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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-10-27                                                                              
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

                                                                     Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 12.00       
     13.00 – 14.15 

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

 Gert Stark (S) 
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Pirjo Nilsson (S) 
Astrid Dahl (V)  
Hans Hedborg (C) 
Barbro Resare (C), tjänstgörande ersättare, §§ 199-209 
Andreas Alexandre (C), tjänstgörande ersättare, §§ 211-227 
Ulf Hilding (M) 
Oskar Martinsson (KFL) 
Hendrik Bijloo (KFL), tjänstgörande ersättare 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Tommy Larserö, kommunchef  
Bo Wallströmer, ekonomichef  
Charlotte Dahlbom, socialchef, §§ 199-201, 203-212  
Anders Nordlund, bildningschef, §§ 199-201, 210-227 
                                                        , § 199 
 

Utses att justera Pirjo Nilsson 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2010-11-02 
 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer: 199–227 

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

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

 

    
 ANSLAG/BEVIS           

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ              Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2010-10-27 
Datum för 
anslags uppsättning 2010-11-02 Datum för 

anslags nedtagande    2010-11-26 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
 Anders Andersson
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Ks § 199 
 

 
Uppföljning av projektet Kulturglimtar 2010 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen. 
 
 
Ärendet 
 
              , Projektgruppen för Kulturglimtar 2010 redovisar en 
uppföljning av kulturprojektet Kulturglimtar – en kulturrunda i 
Ljusnarsbergs kommun den 3-4 juli 2010. Sammantaget visar 
uppföljningen ett positivt resultat av projektet. 
 
_________ 
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Ks § 200 
Au § 149 
Bus § 83 
Su § 165  Dnr KS 014/2010 042  
 

 
Ekonomisk rapport 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporterna. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar ekonomisk prognos per 
den 30 september 2010 daterad den 20 oktober 2010 och baserad på 
rapporterna för utskottens verksamheter. Prognosen för år 2010 visar 
på ett överskott med 5 510 000 kronor.  
 
 
 
Au § 149 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer lämnar rapport över den aktuella 
ekonomiska situationen i kommunen. 
 
 
 
Bus § 83   
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Bildningschef Anders Nordlund rapporterar att resultatprognos per den 
30 september 2010 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för 
förvaltningen för år 2010 med 341 000 kronor. Fördelat på ekonomiska 
ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2010.
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Ansvar Netto, 

prognos/budget, 
tkr 

Bildningschef (510) - 1 213 
Förskolor med mera (520-523) 781 
Rektor Garhytteskolan (542) - 215 
Rektor Kyrkbacksskolan år 3-5 (543) - 152 
Rektor Kyrkbacksskolan år 6-9 (544) 389 
Musikledare (560) 70 
Summa - 341 
 
Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 75,0 procent, kan noteras per 
den 30 september 2010: 
 

An- 
Netto 
(tkr)  

 
  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 
  2010 budget mot 2010   
   periodbudget   
510  21 455 27 073 5 618 36 136 59,4 
520-523 8 988 8 522 - 466 11 486 78,3 
542 6 085 5 334 - 751 7 163 84,9 
543 4 128 4 092 - 36 5 514 74,9 
544 14 459 15 543 1 064 22 503 69,3 
560 864 923 59 1 246 69,3 
Summa 55 978 61 486 5 508 84 048 67,9 

 
510  Bildningschef 
520  Rektor förskola 
520-523 Förskolor med mera 
542 Rektor, Garhytteskolan 
543 Rektor, Kyrkbacksskolan år 3-5 
544 Rektor, Kyrkbacksskolan år 6-9 
560 Musikledare 
 
Ansvar 510 Bildningschef innehåller en kostnad för år 2009 gällande 
skolskjutsar med 400 000 kronor. Vidare ett beräknat underskott i 
förhållande till budget vad gäller köp av förskoleplatser, 
fritidshemsplatser och grundskoleplatser i enskild verksamhet med 
819 000 kronor. Köp av särskoleplatser i annan kommun beräknas ge 
underskott med 240 000 kronor. Skolskjutsar för särskolan beräknas 
generera ett underskott med 670 000 kronor. 
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Ansvar 520-523 Förskolor med mera uppvisar mindre intäkter för 
fritidshemsplatser än budgeterat motsvarande 100 000 kronor. 
Personalreduceringar ger ekonomisk effekt från och med juli medförande 
överskott i förhållande till budget med 300 000 kronor. 
 
Ansvar 542 Garhytteskolan saknar intäkter från Migrationsverket för 
första kvartalet 2010 gällande verksamheten förberedelseklass. 
Underskott i förhållande till budget beräknas på grund av större 
lönekostnader än budgeterat inom förskoleklassen, längre 
uppsägningstider än beräknat för övertalig personal samt sjuklön för 
personal som är utförsäkrad från Försäkringskassan. Vidare ökade 
personalkostnader under hösten för en grupp särskoleelever. 
 
Underskott för ansvar 543 Rektor Kyrkbacksskolan år 3-5 avser 
undervisning. Personalreduceringar beräknas ge ekonomisk effekt från 
och med september. 
 
Inom ansvar 544 Kyrkbacksskolan år 6-9 kommer personalreduceringar 
att ge ekonomisk effekt från och med september.  
 
 
 
Su § 165   
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom rapporterar att resultatprognos per den  
30 september 2010 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för 
förvaltningen för år 2010 med 1 267 000 kronor. Fördelat på ekonomiska 
ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2010. 
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Ansvar Netto, 
prognos/budget, 
tkr 

Socialchef (410) 474 
Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420) 200 
Enhetschef, Äldre- och handikappomsorg och LSS (430) - 803 
Enhetschef, Äldreomsorg (440) 0 
Enhetschef, Äldreomsorg (450) - 1 838 
Enhetschef, Äldreomsorg Koppargården (460) 0 
Enhetschef, Sjuksköterskor (470) 300 
Enhetschef, Rehab (480) 400 
Summa - 1 267 
 
Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 75,0 procent, kan noteras per 
den 30 september 2010: 
 

An- 
Netto 
(tkr)  

 
  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 
  2010 budget mot 2010   
   periodbudget   
410  3 537 4 913 1 376 6 611 53,5 
420 8 796 9 425 630 12 620 69,7 
430 12 610 11 720 - 891 15 626 80,7 
440 8 468 8 454 - 14 11 271 75,1 
450 14 598 12 901 - 1 697 17 202 84,9 
460 14 559 15 309 750 20 412 71,3 
470 3 777 4 048 270 5 397 70,0 
480 1 887 2 525 638 3 367 56,0 
Summa 68 233 69 295 1 063 92 506 73,8 

 
Inom ansvar 410 Socialchef finns intäkter på 1 293 000 kronor som 
utgörs av statliga stimulansmedel, medel vilka ännu ej ianspråktagits fullt 
ut. Taxor och avgifter visar på ett underskott netto som för helåret 
beräknas till 500 000 kronor. Färdtjänst redovisar ett överskott för 
perioden med  
138 000 kronor och för helåret beräknas ett överskott med 120 000 
kronor. 
 
Beträffande ansvar 420 Individ- och familjeomsorgen har kostnaden för 
försörjningsstödet minskat under perioden med 427 000 kronor i 
förhållande till motsvarande period förra året. Personalförstärkning har  
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gjorts inom försörjningsstödsområdet motsvarande en kostnad av 
240 000 kronor. Sammantaget har försörjningsstödet minskat med 
379 000 kronor i förhållande till periodbudgeten. Kostnader för Vuxam:s 
arbetsmarknads-enhet har tillkommit med 100 000 kronor för helåret. 
Institutionsvården beräknas generera ett överskott i förhållande till 
årsbudget med 1 134 000 kronor. Prognosen över utfallet 2010 visar på 
ett överskott i förhållande till budget med 200 000 kronor, detta under 
förutsättning att försörjningsstödet och kostnaderna för institutionsvård 
inte ökar mer än planerat. 
 
Ansvar 430 LSS och handikappomsorg uppvisar ett underskott i 
förhållande till periodbudget med 891 000 kronor beroende på 
personalkostnader och kostnad till Försäkringskassan 2009 som är 
bokförd 2010. Därtill kommer högre kostnader än budgeterat för 
placering i externt boende. 
 
Prognostiserat nollresultat inom ansvar 440 Solgården beräknas uppnås 
trots eftersläpning i debiteringen av matservice. 
 
Beräknat underskott för ansvar 450 Hemtjänst och Treskillingen med 
1 838 000 kronor kan härledas till större personalkostnader än budgeterat. 
Ett samarbete har inletts med Samhall angående matdistribution och tvätt 
som syftar till att sänka ansvarsområdets kostnader. Vidare skall 
införande av dataprogrammet TES för planering och optimering minska 
kostnaderna.  
 
Ansvar 460 Koppargården visar för perioden ett överskott i förhållande 
till periodbudget med 750 000 kronor. Detta beror bland annat på att 
matkostnader för augusti och september, 350 000 kronor, ej är bokförda. 
 
Överskottet inom ansvar 470 Sjuksköterskor, 270 000 kronor, beror på 
personalminskning från och med årsskiftet. 
 
Överskottet inom ansvar 480 Rehab beror på personalminskning från och 
med årsskiftet mot budgeterat sex månader. 
 
_________ 
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Ks § 201 
Au § 150  Dnr KS 055/2010 042 
 

 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. Vidare 
beslutas att vid nästkommande sammanträde i kommunstyrelsen skall 
ekonomichef Bo Wallströmer informera om den pågående utredningen 
rörande Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolags organisation.  
 
 
 
Au § 150 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 5 oktober 2010 
inkommit med ekonomisk rapport avseende perioden  
1 januari–30 september 2010. Rapporten avser såväl 
förvaltningslokaler som övriga lokaler. 
 
_________ 
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Ks § 202  Dnr KS 013/2010 042 
 

 
Information, förslag till styrmodell 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunchef Tommy Larserö informerar om arbetet med förslag till 
styrmodell för kommunen. 
 
_________ 
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Ks § 203   Dnr KS 159/2010 041
     
Information om förslag till Övergripande strategier och budget för 2011 

 
samt flerårsplan för 2012-2013  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. Vidare beslutas att 
synpunkter från de politiska partierna på det utskickade förslaget 
skall vara inkomna senast den 15 november 2010. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar om förslaget till Övergripande 
strategier och budget för 2011 och flerårsplan för 2012-2013. Utskick av 
förslaget har gjorts till gruppledarna för partierna representerade i 
kommunfullmäktige för möjligheten att inkomma med synpunkter. 
 
_________ 
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Ks § 204  Dnr KS 117/2010 042 
 

 
Delårsrapport per den 30 juni 2010, Bergslagens Kommunalteknik 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per den 30 juni 2010 
för Bergslagens Kommunalteknik (BKT). 
 
 
Ärendet 
 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med delårsrapport 
per den 30 juni 2010. Rapporten visar på ett underskott med  
1 800 000 kronor för den skattefinansierade verksamheten under 
perioden och ett överskott för den avgiftsfinansierade verksamheten med  
6 400 000 kronor. 
 
Direktionen för BKT har vid sammanträde den 17 september 2010, § 31 
godkänt delårsrapporten. 
 
_________ 
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Ks § 205 
Au § 151  Dnr KS 117/2010 042 
 

 
Revisorernas bedömning av Bergslagens Kommunaltekniks delårsrapport 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar revisionsrapporten samt önskar ta del av 
direktionens kommentarer till de synpunkter som framförts i 
granskningen. 
 
 
 
Au § 151 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Revisorerna vid Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med 
bedömning daterad den 17 september 2010 med anledning av granskning 
av BKT:s delårsrapport för perioden 1 januari 2010 till och med den  
30 juni 2010. Revisorerna i BKT har vid granskning biträtts av 
revisionsföretaget KPMG AB. 
 
Revisorerna önskar att direktionen senast den 15 december 2010 
inkommer med kommentarer till de synpunkter som framförts i 
granskningen. 
 
_________ 
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Ks § 206  Dnr KS 199/2010 041 
 

 
Tertialrapport per den 31 augusti 2010, Regionförbundet Örebro 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Regionförbundet Örebro har inkommit med tertialrapprot avseende 
perioden 1 januari-31 augusti 2010. Det ekonomiska utfallet för perioden 
visar på ett överskott med 2 855 000 kronor. 
 
_________ 
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Ks § 207 
Au § 152  Dnr KS 226/2010 040 
 

 
Avskrivning av bostadsrätter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att det bokförda värdet för bostadsrätterna 
HSB Nyrågen (reg nr 060-0012) och Kopparbergshus 4  
(reg nr 004-0603) nedskrivs till en krona. 
 
 
 
Au § 152 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det bokförda 
värdet för bostadsrätterna HSB Nyrågen (reg nr 060-0012) och 
Kopparbergshus 4 (reg nr 004-0603) nedskrivs till en krona. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer och ekonom Inger Sundblad har inkommit 
med skrivelse daterad den 13 september 2010. I skrivelsen uppges att 
revisorerna anmodat kommunen genomföra en prövning av 
nedskrivningsbehovet av bostadsrätterna HSB Nyrågen (reg nr 060-0012) 
och Kopparbergshus 4 (reg nr 004-0603. I skrivelsen föreslås beslutas att 
det bokförda värdet avskrivs till noll kronor, då bostadsrätterna i dagens 
läge saknar värde. 
 
_________ 
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Ks § 208 
Au § 154  Dnr KS 159/2010 041 
 

 
Fastställande av skattesats för 2011 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för 2011 till  
21,42 kronor, det vill säga oförändrad i förhållande till 2010 års 
skattesats. 
 
 
 
Au § 154 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa kommunens 
skattesats för 2011 till 21,42 kronor, det vill säga oförändrad i 
förhållande till 2010 års skattesats. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och  
ekonomichef Bo Wallströmer anger i en skrivelse daterad den  
6 oktober 2010 att enligt kommunallagen måste kommunfullmäktige 
besluta om kommunal skattesats för nästkommande år innan november 
månads utgång. I skrivelsen förslås kommunfullmäktige besluta fastställa 
kommunens skattesats för 2011 till 21,42 kronor, det vill säga oförändrad 
i förhållande till 2010 års skattesats. 
 
_________ 
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Ks § 209  Dnr KS 124/2010 190 
 

 
Gemensam överförmyndarnämnd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar: 
 

• Ändring i 6 § i Reglemente för den gemensamma 
överförmyndarnämnden mellan kommunerna Hällefors, 
Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora enligt följande: 
 
Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Hällefors utser  
1 ledamot och 1 ersättare, Nora utser 1 ledamot och 1 ersättare, 
Ljusnarsberg utser 1 ledamot och 1 ersättare och Lindesberg utser 
2 ledamöter och 2 ersättare. 
 

• Ändring i 2 § i Avtal om bildande av gemensam nämnd enligt 
kommunallagen 3 kap. 4 § punkt 5 enligt följande: 
 
Mandatperioden skall vara fyra år räknat från den 1 januari året 
efter det år allmänna val till kommunfullmäktige har hållits i 
landet. 
 
Lindesbergs kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare och övriga 
kommuner utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare till nämnden. 

 
Vidare påtalar kommunfullmäktige att ändringen i reglemente och avtal 
medför ökade kostnader för Lindesbergs kommun. 
 
Kommunfullmäktige önskar även uttala att den finner det märkligt att i 
detta ärende, vilket beretts gemensamt av de aktuella kommunerna under 
ett flertal år, Lindesbergs kommun först när den som sista kommun skall 
ta beslut beslutar om ändringar som inte tidigare framförts i beredningen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunerna i norra Örebro län (KNÖL), Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora, uppdrog åt före detta kommunchef  
Torbjörn Brännlund att utarbeta ett förslag till överförmyndarverksamhet. 
 
Förslag till gemensam överförmyndarverksamhet i form av en gemensam 
överförmyndarnämnd med fyra ledamöter och fyra ersättare, en ledamot 
och en ersättare per kommun, presenterades vid kommunstyrelsens  
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sammanträde den 28 april 2010, § 87. Överförmyndarnämnden och dess 
administration föreslogs placeras i Ljusnarsbergs kommun. Vid detta 
sammanträde beslutade kommunstyrelsen att anta ett inriktningsbeslut 
om att en gemensam överförmyndarnämnd skulle bildas tillsammans  
med Hällefors, Lindesbergs och Nora kommuner. Vidare uppdrogs åt 
kommunchef Tommy Larserö att tillsammans med övriga kommunchefer 
i berörda kommuner utarbeta ett konkret förslag till hur en gemensam 
överförmyndarverksamhet skulle organiseras. 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom inkom med förslag till gemensam 
överförmyndarverksamhet daterat den 2 juni 2010. Förslaget utgick från 
det som presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde den  
28 april 2010. Bifogat fanns förslag till reglemente för gemensam 
överförmyndarnämnd och avtal om bildande av gemensam nämnd.  
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 september 2010, 
§ 61  
 

• att de fyra kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och 
Nora inrättar en gemensam överförmyndarnämnd från och med 
den 1 januari 2011 med säte i Ljusnarsbergs kommun, 

• att föreliggande förslag till reglemente och avtal samt förslag till 
budget för år 2011 antas, 

• att i det fall någon kommun i KNÖL-området anordnar 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn, skall 
kostnadsfördelningen av dessa hanteras i särskild ordning, samt 

• att kostnaden för gode män, förvaltare och förmyndare belastar 
respektive kommun med faktisk kostnad. 

 
Kommunfullmäktige i Hällefors kommun beslutade vid sammanträde den 
14 september 2010, § 131 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i 
Ljusnarsbergs kommun. 
 
Kommunfullmäktige i Nora kommun beslutade vid sammanträde den 29 
september 2010, § 144 i enlighet kommunfullmäktiges beslut i 
Ljusnarsbergs kommun. Därtill beslutade kommunfullmäktige i Nora 
kommun att i de fall inte samtliga fyra berörda kommuner fattade 
likalydande beslut, uppdra åt kommunchefen att undersöka alternativa 
lösningar av gemensamt samarbete för överförmyndarverksamheten. 
 
Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun beslutade vid sammanträde 
den 18 oktober 2010, § 91 att 
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• Lindesbergs kommun ingår i föreslagen gemensam 
överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2011, 

• Det delegeras till kommunstyrelsen efter samråd med övriga i 
förslaget ingående kommuner besluta om överförmyndar-
nämndens säte samt att ställa krav på att vid rekrytering av 
personal skall ingå att en handläggare har adekvat juridisk 
kompetens, 

• Förslag till reglemente för den gemensamma överförmyndar-
nämnden fastställs enligt föreliggande förslag med ändring i 6 § 
Sammansättning så att antalet ledamöter och ersättare i den 
gemensamma överförmyndarnämnden utökas till fem ledamöter 
och fem ersättare och att Lindesbergs kommun får utse två 
ledamöter och två ersättare, 

• Förslag till avtal enligt bilaga till föreliggande förslag om 
bildande av gemensam nämnd antas med ändring i 2 § 
Mandatperiod och antal ledamöter i nämnden så att Lindesbergs 
kommun får utse två ledamöter och två ersättare och övriga 
kommuner en ledamot och en ersättare till nämnden. 

 
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med skrivelse daterad den 
26 oktober 2010 i vilken följande förändringar föreslås: 
 

• Ändring av 6 § i reglementet för gemensam Överförmyndar-
nämnd enligt följande: 
 
Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Hällefors utser  
1 ledamot och 1 ersättare, Nora utser 1 ledamot och 1 ersättare, 
Ljusnarsberg utser 1 ledamot och 1 ersättare och Lindesberg utser 
2 ledamöter och 2 ersättare. 
 

• Ändring av 2 § i avtalet för gemensam Överförmyndarnämnd 
enligt följande: 
 
Mandatperioden skall vara fyra år räknat från den 1 januari året 
efter det allmänna val till kommunfullmäktige har hållits i landet. 
 
Lindesbergs kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare och övriga 
kommuner utser var för sig 1 ledamot och 1 ersättare till 
nämnden. 

 
_________ 
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Ks 210 
Au § 155  Dnr KS 238/2010 106 
 

 
Förslag om kommunfogdeprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
Au § 155 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar anta upprättat förslag till 
kommunfogdeprojekt med driftstart den 1 november 2010 samt avsätta 
50 000 kronor i 2011 års budget för kommunfogdeprojekt. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med skrivelse daterad den 
21 september 2010 med förslag till kommunfogdeprojekt. Syftet med 
projektet är att medverka till att hålla rent och fint i det offentliga rummet 
och målsättningen är att 

• öka medborgarnas trivsel, 
• höja attraktionskraften i varje tätort, 
• förebygga kriminalitet, 
• öka medborgarnas ansvar för sin tätort, 
• öka medborgarnas förtroende för kommunens organisation, samt 
• uppnå snabbare reaktioner när nedskräpning, klotter och 

skadegörelse upptäcks. 
 
I skrivelsen anges hur syftet och målsättningen skall uppnås. 
 
Kommunchef Tommy Larserö föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
upprättat förslag till kommunfogdeprojekt med driftstart den  
1 november 2010 samt avsätta 50 000 kronor i 2011 års budget för 
kommunfogdeprojekt. 
 
_________ 
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Ks § 211  Dnr KS 223/2010 730 
 
Granskning av styrningen av de personella resurserna inom

 

 
äldreomsorgen, kommunens revisorer  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till svar med 
anledning av revisorernas granskning av styrningen av de personella 
resurserna inom äldreomsorgen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunens revisorer, genom sin ordförande Rune Andersson, har 
inkommit med granskning av styrningen av de personella resurserna 
inom äldreomsorgen daterad den 2 september 2010. Granskningen 
grundar sig på en revisionsrapport, Personella resurser inom 
äldreomsorgen, som Komrev inom PricewaterhouseCoopers har 
genomfört på uppdrag av kommunens revisorer. Den samlade 
bedömningen av revisorerna är att styrningen behöver utvecklas 
ytterligare för att den skall bli ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredställande. Revisionsrapporten innehåller ett antal förslag för att 
uppnå detta. 
 
Revisorerna emotser svar från kommunstyrelsen senast den  
15 november 2010. 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med förslag till svar med 
anledning av revisorernas granskning. Av förslaget till svar framgår att 
kommunen har och kommer att utveckla fördelningen av personal-
resurser. Bland annat har en resursfördelningsmodell börjat tillämpas 
inom hemtjänsten och vårdtyngdsmätning inom äldreomsorgen har 
inletts. 
 
_________ 
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Ks § 212 
Au § 157  Dnr KS 228/2010 133 
 
Avsiktsförklaring angående mottagande av ensamkommande barn och

 

 
ungdomar i Örebro län    

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 157 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till avsiktsförklaring 
angående mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i  
Örebro län. 
 
 
Ärendet 
 
Regionförbundet Örebro har inkommit med förslag till samtliga 
kommuner i Örebro län daterat den 21 september 2010 om 
avsiktsförklaring angående mottagande av ensamkommande barn och 
ungdomar i Örebro län. 
 
_________ 
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Ks § 213  Dnr KS 239/2010 101 
 

 
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att § 33 i Arbetsordning för 
kommunfullmäktige får följande lydelse: 
 

 § 33 
 
Förklaring vid 
revisions-
anmärkning 
(5 kap 25 a §) 

 
Om fullmäktige inte beslutar något annat 
bestämmer ordföranden i vilken ordning 
förklaringar över en anmärkning som revisorerna 
har riktat i revisionsberättelsen skall inhämtas från 
den nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken 
anmärkningen har riktats. 
 
Har revisorerna riktat anmärkning enligt 
kommunallagen 9 kap 17 §, skall fullmäktige 
besluta om anmärkningen även skall framställas 
från fullmäktiges sida. Beslutet skall motiveras. 

 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 
daterad den 22 oktober 2010 i vilken föreslås en revidering av 
arbetsordningen för kommunfullmäktige.  
 
Förslaget till revidering består i att § 33 får följande lydelse: 
 

 § 33 
 
Förklaring vid 
revisions-
anmärkning 
(5 kap 25 a §) 

 
Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer 
ordföranden i vilken ordning förklaringar över en 
anmärkning som revisorerna har riktat i 
revisionsberättelsen skall inhämtas från den nämnd  
eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkningen 
har riktats. 
 
Har revisorerna riktat anmärkning enligt kommunal-
lagen 9 kap 17 §, skall fullmäktige besluta om 
anmärkningen även skall framställas från fullmäktiges 
sida. Beslutet skall motiveras. 
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Förslaget till revidering föranleds av att kommunallagen ändrats. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen att 
besluta föreslå kommunfullmäktige att besluta om revidering av 
Arbetsordning för kommunfullmäktige enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
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Ks § 214 
Au § 156  Dnr KS 098/2009 003 
 

 
Förslag till revidering av reglerna för Årets Ljusnarsbergare 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar om revidering av reglerna för priset  
Årets Ljusnarsbergare enligt följande: 
 

• priset Årets Ljusnarsbergare utdelas varje år vid kommunens 
nationaldagsfirande den 6 juni, 

• priset avser föregående kalenderår, 
• nomineringstiden är från och med den 1 mars till och med den  

30 april utdelningsåret. 
 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att inget pris utdelas 2010 utan 
utdelningen den 6 juni 2011 avser 2010. 
 
 
 
Au § 156 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om revidering av 
reglerna för priset Årets Ljusnarsbergare enligt följande: 
 

• priset Årets Ljusnarsbergare utdelas varje år vid kommunens 
nationaldagsfirande den 6 juni, 

• priset avser föregående kalenderår, 
• nomineringstiden är från och med den 1 mars till och med den  

30 april utdelningsåret. 
 
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att inget pris utdelas 2010 
utan utdelningen den 6 juni 2011 avser 2010. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 
daterad den 5 oktober 2010 gällande förslag till revidering av regler för 
priset Årets Ljusnarsbergare.  
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  25 (42) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-10-27 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 juni 2009, § 69 
att permanenta priset Årets Ljusnarsbergare och vilka regler som skulle 
gälla för priset. Vidare beslutades vid detta tillfälle att uppdra åt 
kommunfullmäktiges presidium att tillsammans med gruppledarna för de 
politiska partierna i kommunfullmäktige utreda alternativa 
utdelningsdagar för priset.  
 
Föreliggande skrivelse utgör de slutsatser som framkommit vid ovan 
angivna utredning. Utifrån utredningens resultat föreslås 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta revidera reglerna 
för Årets Ljusnasrbergare enligt följande: 

• priset Årets Ljusnarsbergare utdelas varje år vid kommunens 
nationaldagsfirande den 6 juni, 

• priset avser föregående kalenderår, 
• nomineringstiden är från och med den 1 mars till och med den  

30 april utdelningsåret, samt 
• att inget pris utdelas 2010 utan utdelningen den 6 juni 2011 avser 

2010. 
 
_________ 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  26 (42) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-10-27 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Ks § 215  Dnr KS 234/2010 214 
 

 
Planändring, Gillersklack 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunen har inget att erinra i ärendet. 
 
 
Ärendet 
 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning har inkommit med förslag till 
ändring av detaljplan för Gillersklack 1:1 med flera daterat den  
4 oktober 2010. Huvudsyftet med förslaget till planändring är att 
möjliggöra avstyckning i befintlig stugby. 
 
Eventuella synpunkter skall vara Bergslagens miljö- och byggförvaltning 
tillhanda senast den 27 oktober 2010. 
 
_________ 
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Ks § 216 
Au § 159  Dnr KS 090/2010 101 
 
Förslag till yttrande, motion om införande av sex timmars arbetsdag i 

 
kommunen, Astrid Dahl (V) med flera  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till yttrande och anser 
därmed motionen besvarad. 
 
 
 
Au § 159 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Astrid Dahl (V), Lars Persson (V) och Ulla Diedrichsen (V) inkom den 
25 mars 2010 med motion rörande sex timmars arbetsdag. I motionen 
anförs att för att få in fler i arbete och för att få till ett mänskligare 
arbetstryck för dem som har arbete, skall kommunen införa sex timmars 
arbetsdag med början inom vården. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2010, § 33 
hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Personalsekreterare Thomas Krenchel har inkommit med förslag till 
yttrande över motionen daterat den 22 september 2010. I detta anges 
bland annat att ett genomförande av sex timmars arbetsdag i kommunen 
skulle medföra betydande kostnader. 
 
Personalsekreterare Thomas Krenchel föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till yttrande och därmed 
anse motionen besvarad. 
 
_________ 
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Ks § 217 
Au § 164  Dnr KS 149/2010 840 
 
Förslag till yttrande, motion om översyn av kommunens strategi och 

 
planering inom turistområdet, Hans Hedborg (C) och Ulf Hilding (M) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till yttrande och anser 
därmed motionen besvarad. 
 
 
 
Au § 164 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Hans Hedborg (C) och Ulf Hilding (M) inkom den 10 maj 2010 med 
motion rörande översyn av kommunens strategi och planering inom 
turistområdet. I motionen anfördes att i budget för år 2010 finns avsatt 
753 000 kronor för att stödja turismen i kommunen. Turismverksamhet är 
i grunden en verksamhet för privat företagande, och då kommunens avtal 
med befintlig entreprenör upphör den 31 december 2010 finns det enligt 
motionärerna anledning se över kommunens turismstödjande verksamhet 
för att uppnå en förbättrad inriktning och omfattning. 
 
Motionärerna föreslog kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
kommunstyrelsen att genomföra en utredning av kommunens framtida 
roll inom turismen med särskild inriktning på 

• att formulera en långsiktig strategi för kommunens stöd till 
turismen och 

• att formulera förslag till hur kommunens budget skulle kunna 
avlastas genom att hela eller delar av ett ekonomiskt stöd överförs 
från kommunen till en utförande entreprenörs egna ekonomiska 
ansvar. 

 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2010, § 36 
att hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med förslag till 
remissyttrande daterat den 5 oktober 2010 där det bland annat anges att 
upphandlingen under 2011 av turistverksamheten kommer att 
kommuniceras med kommunstyrelsen och att upphandlingen kan ske i 
två delar. 
 
_________ 
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Ks § 218 
Au § 160  Dnr KS 026/2010 023 
 
Förslag till yttrande, motion om förtydligande av beslutsprocessen vid 

 
rekrytering av chefstjänstemän, Ulf Hilding (M)   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till yttrande och anser 
därmed motionen besvarad. 
 
 
 
Au § 160 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Ulf Hilding (M) inkom den 3 februari 2010 med en motion i vilken 
anfördes att vid beslut om nyanställning av chefstjänstemän den senaste 
mandatperioden har dessa föregåtts av en beredning som skiljer sig från 
den gängse. Detta upplevde motionären inte vara tillfredställande. 
 
Utifrån vad som framfördes i motionen yrkade motionären att kommun-
styrelsens reglemente § 3 skulle kompletteras med följande att-sats: 
förslag till beslut om nyanställningar av chefstjänstemän och andra 
anställningar, som kommunstyrelsen i sin helhet har att besluta om, 
underbyggs av en skriftlig sammanfattning av de fakta på vilka förslaget 
till beslutet bygger. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 mars 2010, § 11 
hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Personalsekreterare Thomas Krenchel presenterar muntligt förslag till 
remissyttrande. 
 
_________ 
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Ks § 219 
Au § 165  Dnr KS 218/2010 311 
 
Förslag till yttrande, motion om ledstänger på Malmtorget,  

 
Barbro Resare (C)     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till yttrande och anser 
därmed motionen besvarad. 
 
 
 
Au § 165 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Barbro Resare (C) inkom den 30 augusti 2010 med motion rörande 
ledstänger vid trappavsatsen vid Malmtorget. 
 
Motionären anförde att Malmtorget efter ombyggnationen blivit vackert 
men anser att det saknas ledstänger på ömse sidor av den lilla 
trappavsatsen upp mot flaggstången. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 september 2010, 
§ 66 att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med förslag till 
remissyttrande daterat den 5 oktober 2010. I detta anges att diskussioner 
har inletts med Bergslagens Kommunalteknik om uppsättande av 
ledstänger vid trappavsatsen på Malmtorget. 
 
_________ 
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Ks § 220 
Au § 166  Dnr KS 101/2010 101 
 
Förslag till yttrande, medborgarförslag om målning av vägg vid 

 
Allerstatomten,     

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till yttrande och anser 
därmed medborgarförslaget besvarat. 
 
 
 
Au § 166 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
                                                     , Kopparberg inkom den 29 april 2010 
med medborgarförslag rörande väggen vid Allerstatomten. I förslaget 
föreslås att väggen vid Allerstatomten målas för att öka trevnaden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2010, § 34 
att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med förslag till 
yttrande över medborgarförslaget daterat den 5 oktober 2010. I förslaget 
till yttrande anges bland annat att under 2010 har diskussion förts med 
Ljusnarsbergs konstförening angående målning av berörd vägg. Det 
företag som vid en första förfrågan visade intresse för att genomföra 
målningen har sedan visat ointresse för genomförandet. Dock har nytt 
initiativ tagits och målning av väggen skall förhoppningsvis genomföras 
under våren/sommaren 2011. 
 
_________ 
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Ks § 221 
Au § 167  Dnr KS 101/2010 101 
 
Förslag till yttrande, medborgarförslag om blomlådor på Malmtorget,            
    
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till yttrande och anser 
därmed medborgarförslaget besvarat. 
 
 
 
Au § 167 
 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
                                                       , Kopparberg inkom den 29 april 2010 
med medborgarförslag rörande Malmtorget. I förslaget föreslås att 
blomlådor placeras ut på Malmtorget. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2010, § 35 
att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med förslag till 
yttrande över medborgarförslaget daterat den 5 oktober 2010. I förslaget 
till yttrande anges bland annat att diskussion förs med kommunens 
köpmän med flera om hur torget skall nyttjas och eventuellt utsmyckas. 
 
_________ 
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Ks § 222 
Au § 168  Dnr KS 036/2010 101 
 

 
Redovisning och uppföljning av budgetbeslut 2010 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
 
Au § 168 
 
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 5 oktober 2010 av budgetbeslut 
2010. 
 
_________ 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  35 (42) 
 Sammanträdesdatum 
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Ks § 223 
Au § 169  Dnr KS 100/2010 101 
 

 
Redovisning och uppföljning av inkomna motioner 2009-2010 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
 
Au § 170 
 
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 5 oktober 2010 av inkomna 
motioner 2009-2010. I bilagd skrivelse föreslås kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna redovisningen och uppföljningen. 
 
_________ 
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Ks § 224 
Au § 170  Dnr KS 101/2010 101 
 

 
Redovisning och uppföljning av medborgarförslag 2009-2010 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
 
Au § 170 
 
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 5 oktober 2010 av medborgarförslag 
2009-2010. I bilagd skrivelse föreslås kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna redovisningen och uppföljningen. 
 
_________ 
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Ks § 225 
Au § 171  Dnr KS 036/2010 101 
 
Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande beslut tagna i

 

 
kommunfullmäktige 2009-2010 exklusive budgetbeslut  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
 
Au § 171 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 5 oktober 2010 av verkställighet 
gällande beslut tagna i kommunfullmäktige exklusive budgetbeslut. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2010-10-27 
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Ks § 226   
 

 
Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 
2010-09-01—2010-09-30. 
 
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2010-09-01—2010-09-30. 
 
Anmälan av tagna beslut rörande förköpsärenden gällande fastigheter och 
mark under perioden 2010-04-08—2010-08-18. 
 
_________ 
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Ks § 227    
 

 
Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 

 Delgivningar  
   

 
Hjärt- och lungsjuka i 

Kopparberg 

Tack till kommunen för 
markupplåtelsen i samband med 
Kopparbergs marknad. 

   

 Skolverket 

Förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg, skola och 
vuxenutbildning i Ljusnarsbergs 
kommun 2009. Skolverkets statistik 
september 2010. 

   

 Ljusnarsbergs kommun 
Fördelning av Ljusnarsbergs 
kommuns bidrag till studieförbunden 
2010. 

   
Dnr KS 223/2010 730 

Ljusnarsbergs kommun och 
Örebro läns landsting 

Samverkansavtal om förebyggande 
hembesök. 

   

Dnr KS 221/2010 702 EGA F. Bergman AB 
Skrivelse om handläggning av 
tillståndsärenden rörande 
alkoholservering. 

   

Dnr KS 210/2010 422 
Nacka Tingsrätt, 
miljödomstolen 

Domslut, tillstånd för Trafikverket att 
i Olovsjöns vattenområde utföra 
stödfyllning och erosionsskydd. 

   

Dnr KS 130/2010 736 Förvaltningsrätten i Karlstad 
Avslag på överklagande av beslut att 
inte bevilja färdtjänst, mål nr  
2532-10E. 

   

Dnr KS 144/2010 245 Lantmäteriet 
Underrättelse om avslutad förrättning, 
fastighetsreglering berörande 
Ställdalen 1:86 och 1:107. 

   

 Bergsstaten 
Förlängning av giltighetstiden för 
undersökningstillståndet Högfors  
nr 100. 
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Kommunstyrelsen  2010-10-27 
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 Kammarrätten i Göteborg 

Beviljande av prövningstillstånd och 
avslag på kommunens överklagande 
att inte bevilja ekonomiskt bistånd, 
mål nr 4856—4861-10. 

   

Dnr KS 001/2010 106 Regionförbundet Örebro 
Fastställande av partiernas och 
medlemmarnas mandat i 
förbundsfullmäktige 2011-2014. 

   
Dnr KS 056/2010 141 

Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning 

Protokoll från byggsamråd angående 
Nya Vägen 15:1 den 12 oktober 2010. 

   

Dnr KS 205/2010 106 
Ordförande i Bergslagens 

miljö- och byggnämnd  
Göran Gustavsson 

Skrivelse till samtliga partier inom 
Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Hällefors 
och Nora kommuner angående 
närvaro i nämnden. 

   

 
Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap 

Inbjudan till lokal hearing i Örebro 
den 10 november 2010 om 
samhällsviktig samverkan i glesbygd. 

   

Dnr KS 210/2010 422 Länsstyrelsen Örebro län 
Yttrande över ansökan om tillstånd 
enligt miljöbalken till utfyllnad av 
banvall i Olovsjön. 

   

Dnr KS 210/2010 422 Länsstyrelsen Örebro län 
Yttrande över ansökan om tillstånd 
enligt miljöbalken till utfyllnad av 
banvall i sjön Ljusnaren. 

   
Dnr KS 239/2010 026 Arbetsmiljöverket Information om avslutat ärende inom 

kostverksamheten. 
   

Dnr KS 189/2010 610 Skolverket 
Beslut om ramar per skolhuvudman 
gällande statsbidrag för 
lärarutbildning år 2011. 

   
Dnr KS 183/2010 734 Arbetsmiljöverket Resultat av inspektion vid 

gruppbostaden Bergsmansvägen. 
   

Dnr KS 133/2007 106 Tillväxtverket 

Ändringsbeslut avseende ändrad 
budget och finansiering samt förlängd 
projekttid för projekt Bergskraft 
Bergslagen. 

   
 Bergslagens Kommunalteknik Protokoll, sammanträde i direktionen 

den 17 september 2010. 
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Kommunstyrelsen  2010-10-27 
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 Boverket Rapport Bostadsanpassningsbidragen 

2009. 
 

Dnr KS 148/2010 112 Länsstyrelsen Örebro län Förordnande av Dorrit Pade som 
borgerlig vigselförrättare. 

   

Dnr KS 206/2010 245 Lantmäteriverket 
Bekräftelse av ansökan om 
fastighetsreglering berörande 
Mårtenstorp 1:43 och 1:58. 

   

Dnr KS 206/2010 245 Lantmäteriverket 
Bekräftelse av ansökan om 
fastighetsreglering berörande 
Mårtenstorp 1:44 och 1:59. 

   
 Avfall Sverige Information om ny temporär 

förlängning av elreturavtalet. 
   

Dnr KS 222/2010 422 Länsstyrelsen Dalarnas län 
Föreläggande om försiktighetsmått 
vid utbyte av vägtrumma i 
Bränntjärnsälven, Ludvika kommun. 

   

Dnr KS 210/2010 422 Trafikverket 
Yttrande över ansökan om tillstånd 
enligt miljöbalken till utfyllnad av 
banvall i sjön Ljusnaren. 

   

Dnr KS 210/2010 422 Trafikverket 
Yttrande över ansökan om tillstånd 
enligt miljöbalken till utfyllnad av 
banvall i Olovsjön. 

   
 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Skriften Nyanlända elevers 
utbildning. 

   
 Arbogaåns Vattenförbund Protokoll fört vid ordinarie 

förbundsstämma den 1 juni 2010. 
   

 
Enstedts Limnologiska 

Konsultbyrå AB 

Recipientkontroll för Arbogaåns 
Vattenförbund, Årssammanställning 
2009. 

   

Dnr KS 056/2010 141 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Protokoll från byggsamråd angående 
Nya Vägen 15:1 den 6 september 
2010. 

   
 Allmänna utskottet Protokoll, sammanträde den  

13 oktober 2010. 
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Bildningsutskottet 

 
 
 
 
Protokoll, sammanträde den  
12 oktober 2010. 

   
 Sociala utskottet Protokoll, sammanträde den  

14 oktober 2010. 
 

Dnr KS 124/2010 190 Hällefors kommun 

Protokollsutdrag från 
kommunfullmäktiges sammanträde 
den 14 september 2010, § 131, beslut 
om inrättande av gemensam 
överförmyndarnämnd i  
KNÖL-området från och med den  
1 januari 2011. 

   

Dnr KS 124/2010 190 Nora kommun 

Protokollsutdrag från 
kommunfullmäktiges sammanträde 
den 29 september 2010, § 144, beslut 
om inrättande av gemensam 
överförmyndarnämnd i  
KNÖL-området från och med den  
1 januari 2011. 

   

Dnr KS 160/2010 212 Smedjebackens kommun 

Utställning av tillägg till 
översiktsplanen om landsbygds-
utveckling i strandnära läge. 
 

Dnr KS 107/2010 045 Kommuninvest 

Slutlig fördelning av Kommuninvests 
30-åriga förlagslån, Ljusnarsbergs 
kommuns del i förlagslånet uppgår till 
888 000 kronor. 

 
_________ 
 

 


	ANSLAG/BEVIS
	Ks § 199 Uppföljning av projektet Kulturglimtar 2010
	Ks § 200 Ekonomisk rapport
	Ks § 201 Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB)
	Ks § 202 Information, förslag till styrmodell
	Ks § 203 Information om förslag till Övergripande strategier och budget för 2011samt flerårsplan för 2012-2013
	Ks § 204 Delårsrapport per den 30 juni 2010, Bergslagens Kommunalteknik
	Ks § 205 Revisorernas bedömning av Bergslagens Kommunaltekniks delårsrapport
	Ks § 206  Tertialrapport per den 31 augusti 2010, Regionförbundet Örebro
	Ks § 207 Avskrivning av bostadsrätter
	Ks § 208 Fastställande av skattesats för 2011
	Ks § 209  Gemensam överförmyndarnämnd
	Ks 210 Förslag om kommunfogdeprojekt
	Ks § 211 Granskning av styrningen av de personella resurserna inomäldreomsorgen, kommunens revisorer
	Ks § 212 Avsiktsförklaring angående mottagande av ensamkommande barn ochungdomar i Örebro län
	Ks § 213 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
	Ks § 214 Förslag till revidering av reglerna för Årets Ljusnarsbergare
	Ks § 215 Planändring, Gillersklack
	Ks § 216 Förslag till yttrande, motion om införande av sex timmars arbetsdag ikommunen, Astrid Dahl (V) med flera
	Ks § 217 Förslag till yttrande, motion om översyn av kommunens strategi ochplanering inom turistområdet, Hans Hedborg (C) och Ulf Hilding (M)
	Ks § 218 Förslag till yttrande, motion om förtydligande av beslutsprocessen vidrekrytering av chefstjänstemän, Ulf Hilding (M)
	Ks § 219 Förslag till yttrande, motion om ledstänger på Malmtorget,Barbro Resare (C)
	Ks § 220 Förslag till yttrande, medborgarförslag om målning av vägg vidAllerstatomten,
	Ks § 221 Förslag till yttrande, medborgarförslag om blomlådor på Malmtorget,
	Ks § 222 Redovisning och uppföljning av budgetbeslut 2010
	Ks § 223 Redovisning och uppföljning av inkomna motioner 2009-2010
	Ks § 224 Redovisning och uppföljning av medborgarförslag 2009-2010
	Ks § 225 Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande beslut tagna ikommunfullmäktige 2009-2010 exklusive budgetbeslut
	Ks § 226 Anmälan av delegationsbeslut
	Ks § 227 Delgivningar

