2012 till en 
årlig kostnad av 30 000 kronor. Kostnaden för utvecklat turismsamarbete, 
15 000 kronor per år, finansieras inom verksamheten marknadsföring. 
 
Yrkanden 
Ulf Hilding (m) yrkar, med instämmande av Ulla Kalander-Karlsson (s) 
att kommunen utöver basmedlemskap Väg även skall deltaga i 
turismdelen. 
 
Hans Hedborg (c) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ulf Hildings yrkande. 
 
 
 
Au § 138 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen skall deltaga i Projekt 
Bergslagdiagonalen vad gäller basmedlemskap Väg till en årlig 
kostnad av 15 000 kronor 
 

***** 
 
ÄRENDET 
 
Ordförande Iren Lejegren och projektledare i Partnerskap Bergslagen 
har inkommit med inbjudan till fortsatt deltagande i Partnerskap 
Bergslagsdiagonalen under perioden 2010-2012. Avgiften för 
kommunen i föreliggande förslag uppgår till 15 000 kronor per år för 
basmedlemskap Väg och 15 000 kronor per år i tilläggsavgift för 
turism. 
 
_________ 
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Ks § 230 
Au § 150  Dnr KS 153/2009 002 
 
Underskrift av handlingar, firmateckning samt attesträtt 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 150 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att nedanstående tjänsteinnehavare och 
förtroendevalda bemyndigas att underteckna handlingar och avtal, så 
kallad firmateckning: 
 
1. Ärenden avseende likvidtransaktioner för kommunen, 

kommunstyrelsen eller annan kommuns förvaltning, d v s 
utkvittering av innestående medel på bank och postgiro, 
utfärdande av betalningsorder från bank och postgiro samt 
kvittering och överlåtelse av övriga förekommande 
värdehandlingar. 
 

2. Ärende avseende finansförvaltning, d v s låne-, skuld- och 
borgensförbindelser samt ansökan om betalnings-
föreläggande/lagsökning och begäran om utmätning. 
 

3. Övriga ärenden tillhörande kommunstyrelsens förvaltningsområde 
såsom förvärv och försäljning av fast egendom, avtal mm. 
 

a) Ärenden avseende likvidtransaktioner, tecknas var för sig av 
ekonomiassistent Britt-Marie Alfredéen, eller ekonom  
Inger Sundblad med kontrasignation av ekonomichef  
Bo Wallströmer eller kommunchef Torbjörn Brännlund.  
 

b) Ärenden avseende finansförvaltning tecknas av 
kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson med vice 
ordförande Ingemar Javinder som ersättare och med 
kontrasignation av antingen ekonomichef Bo Wallströmer eller 
kommunchef Torbjörn Brännlund. 
 

c) Övriga handlingar tillhörande kommunstyrelsens 
förvaltningsområde tecknas av kommunstyrelsens ordförande 
Ewa-Leena Johansson med vice ordförande Ingemar Javinder som 
ersättare och med kontrasignation  av antingen kommunchef 
Torbjörn Brännlund eller kommunsekreterare Anders Andersson. 
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****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen bemyndigade vid sammanträde den  
24 september 2008, § 140, tjänstemän och förtroendevalda att 
underteckna handlingar och avtal, så kallad firmateckning. 
 
På grund av personalförändringar föreslår kommunchef  
Torbjörn Brännlund i en skrivelse daterad den 8 september 2009 
kommunstyrelsen besluta om reviderad firmateckning. 
 
_________ 
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Ks § 231  Dnr KS 133/2007 106 
 
Information om Projekt Bergskraft Bergslagen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Utvecklingsledare Tomas Larsson informerar om utvecklingen rörande 
Projekt Bergskraft Bergslagen. Projektet har pågått sedan oktober 2007 
och avslutas den 30 september 2010. Planer föreligger att projektet den  
1 oktober 2010 skall övergå till Bergskraft ekonomisk förening där 
intressenter kan ingå medlemskap för en kostnad av 10 000 kronor. 
Vidare planeras att den ekonomiska föreningen skall bilda ett helägt 
aktiebolag, Bergskraft Bergslagen AB för affärsverksamhet. 
 
Samordnare Gunilla Pöchhacker informerar om Projekt Bergskraft 
Bergslagen ur personal- och arbetsmarknadshänseende. 
 
_________ 
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Ks § 232 
Bus § 85  Dnr KS 004/2009 023 
 
Uppföljning av beläggning och personalbemanning inom 
förskoleverksamheten  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
 
ÄRENDET 
 
Aktuell rapport per den 15 september 2009 redovisas. 
 
 
 
Bus § 85 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Rektor Per-Erik Lindberg redovisar en aktuell rapport per den  
15 augusti 2009 rörande förskolebeläggningen utifrån i budget beslutade 
volymtimmar samt personalbemanningen i förskolan utifrån beslutet om 
volymtimmar.  
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2009-09-23 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 
 
Ks § 233 
Su § 89  
Ks § 209 
Su § 80 Dnr KS 114/2009 730 
 
Begäran om redogörelse med anledning av klagomål rörande 
äldreomsorgen  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till redogörelse. 
 
 
ÄRENDET 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström och enhetschef Katarina Forsetti 
presenterar ett förslag till redogörelse med anledning av klagomålet. 
 
 
 
Su § 89 
 
Sociala utskottet beslut 
 
Sociala utskottet godkänner informationen och hänskjuter ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Länsstyrelsen Örebro län inkom den 12 augusti 2009 med begäran om 
redogörelse med anledning av inkomna klagomål rörande äldre-
omsorgen inom kommunen. Redogörelsen skulle ange om de uppgifter 
som framförs i klagomålen är korrekta, vilka överväganden och åtgärder 
som klagomålen har aktualiserat hos nämnden, genomförd riskanalys i 
samband med förändring vad gäller personalresurser inom hemvården 
samt hur nämnden arbetar med kvalitetsuppföljning av biståndsbeslutade 
insatser. Redogörelsen skulle vara Länsstyrelsen Örebro län tillhanda 
senast den 16 september 2009. 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 13 augusti, § 80 
hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade vid 
sammanträde den 26 augusti 2009, § 209 begära anstånd hos 
Länsstyrelsen Örebro län till den 30 september 2009 med redogörelsen 
för att möjliggöra utarbetandet av ett förslag till redogörelse som kan 
antas av kommunstyrelsen. I det fall anstånd nekades, gavs sociala  
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Kommunstyrelsen  2009-09-23 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 
 
 
 
utskottet rätt att ta beslut om redogörelse å kommunens vägnar vid 
dagens sammanträde. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström informerar att  
Länsstyrelsen Örebro län beviljat anstånd för kommunen till den  
30 september 2009 för att inkomma med redogörelse. Vidare informerar 
tillförordnade socialchefen och enhetschef Katarina Forsetti om arbetet 
med redogörelsen. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2009-09-23 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 
 
Ks § 234  Dnr KS 155/2009 730 
 
Begäran om redogörelse med anledning av klagomål rörande 
anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen kap 14 § 2  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 
 
ÄRENDET 
 
Länsstyrelsen Örebro län inkom den 9 september 2009 med begäran om 
redogörelse med anledning av klagomål från personal i nattgruppen inom 
äldreomsorgen gällande information rörande anmälningsskyldigheten 
enligt Socialtjänslagen kap 14 § 2 (Lex Sarah). Redogörelsen skall bestå 
av den utredning som genomförts i ärende där brukare känner sig kränkt 
av personal. Vidare begärs protokollsutdrag som visar att nämnd eller 
utskott tagit del av klagomålet. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström redovisar muntligt 
klagomålet och innehållet i den utredning som genomförts med anledning 
av brukarens missnöje.  
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2009-09-23 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 
 
Ks § 235  Dnr KS 025/2009 730 
 
Uppföljning av tillsynsärende, Länsstyrelsen Örebro län  
(Dnr 7010-21797-2008)  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till redogörelse. 
 
 
ÄRENDET 
 
Länsstyrelsen Örebro län inkom den 30 mars 2009 med beslut med 
anledning av tillsyn enligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen av hemtjänsten i 
kommunen. Länsstyrelsen Örebro län riktade kritik mot kommunen för 
brister gällande individuell planering och dokumentation i 
verkställigheten enligt Socialtjänstlagen. Länsstyrelsen Örebro län fann 
brister i genomförandeplan samt avsaknad av brukarens delaktighet i 
utformningen av de beviljade insatserna. I övrigt riktades ingen kritik på 
grund av redan vidtagna och pågående åtgärder för att komma till rätta 
med påtalade brister. Länsstyrelsen Örebro län avslutade ärendet men 
redovisningen medförde en förnyad tillsyn under hösten 2009. 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 16 april 2009, § 47 
uppdra åt tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström att utarbeta förslag 
till rutiner, återrapportering, uppföljning etc inom hemtjänsten. Vidare 
beslutades att tillsynen skulle överlämnas till kommunstyrelsen för 
kännedom. 
 
Länsstyrelsen Örebro län inkom med uppföljning av ärendet daterat den  
8 september 2009. Länsstyrelsen begär i uppföljningen in redogörelser 
över åtgärder som vidtagits med anledning av den kritik som riktades i 
samband med tillsynen. Redogörelsen skall vara Länsstyrelsen Örebro 
län tillhanda senast den 13 oktober 2009. 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 10 september 2009, § 92 
ansöka om anstånd till den 23 oktober 2009 med insändandet av 
redogörelsen. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström presenterar ett förslag till 
redogörelse med anledning av den kritik som framförts av  
Länsstyrelsen Örebro län. 
 
_________ 
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Ks § 236  Dnr KS 025/2009 730 
 
Uppföljning av tillsynsärende, Länsstyrelsen Örebro län  
(Dnr 7010-21861-2008)  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till redogörelse. 
 
 
ÄRENDET 
 
Länsstyrelsen Örebro län inkom den 31 mars 2009 med beslut med 
anledning av tillsyn enligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen av hemtjänsten i 
kommunen. Länsstyrelsen Örebro län riktade kritik mot kommunen för 
brister gällande individuell planering och dokumentation i 
verkställigheten enligt Socialtjänstlagen. Länsstyrelsen Örebro län fann 
brister i genomförandeplan samt avsaknad av brukarens delaktighet i 
utformningen av de beviljade insatserna. I övrigt riktades ingen kritik på 
grund av redan vidtagna och pågående åtgärder för att komma till rätta 
med påtalade brister. Länsstyrelsen Örebro län avslutade ärendet men 
redovisningen medförde en förnyad tillsyn under hösten 2009. 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 16 april 2009, § 48 
uppdra åt tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström att utarbeta förslag 
till rutiner, återrapportering, uppföljning etc inom hemtjänsten. Vidare 
beslutades att tillsynen skulle överlämnas till kommunstyrelsen för 
kännedom. 
 
Länsstyrelsen Örebro län inkom med uppföljning av ärendet daterat den  
8 september 2009. Länsstyrelsen begär i uppföljningen in redogörelser 
över åtgärder som vidtagits med anledning av den kritik som riktades i 
samband med tillsynen. Redogörelsen skall vara Länsstyrelsen Örebro 
län tillhanda senast den 13 oktober 2009. 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 10 september 2009, § 93 
ansöka om anstånd till den 23 oktober 2009 med insändandet av 
redogörelsen. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström presenterar ett förslag till 
redogörelse med anledning av den kritik som framförts av  
Länsstyrelsen Örebro län. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2009-09-23 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 
 
Ks § 237 
Su § 88 Dnr KS 002/2009 041 
 
Uppföljning av beläggningen inom äldreomsorgen samt 
betalningsansvarsdagar  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag samt 
deklarerar vidhållande av tidigare beslut rörande anpassning av antal 
platser. 
 
 
 
Su § 88 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Enhetschef Suzanne Sillrén presenterar en rapport över beläggningen 
inom äldreomsorgen under innevarande år samt en sammanställning över 
betalningsansvarsdagar till och med den 1 september 2009. 
 
_________ 
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Ks § 238 
Bus § 86 Dnr KS 146/2009 600 
 
Kvalitetsredovisning för bildningsverksamheten 2008 i  
Ljusnarsbergs kommun  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. Vidare 
uppdras åt tillträdande bildningschef tillse att presenterat resultat i 
kvalitetsredovisningen djupare analyseras i verksamheterna för att 
utveckla förslag till åtgärder som ökar måluppfyllelsen. 
 
 
 
Bus § 86 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till kvalitetsredovisning för 
bildningsverksamheten 2008 i Ljusnarsbergs kommun. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet 
skall varje kommun, varje skola, varje kommunalt driven förskola och varje 
kommunalt drivet fritidshem årligen upprätta en skriftlig 
kvalitetsredovisning. Kommunens kvalitetsredovisning skall omfatta såväl 
kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 
 
Förslag till kvalitetsredovisning för bildningsverksamheten 2008 i 
kommunen har upprättats. Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson 
föreslår i en skrivelse daterad den 27 augusti 2009 bildningsutskottet föreslå 
kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till kvalitetsredovisning. 
 
_________ 
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Ks § 239 
Bus § 88  Dnr KS 148/2009 805 
 
Förslag till regler och fördelningsprinciper för kommunens bidrag till 
studieförbunden  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
 
 
Bus § 88 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till regler och 
fördelningsprinciper för kommunens bidrag till studieförbunden. 
 

***** 
 
ÄRENDET 
 
Örebro läns bildningsförbund har den 14 april 2009 inkommit med förslag till 
regler och fördelningsprinciper för kommunens bidrag till studieförbunden. 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson föreslår i en skrivelse daterad 
den 27 augusti 2009 bildningsutskottet besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta att anta föreliggande förslag till regler och fördelningsprinciper för 
kommunens bidrag till studieförbunden. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2009-09-23 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 
 
Ks § 240 
Bus § 89  Dnr KS 173/2009 006 
 
Ändrade sammanträdestider oktober, november och december 2009 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
 
Bus § 89 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar om ändrade sammanträdestider enligt 
föreliggande förslag. 
 

***** 
 
ÄRENDET 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson anger i en skrivelse daterad den 
20 augusti 2009 att bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 6 
november 2007, § 72 att fastställa en skoldialogsmodell innebärande 
sammanträffanden mellan bildningsutskottet, verksamhetspersonal och den 
centrala bildningsförvaltningen. Syftet med skoldialogen var bland annat att 
diskutera den konkreta verksamheten och dess förutsättningar. 
 
För att möjliggöra fortsatt skoldialog, föreslår tillförordnad bildningschef 
Tomas Larsson i skrivelsen kommunstyrelsen besluta om ändrade 
sammanträdestider i bildningsutskottet under oktober, november och 
december 2009 samt lokalisering enligt följande: 
 
Onsdagen den 14 oktober 2009  
Lokal: Garhytteskolan 
klockan 08.00-10.00 Skoldialogmöte 
klockan 10.00-          Sammanträde, bildningsutskottet 
 
Onsdagen den 11 november 2009  
Lokal: Kyrkbacksskolan 
klockan 08.00-10.00 Skoldialogmöte 
klockan 10.00-          Sammanträde, bildningsutskottet 
 
Tisdagen den 8 december 2009  
Lokal: En av kommunens förskolor, vilken meddelas senare 
klockan 09.00-11.00 Skoldialogmöte 
klockan 11.00-          Sammanträde, bildningsutskottet 

_________    
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Ks § 241 
Bus § 83  Dnr KS 020/2009 610 
 
Framtida fördelning av kompetensnivån inom förskoleverksamheten 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
 
ÄRENDET 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson redovisar protokoll från  
MBL-förhandlingar i ärendet med Svenska Kommunalarbetareförbundet  
den 17 september 2009 och Lärarförbundet den 25 september 2009. 
 
 
 
Bus § 83 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 

• att förhållandet avseende formell kompetensnivå inom 
förskoleverksamheten fastställs till 50 procent barnskötare samt 
50 procent förskollärare/fritidspedagoger och detta skall 
eftersträvas i och med uppsägningarna hösten 2009, 
 

• att kompetensnivån skall höjas över tid genom naturlig avgång på 
sådant sätt att yrkesgruppen barnskötare ersätts med 
förskollärare/fritidspedagog inom befintlig budget, 
 

• att dagbarnvårdare ersätts med dagbarnvårdare när möjligheter 
och behov för detta finns, i annat fall ersätts dagbarnvårdare med 
förskollärare/fritidspedagog, 
 

• att vid eventuella framtida personalreduceringar (undantaget de 
som berörs av redan lagt varsel) skall beräkningen baseras på det 
förhållande som finns mellan yrkesgrupperna månaden innan 
förhandlingen upptas, samt 
 

• att familjedaghemsverksamheten fortsatt kan verka utifrån behov 
som en del av kommunens förskoleverksamhet oavsett 
kompetensförhållandet mellan barnskötare och 
förskollärare/fritidspedagog. 

 
****** 
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ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
11 december 2008, § 88, budgetbeslutet för år 2009, att uppdra till 
bildningschefen att utreda, konsekvensbeskriva samt lämna förslag till 
framtida fördelning av formell kompetensnivå inom barnomsorgens 
verksamheter. 
 
Rektor Per-Erik Lindberg inkom med en skrivelse daterad  
den 4 februari 2009 i vilken redogjordes för bland annat de krav som 
enligt lagstiftningen krävs av verksamheten och dess personal.  
 
I anledning av detta föreslogs bildningsutskottet föreslå kommun-
fullmäktige besluta att ange som inriktningsmål att inom sex år skall 
barnskötartjänsterna ersättas med förskollärartjänster. Detta skulle ske 
genom att barnskötartjänster vid pensionsavgångar ersattes med 
förskollärartjänster samt att när i kommunen anställda barnskötare 
utbildat sig till förskollärare, konverterades deras tjänster till 
förskollärartjänster. Vidare skulle personalminskningar inom 
förskoleverksamheten i möjligaste mån ske genom att antalet 
barnskötartjänster reducerades. 
 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 10 februari 2009,  
§ 18, hänskjuta ärendet till sammanträdet den 10 mars 2009. 
 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 10 mars 2009,  
§ 25, att återremittera ärendet till bildningschefen. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim och rektor Per-Erik Lindberg 
inkom med skrivelse daterad den 8 april 2009. I skrivelsen anfördes 
bland annat den framskjutna plats som den pedagogiska verksamheten 
inom förskolan erhållit under de senare åren. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim och rektor Per-Erik Lindberg 
föreslog i skrivelsen bildningsutskottet föreslå att tjänstefördelningen  
inom kommunens förskolor skulle fastställas till en tjänstefördelning med 
67 procent förskollärare och 33 procent barnskötare för att sedan från år 
2015 ha inriktningen att det bara skall finnas förskollärartjänster i 
förskolan. Detta skulle ske genom att barnskötartjänster vid 
pensionsavgångar ersattes med förskollärartjänster samt att när i 
kommunen anställda barnskötare utbildat sig till förskollärare, konvertera 
deras tjänster till förskollärartjänster. 
 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 14 april 2009, § 38 
föreslå kommunstyrelsen besluta att hänskjuta ärendet till budget-
beredningen. 
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Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 86 att 
återremittera ärendet till bildningschefen för kompletterande beredning. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim och rektor Per-Erik Lindberg 
inkom med en kompletterad utredning daterad den 3 juni 2009. I denna 
utredning föreslogs beslutas i enlighet med förslag angivet i utredningen 
daterad den 8 april 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 24 juni 2009,  
§ 157 hänskjuta ärendet till bildningsutskottets sammanträde i augusti. 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson presenterade vid 
bildningsutskottets sammanträde den 5 augusti 2009, § 72 förslag till 
tjänstefördelning. Bildningsutskottet beslutade vid detta tillfälle föreslå 
kommunstyrelsen besluta enligt då föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 26 augusti 2009,  
§ 204 hänskjuta ärendet för beslut vid ett senare tillfälle. 
 
Samverkan med berörda arbetstagarorganisationer har genomförts den 19 
augusti 2009 och förhandling enligt Medbestämmandelagen (MBL) med 
Lärarförbundet den 25 augusti 2009. 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson har inkommit med reviderad 
skrivelse daterad den 7 september 2009 i vilken bildningsutskottet 
föreslås föreslå kommunstyrelsen besluta 
 

• att förhållandet avseende formell kompetensnivå inom 
förskoleverksamheten fastställs till 50 procent barnskötare samt 
50 procent förskollärare/fritidspedagoger och detta skall 
eftersträvas i och med uppsägningarna hösten 2009, 

• att kompetensnivån skall höjas över tid genom naturlig avgång på 
sådant sätt att yrkesgruppen barnskötare ersätts med 
förskollärare/fritidspedagog inom befintlig budget, 

• att dagbarnvårdare ersätts med dagbarnvårdare när möjligheter 
och behov för detta finns, i annat fall ersätts dagbarnvårdare med 
förskollärare/fritidspedagog, 

• att vid eventuella framtida personalreduceringar (undantaget de 
som berörs av redan lagt varsel) skall beräkningen baseras på det 
förhållande som finns mellan yrkesgrupperna månaden innan 
förhandlingen upptas, samt 

• att familjedaghemsverksamheten fortsatt kan verka utifrån behov 
som en del av kommunens förskoleverksamhet oavsett 
kompetensförhållandet mellan barnskötare och 
förskollärare/fritidspedagog. 

 
_________ 
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Ks § 242 
Kf § 78 
Ks § 152   
Au § 108  
Bus § 59  Dnr KS 002/2009 041 
Su § 67  Dnr KS 062/2008 041 
 
Utredning och konsekvensbeskrivning av förändringar i 
resursfördelningssystemet  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Hänskjuta ärendet till senare sammanträde i kommunstyrelsen. 
 
 
 
Kf § 78 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (s) yrkande. 
 
Yrkande 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) yrkar på 
återremiss för framtagande av kompletterande material. 
 
 
Ks § 152 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att antalet volymtimmar per årsarbetare 
inom förskoleverksamheten skall beräknas utifrån 220 timmar per 
årsarbetare och vecka samt att resursfördelningen av personalresurser 
inom förskoleklass och grundskola fastställs och förtydligas till att denna 
skall beräknas utifrån 8,0 årsarbetare lärare inklusive speciallärare och 
specialpedagoger per 100 elever. Beslutet ger följande ekonomiska 
konsekvenser per år: 
 
Resursfördelningssystem, volymtimmar,  
förskoleverksamheten (Ans 520, Vht 40xxx) - 1 027 000 kronor 
Resursfördelningssystem, personal inom 
förskoleklass och grundskola - 734 000 kronor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Följande ändringar i driftbudget för år 2009 där så är möjligt samt beslut 
som skall beaktas av budgetberedningen inför 2010 års driftbudget: 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  30 (50)
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-09-23 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 
 
 
 
Allmänna utskottet 
Vision 2020 (Ans 120, Vht 22181)  - 200 000 kronor 
Marknadsföring (Ans 120, Vht 22350) - 50 000 kronor 
Leasingbilar (Ans 111, Vht 08150) - 100 000 kronor 
Konsumentrådgivning (Ans 111, Vht 22510) - 70 000 kronor 
Personalminskning, komvux/Lärcentrum  
(Ans 160, Vht 47xxx) - 414 000 kronor 
 
Kommunstyrelsen beslutar som inriktningsbeslut att kommunen inte skall 
via Bergslagens Kommunalteknik ansvara för skötsel av idrottsplatser. 
Därtill uppdras åt kommunchef Torbjörn Brännlund att slutföra 
förhandlingar med idrottsföreningar rörande övertagande av skötsel av 
idrottsplatser samt att återrapportering skall ske till kommunstyrelsen av 
utfallet av dessa förhandlingar.  
 
Sociala utskottet 
Uppsägning av hyresavtal, Röda stugan 
(Ans 430, Vht 57103) - 32 000 kronor 
Uppsägning av hyresavtal, Dagcenter 
(Ans 430, Vht 51351) - 45 000 kronor 
Försörjningsstöd (Ans 420, Vht 5xxxx) + 1 000 000 kronor 
 
Därtill beslutas att alternativa resursfördelningssystem i verksamheterna 
inom sociala utskottets ansvarområde skall beredas vidare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar deklarera att den förutsätter att arbetet med 
anpassning av personal utifrån såväl korrigeringar som sker på grund av 
förändrade förutsättningar (exempelvis minskat barn- och elevantal) som 
ovanstående förslag om ändrade och beslut om förtydligade beräknings-
grunder för resursfördelningssystem inom bildningsförvaltningens 
verksamheter inleds omedelbart. 
 
Reservationer 
Anna-Marina Martinsson (kfl) och Oskar Martinsson (kfl) reserverar sig 
till förmån för Anna-Marina Martinssons yrkande rörande volymtimmar 
inom förskoleverksamheten. 
 
Yrkanden 
Anna-Marina Martinsson (kfl) yrkar att antalet volymtimmar inom 
förskoleverksamheten skall kvarstå vid 190 per årsarbetare och vecka. 
 
Hans Hedborg (c), med instämmande av Gert Stark (s) yrkar att antalet 
volymtimmar skall uppgå till 220 per årsarbetare och vecka. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Anna-Marina Martinssons yrkande 
och Hans Hedborgs med fleras yrkande och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt Hans Hedborgs med fleras yrkande. 
 
 
ÄRENDET 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med 
konsekvensbeskrivningar av förslag till kostnadsreduceringar inom 
näringslivsutvecklarens ansvarsområde. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim presenterar ett arbetsmaterial med 
beräkningar och konsekvenser av förändrat resursfördelningssystem.  
 
Rektor Per-Erik Lindberg förespråkar i de fall ändringar skall 
genomföras i resursfördelningssystemet avseende förskoleverksamheten, 
att antalet volymtimmar fastställs till 210 per årsarbetare och vecka samt 
att vikariestopp införs för första frånvarodagen. 
 
Rektor Per-Erik Lindberg presenterar muntligt de principer och regler 
som tillämpas i Nora kommun rörande volymtimmar inom 
förskoleverksamheten. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström presenterar ett 
arbetsmaterial med beräkningar och konsekvenser av förändrat 
resursfördelningssystem. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar en sammanställning av 
föreslagna verksamhetsförändringar i driftbudget för år 2010. 
 
 
 
Au § 108 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Uppdra åt rektor Per-Erik Lindberg att studera Nora kommuns 
tillämpning av volymtimmar inom förskoleverksamheten. 
 

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

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

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

Nan Carlsson 
Förändrat resursfördelningssystem Ann-Margret Runheim 
   och Ann-Britt Löfström 
 
Enhetschef Margareta Emnegard har inkommit med skrivelse daterad den  
8 juni 2009 i vilken föreslås beslutas att Röda stugan sägs upp. 
 
Enhetschef Margareta Emnegard har inkommit med skrivelse daterad den 
8 juni 2009 rörande samordning av lokaler inom 
dagcenter/sysselsättningsgrupp för personer med psykiska funktions-
hinder. I skrivelsen föreslås besluta att snarast möjligt säga upp 
kontraktet på däckverkstaden i Kolartorp med hyresvärd  
BETAJO Plast AB. 
 
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med skrivelse daterad den  
19 juni 2009 i vilken föreslås besluta att Gula villan ej sägs upp. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström, enhetschef Roger Lantz och 
enhetschef Suzanne Sillrén har inkommit med ett arbetsmaterial 
innehållande konsekvensbedömning av förändrad resursfördelning inom 
särskilt boende. Handlingen visar att en neddragning med 0,03 
årsarbetare per vårdboendeplats och plats på gruppboende skulle  
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medföra en minskad kostnad med 861 600 kronor. Konsekvensen av 
denna åtgärd är en försämrad kvalitet i verksamheterna. 
 
Beträffande samarbete med andra kommuner rörande medicinskt 
ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering 
informerar tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström att ett arbete 
inletts för att utreda möjligheterna att uppnå detta. 
 
_________ 
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Ks § 243 
Kf § 6 
Ks § 22  Dnr KS 118/2008 041 
 
Revisionsrapport, Bergslagens Kommunalteknik (BKT)  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Redovisning av direktionens svar har inkommit i form av protokolls-
utdrag från direktionens sammanträde den 27 februari 2009, § 10. 
 
 
 
Kf § 6 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 22 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar revisionsrapporten samt önskar ta del av 
direktionens skriftliga svar till revisorerna samt information från revisorernas 
träff med direktionen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Revisorerna vid Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har  
den 6 november 2008 inkommit med utlåtande med anledning av granskning 
av BKT:s delårsrapport för perioden 1 januari 2008 till och med  
den 30 juni 2008. Av utlåtandet framgår bland annat att revisorerna efter 
granskning anser att det finns ett behov av att fastställa riktlinjer för hur olika 
typer av mellanhavanden med kommunerna skall hanteras och dokumenteras, 
fastställa principer för hur över- respektive underskott skall behandlas i  
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förbundet och gentemot medlemskommunerna samt att det finns brister i 
förbundets tillämpning av god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. 
Revisorerna i BKT har vid granskning biträtts av revisionsföretaget KPMG 
AB. 
 
_________ 
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Ks § 244 
Vn § 17  Dnr KS 149/2009 111 
 
Förslag till ändring av namn på valdistrikten 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar om namnändringar av valdistrikten enligt 
följande: 
 
Nuvarande namn   Nytt namn 
Ljusnarsberg 1   Hörken 
Ljusnarsberg 2   Ställdalen 
Ljusnarsberg 3   Kyrkbacksskolan, Kopparberg 
Ljusnarsberg 4   Bångbro 
Ljusnarsberg 5   Tingshuset, Kopparberg 
 
 
Vn § 17 
 
Valnämndens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om 
namnändringar av kommunens valdistrikt enligt föreliggande förslag. 

  
 

 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Enligt länsstyrelsens och valnämndens handbok rörande arbetet med 
valdistrikt och valkretsar skall valdistriktens namn beskriva det aktuella 
området på ett sådant vis att en person med lokalkännedom skall kunna 
förstå vilket område som avses. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson anger i en skrivelse daterad  
den 3 september 2009 att valdistriktens nuvarande namn i  
Ljusnarsbergs kommun inte uppfyller vad som ovan angivits. I anledning 
av detta föreslås välnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige besluta om namnändringar av valdistrikten enligt följande: 
 
Nuvarande namn   Nytt namn 
Ljusnarsberg 1   Hörken 
Ljusnarsberg 2   Ställdalen 
Ljusnarsberg 3   Kyrkbacksskolan, Kopparberg 
Ljusnarsberg 4   Bångbro 
Ljusnarsberg 5   Tingshuset, Kopparberg 
 
_________ 
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Ks § 245  Dnr KS 160/2009 003 
 
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att arbetsordningen för 
kommunfullmäktige § 8 revideras och får följande lydelse: 
 
”Fullmäktiges ordinarie sammanträdesplats är Kyrkbacksskolan i 
Kopparberg. 
 
Presidiet får bestämma annan plats för ett visst sammanträde.” 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
18 oktober 2007, § 55 om revidering av dåvarande arbetsordning för 
kommunfullmäktige § 8 Sammanträdets plats till följande lydelse: 
 
”Fullmäktiges ordinarie sammanträdesplats är Tingshuset i 
Kopparberg. 
 
Presidiet får bestämma annan plats för visst sammanträde.” 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 
daterad den 15 september 2009 i vilken anges att avsikten framöver är 
att kommunfullmäktiges sammanträden skall avhållas i Kyrkbacks-
skolan. I anledning av detta föreslås kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta om revidering av arbetsordningen för 
kommunfullmäktige § 8 till följande lydelse: 
 
”Fullmäktiges ordinarie sammanträdesplats är Kyrkbacksskolan i 
Kopparberg. 
 
Presidiet får bestämma annan plats för ett visst sammanträde.” 
 
_________ 
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Ks § 246 
Au § 142  Dnr KS 063/2009 101 
 
Redovisning och uppföljning av budgetbeslut 2006-2008 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
 
Au § 142 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
redovisningen och uppföljningen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 1 september 2009 av 
budgetbeslut 2006-2008. 
 
_________ 
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Ks § 247 
Au § 143  Dnr KS 037/2009 101 
 
Redovisning och uppföljning av inkomna motioner 2008-2009 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
 
Au § 143 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen och uppföljningen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 1 september 2009 av inkomna 
motioner 2008-2009. I bilagd skrivelse föreslås kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen och 
uppföljningen. 
 
_________ 
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Ks § 248 
Au § 144  Dnr KS 038/2009 101 
 
Redovisning och uppföljning av medborgarförslag 2008-2009 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
 
Au § 144 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen och uppföljningen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 1 september 2009 av 
medborgarförslag 2008-2009. I bilagd skrivelse föreslås 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen och uppföljningen. 
 
_________ 
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Ks § 249 
Au § 145  Dnr KS 134/2008 101 
 
Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande beslut tagna i 
kommunfullmäktige 2008-2009 exklusive budgetbeslut  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
 
Au § 145 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
redovisningen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 1 september 2009 av 
verkställighet gällande beslut tagna i kommunfullmäktige exklusive 
budgetbeslut. 
 
_________ 
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Ks § 250 
Au § 146  Dnr KS  
 
Skrivelse från Astma- och Allergiföreningen i Bergslagen rörande 
allergier    
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att skrivelsen skall delges berörda 
verksamheter för beaktande. 
 
 
 
Au § 146 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta skrivelsen till kommunstyrelsen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ordförande i Astma- och Allergiföreningen i Bergslagen  
                    , har den 25 augusti 2009 inkommit med skrivelse 
rörande diverse allergier och förslag till åtgärder med anledning av 
riksdagens beslut att Sverige skall vara tillgängligt för alla år 2010. 
 
_________ 
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Ks § 251   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 
 
ÄRENDET 
 
Anmälan av tagna delegationsbeslut inom individ- och familjeomsorgen 
under perioden 2009-08-01—2009-08-31. 
 
Anmälan av tagna beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2009-08-01—2009-08-31. 
 
_________ 
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Ks § 252  Dnr KS 001/2009 101 
 
Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
   ******   

 
 Delgivningar  
   
 Bergslagens miljö- och byggnämnd Protokoll, sammanträde den  

12 augusti 2009. 
   
 Föreningen L&SEK Protokoll, styrelsesammanträde den 

18 maj 2009. 
   
 Bergskraft Bergslagen Protokoll, möte i ledningsgruppen, 

den 7 september 2009 
   
 Arbogaåns vattenförbund Protokoll, ordinarie förbundsstämma 

den 3 juni 2009.  
   
 Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 
Protokollsutdrag, 
sammanträdesprotokoll den  
12 augusti 2009, § 67 Redovisning 
av budgetförslag med mera inför  
VP 2010. 

   
 Nora kommun Protokollsutdrag, sammanträde i 

kommunstyrelsen den 9 september 
2009, § 134 Förslag till yttrande 
över remiss på förslag till ny 
förbundsordning för Bergslagens 
Kommunalteknik. 

   
 Hällefors kommun Protokollsutdrag, sammanträde i 

kommunstyrelsen den 25 augusti 
2009, § 131 Förstudie om 
samverkansmöjligheter inom 
KNÖL-området, dnr 98.09/106. 

   
 Örebro läns landsting Yttrande över ”En ny kollektivlag 

(SOU 2009:39)” 
   
 SmåKom Utkast till yttrande över ”En ny 

kollektivlag (SOU 2009:39)” 
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 Kumla kommun Förslag till yttrande över 
”Utredningen om en ny 
kollektivtrafiklag”. 

   
 Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket 

och Transportstyrelsen 
Miljökonsekvensbeskrivning för 
Nationell plan för transportsystemet 
2010-2021. 

   
 Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 
Yttrande över förslag till 
åtgärdsprogram och kvalitetsnormer 
för Norra Östersjöns vattendistrikt. 

   
 Sveriges Kommuner och Landsting ”Samverkan i kommuner och 

landsting – en kunskapsöversikt”. 
   
 Länsstyrelsen Örebro län Yttrande över remiss för översyn av 

luftfartens riksintressen. 
   
 Migrationsverket Informations- och prognosbrev om 

asyl- och flyktingmottagande 2009 
och 2010. 

   
 Arbogaåns vattenförbund Årsredovisning 2008 
   
 Enstedts Limnologiska Konsultbyrå 

AB 
Recipientkontroll för Arbogaåns 
vattenförbund – Årssammanställning 
2008. 

   
 Statistiska centralbyrån Statistik över nybyggnad, 

ombyggnad och rivning av bostäder 
år 2008. 

   
 Regionförbundet Örebro Förstudie Biodriv i Örebroregionen 

– En studie av utvecklings-
möjligheter för regionalt 
producerade biodrivmedel 

   
 Jordbruksdepartementet och 

jordbruksminister Eskil Erlandsson 
Hållbart fiske Mat och klimat Friska 
djur – Prioriterade frågor inom 
jordbruks- och fiskeområdet under 
Sveriges ordförandeskap i EU. 

   
 Jordbruksdepartementet och 

jordbruksminister Eskil Erlandsson 
Möjligheternas landsbygd – Korta 
fakta om de gröna näringarna i 
Sverige. 
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 Rektor Margareta Gustafsson Biblioteksstatistik 
   
 Lärarförbundet i Örebro län Inbjudan till nämndordföranden, 

förvaltningschef och Lärar-
förbundets lokalavdelnings-
ordföranden till träff den 1 oktober 
2009 i Örebro med utdelning av 
priset länets bästa skolkommun. 

   
 Vägverket Inbjudan till seminarium den  

13 oktober 2009 om problematiken 
kring ungdomar, alkohol, droger och 
trafik. 

   
 Länstrafiken Örebro AB Remiss till Ewa-Leena Johansson 

om ny ägarmodell och nya 
styrformer för Länstrafiken Örebro 
AB. 

   
 Regionförbundet Örebro Centrum för Marknadsanalys 

(CMA) undersökning av självbilden 
och omvärldens bild av Örebro län. 

   
 Ewa-Leena Johansson Information om att Örebro 

universitet avser säga upp avtal 
rörande Campus Kopparbergs 
lokaler. 

   
 Skolhälsovården Redovisning av frekvensen av 

hälsoundersökningar inom 
skolhälsovården. 

   
_________ 
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Ks § 253  Dnr KS 004/2009 023 
 
Tillsättning av bildningschef 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Tjänsten som bildningschef erbjuds                               . Tackar denne 
nej, erbjuds tjänsten                                 . 
 
 
ÄRENDET 
 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 15 april 2009, § 74 att 
den vakanta tjänsten som bildningschef skulle tillsättas. 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund redovisar den rekryteringsprocess som 
förevarit sedan allmänna utskottets beslut. Utifrån detta föreslås 
kommunstyrelsen besluta att tjänsten som bildningschef skall erbjudas             
                               . Skulle denne tacka nej till tjänsten, skall den 
erbjudas                                 . 
 
_________ 
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Ks § 254 Dnr KS 161/2009 106 
 
Årets företagare 2008 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen bifaller Företagarna Ljusnarsbergs förslag till  
Årets företagare 2009. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) informerar om 
Företagarna Ljusnarsbergs förslag till Årets företagare 2008. 
 
_________ 
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Ks § 255 Dnr KS 018/2009 052 
 
Fråga angående Kopparbergs marknad 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Ordföranden Ewa-Leena Johansson (s) tillåter Hans Hedborg (c) ställa 
frågan om nytt avtal har ingåtts rörande Kopparbergs marknad. 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund informerar att upphandling har 
genomförts under våren 2009 och förslag till avtal föreligger vilket ännu 
inte undertecknats då vissa detaljer kvarstår att klargöras. 
 
_________ 
 
 

 


