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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-11-24                                                                              
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

                                                                     Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 12.00       
     13.00 – 17.00 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 
Ingemar Javinder (S), §§ 228-251 

 Gert Stark (S) 
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Pirjo Nilsson (S) 
Astrid Dahl (V)  
Hans Hedborg (C) 
Sivert Bäck (C) 
Ulf Hilding (M) 
Oskar Martinsson (KFL) 
Hendrik Bijloo (KFL) tjänstgörande ersättare 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Tommy Larserö, kommunchef  
Bo Wallströmer, ekonomichef, §§ 228-247  
Charlotte Dahlbom, socialchef, §§ 228-244 
Anders Nordlund, bildningschef 
Thomas Krenchel, personalsekreterare, §§ 231-239 
Ken Karlsson, Kopparbergs Turistbyrå, § 228 
Linnéa Hedkvist, folkhälsostrateg, §§ 229-230 
 

Utses att justera Hans Hedborg 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2010-11-30 
 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer: 228–257 

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

 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 
 Hans Hedborg 

 

    
 ANSLAG/BEVIS           

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ              Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2010-11-24 
Datum för 
anslags uppsättning 2010-11-30 Datum för 

anslags nedtagande    2010-12-27 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
  Anders Andersson
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Ks § 228  Dnr KS 246/2010 841 
 

 
Redovisning av årets verksamhet, Kopparbergs Turistbyrå 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
 
Ärendet 
 
Ken Karlsson, Kopparbergs Turistbyrå redovisar årets verksamhet i form 
av besöksstatistik, deltagande vid mässor, produktion av 
turistinformation med mera. 
 
_________ 
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Ks § 229 
Bus § 96 Dnr KS 189/2010 610 
 

 
Uppföljning av Kopparbergs IV-program 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
 
Ärendet 
 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist presenterar uppföljningen. 
 
 
 
Bus § 96 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att  

- verksamheten vid IV-programmet i Kopparberg skall fortsätta, 
- inriktningen skall vara att eleverna snarast möjligt skall gå vidare till 

ett nationellt program i gymnasieskolan, 
- bildningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till vilka 

introduktionsprogram som skall anordnas i kommunen, samt 
- uppta förhandlingar med Lindeskolan om ett avtal för övriga 

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

etableras i Ljusnarsbergs kommun, 
- att verksamhetens namn skulle vara Kopparbergs IV-program med 

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

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

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

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

- att verksamheten Kopparbergs IV-program skulle starta från och med 
höstterminen 2009, samt 

- att verksamheten Kopparbergs IV-program skulle finansieras     inom 
befintlig budgetram för bildningsutskottet gällande 
gymnasieutbildningen. 

 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 10 februari 2009, § 13 
föreslå kommunstyrelsen besluta enligt Ann-Margret Runheims förslag.  
Vidare beslutades att bildningschefen skulle ha fortsatt samarbete vad 
gäller individuella programmet med gruppen för samverkan kring 
gymnasieverksamheten i Lindesberg. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 februari 2010, § 37 
enligt bildningsutskottets förslag med tillägget att utvärdering skulle 
göras efter ett år av verksamhets- och ekonomiutvecklingen inom 
Kopparbergs IV-program. 
 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist har inkommit med uppföljning av  
IV-programmet i Kopparberg. Utredningen kommer till slutsatserna att 
IV-programmet bör vara kvar i Kopparberg och att planering inför de 
olika spåren inom det nya introduktionsprogrammet (GY 2011) måste 
påbörjas snarast möjligt och även bör innefatta utbildningens målgrupp 
och innehåll samt rutiner för överlämnande från Kyrkbacksskolan till 
Kopparbergs IV-program. 
 
Bildningschef Anders Nordlund redogör i en skrivelse daterad den  
2 november 2010 för bakgrunden till och nuvarande verksamhet i 
Kopparbergs IV-program. Utifrån vad som framkommit i utredningen, 
föreslås bildningsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att 
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- verksamheten vid IV-programmet i Kopperberg skall fortsätta, 
- inriktningen skall vara att eleverna snarast möjligt skall gå vidare 

till ett nationellt program i gymnasieskolan, 
- bildningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till 

vilka introduktionsprogram som skall anordnas i kommunen, 
samt 

- uppta förhandlingar med Lindeskolan om ett avtal för övriga 
program. 
 

_________ 
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Ks § 230 
Bus § 97  Dnr KS 113/2010 001 
 
Rapport, Kartläggning och inventering av arbetslösa i  

 
Ljusnarsbergs kommun, Folkhälsoteamet i norra Örebro län 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
 
Ärendet 
 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist presenterar rapporten. 
 
 
 
Bus § 96 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 26 maj 2010, § 110 att 
inrätta en vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsenhet med namnet 
Vuxam. I anledning av detta uppdrog kommunchef Tommy Larserö åt 
Folkhälsoteamet i norra Örebro län att kartlägga och inventera 
Arbetsförmedlingens registrerade arbetslösa inom Ljusnarsbergs 
kommun. Syftet med uppdraget var att ge Vuxam och Arbets-
förmedlingen ett bra planeringsunderlag som stöd i deras arbete med att 
använda befintliga resurser optimalt.  
 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist har inkommit med rapport där resultat 
utifrån uppdraget presenteras. 
 
_________ 
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Ks § 231 
Au § 176   
Bus § 91 
Su § 181  Dnr KS 014/2010 042  
 

 
Ekonomisk rapport 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner ekonomichefens och utskottens rapporter. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomchef Bo Wallströmer lämnar rapport över den aktuella 
ekonomiska situationen i kommunen. 
 
 
 
Au § 176 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer rapporterar att resultatprognos per den  
31 oktober 2010 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för 
förvaltningen för år 2010 med 146 000 kronor. Fördelat på ekonomiska 
ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2010. 
 
Ansvar Avvikelse 

(netto, 
tkr) 

Kommunchef (101-102) - 805 
Ekonomichef (111) 1 908 
Utvecklingssekreterare (121) 50 
Projektledare Bergskraft (121) 0 
Kommunsekreterare (122) 195 
Kostchef (140) - 1 300 
Rektor Lärcentrum/Komvux (160) - 195 
Summa - 146 
 
Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 83,3 procent, kan noteras 
per den 31 oktober 2010: 
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An- Netto (tkr)     
svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 
  2010 budget mot 2010   
   periodbudget   
101-102  17 490 15 264 - 2 227 18 412 95,0 
111 23 581 29 638 6 057 35 615 66,2 
120 829 5 929 100 1 114 74,4 
121 3 979 - 17 - 3996 0 0,0 
122 2 253 2 403 150 2 898 77,7 
140 2 774 1 389 - 1 385 1 728 160,5 
160 4 848 3 135 - 1 713 3 798 127,6 
Summa 55 754 52 742 - 3 012 63 566 87,7 

 
Ansvar kommunchef (101-102) prognostiserar ett underskott i 
förhållande till budget som i huvudsak beror på personalomsättning 
medförande förändrade lönenivåer, konsultkostnader samt månatlig 
ersättning till före detta socialchef. 
 
Vad gäller ansvar ekonomichef (111) antas gentemot budget ökade 
intäkter för försålda tjänster och återsökt moms samt överskott 
beträffande kommunstyrelsens disponibla medel och disponibla löner. 
Större kostnader än budget antas för installation av brandlarm i samband 
med försäljning av Ljusnarsbergs Industrifastighetsbolag AB liksom 
större kostnader för snöröjning samt ökade kostnader för 
bostadsanpassningsbidrag. Vidare beräknas inte Bergslagens 
Kommunaltekniks verksamheter, bland annat deponi och renhållning, 
generera budgeterat överskott med 1 000 000 kronor. 
 
Överskott gällande utvecklingssekreterare (120) och projektledare 
Bergskraft (121) kan härledas till lägre kostnader för Stora Gården och 
Kopparhyttan. 
 
Beräknat överskott för ansvar kommunsekreterare (122) beror på lägre 
kostnader för kommunstyrelsen än budgeterat samt att inga 
kommunfullmäktigeberedningar är aktiva. 
 
Underskottet gentemot budget för ansvar kostchef (140) beror på lägre 
intäkter än budgeterat. 
 
Underskott i förhållande till budget för ansvar rektor 
Lärcentrum/Komvux beror på lägre intäkter och fortsatt köp av 
vuxenutbildning i annan kommun och/eller friskola. 
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Likviditeten är den 5 november 2010 14 200 000 kronor samt  
29 000 000 kronor i obligationsplaceringar. 
 
Investeringskostnaden för ombyggnationen av Kyrkbacksskolans kök 
överstiger kalkylen med 765 000 kronor. 
 
 
 
Bus § 91  
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Bildningschef Anders Nordlund rapporterar att resultatprognos per den 
31 oktober 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. 
 
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 83,3 procent, kan noteras 
per den 31 oktober 2010: 
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An- Netto (tkr)     
svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 
  2010 budget mot 2010   
   periodbudget   
510  30 141 30 129 - 12 36 136 83,4 
520-523 9 600 9 633 33 11 486 83,6 
542 6 929  5 995 - 934  7 163 96,7 
543 4 661 4 617 - 44   5 514 84,5 
544 16 472 17 438 966 22 503 79,0 
560 916 1 041  125 1 246 73,5 
Summa 68 719 68 853 134 84 048 83,4 

 
Bildningschef Anders Nordlund anger att osäkerhet råder beträffande 
utfallet av antalet gymnasieelever. Vidare saknas intäkter från 
Migrationsverket. Underskottet för Garhytteskolan kan till stora delar 
hänföras till etablering av inkluderande särskoleverksamhet för två elever. 
 
 
 
Su § 181 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom rapporterar att resultatprognos per den  
31 oktober 2010 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för 
förvaltningen för år 2010 med 1 213 000 kronor. Fördelat på ekonomiska 
ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2010. 
 
Ansvar Netto, 

prognos/budget, 
tkr 

Socialchef (410) 474 
Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420) 200 
Enhetschef, Äldre- och handikappomsorg och LSS (430) - 750 
Enhetschef, Äldreomsorg (440) 0 
Enhetschef, Äldreomsorg (450) - 1 838 
Enhetschef, Äldreomsorg Koppargården (460) 0 
Enhetschef, Sjuksköterskor (470) 300 
Enhetschef, Rehab (480) 400 
Summa - 1 213 
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Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 83,3 procent, kan noteras 
per den 31 oktober 2010: 
 

An- 
Netto 
(tkr)  

 
  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 
  2010 budget mot 2010   
   periodbudget   
410  4 178 5 530 1 352 6 611 62,5 
420 9 875 10 526 651 12 620 77,9 
430 13 757 13 141 - 616 15 626 87,2 
440 9 142 9 497 355 11 271 80,2 
450 16 162 14 517 - 1 645 17 202 92,8 
460 15 697 17 193 1 496 20 412 76,1 
470 4 209 4 675 466 5 397 75,0 
480 2 143 2 848 705 3 367 62,7 
Summa 75 164 77 926 2 763 92 506 80,3 

 
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 
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 
arbetsmarknadsenhet 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. 
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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. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson presenterar en 
rapport över beläggningen inom äldreomsorgen under år 2009 och 2010 
till och med den 27 oktober 2010 samt en sammanställning över 
betalningsansvarsdagar till och med den 31 oktober 2010. 
 
Biståndshandläggare Carina Gyllstrand har inkommit med en uppföljning 
av resursfördelningen inom hemtjänst och äldreboendet Treskillingen 
under oktober månad 2010. 
 
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med uppföljning av utbetalt 
försörjningsstöd under perioden januari 2009 till och med den  
31 oktober 2010. 
 
_________ 
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Ks § 232 
Au § 178  Dnr KS 055/2010 042 
 

 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 178 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 2 november 2010 
inkommit med ekonomisk rapport avseende perioden  
1 januari–31 oktober 2010. Rapporten avser såväl förvaltningslokaler 
som övriga lokaler. 
 
_________ 
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Ks § 233 
Au § 180  Dnr KS 014/2010 042 
 

 
Revisorernas bedömning avseende delårsrapport 2010 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar revisorernas bedömning. 
 
 
 
Au § 180 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera bedömningen. 
 
 
Ärendet 
 
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av 
kommunens revisorer granskat kommunens delårsrapport per den  
1 juli 2010. Resultatet av granskningen framgår av en rapport från 
oktober 2010 som inkommit till kommunen. Kommunens revisorer anger 
i bilagd skrivelse daterad den 21 oktober 2010 bland annat att de 
bedömer att delårsrapporten förbättrats jämfört med föregående år men 
behöver utvecklas ytterligare samt att det i förvaltningsberättelsen 
fortfarande saknas utvärderingar av mål för en god ekonomisk 
hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv. 
 
Kommunens revisorer konstaterar att arbetet behöver fortsätta med att 
utveckla delårsrapporten till ett instrument som på ett tillräckligt sätt 
möjliggör för kommunfullmäktige att utvärdera om verksamheterna 
bedrivs i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade mål, samt att 
inför årsredovisningen behöver kommunstyrelsen ytterligare förtydliga 
omfattningen av och formerna för redovisningen av hur 
kommunfullmäktiges uppdrag fullgjorts. 
 
_________ 
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Ks § 234  Dnr KS 013/2010 042 
 

 
Förslag till styrmodell 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till styrmodell för 
Ljusnarsbergs kommun. 
 
 
Ärendet 
 
Revisorerna inkom med revisionsberättelse för år 2009 med därtill 
hörande bilagor daterad den 26 maj 2010 i vilken riktades anmärkning 
mot kommunstyrelsens sätt att leda, styra, följa upp och kontrollera 
verksamheten.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) presenterade 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni 2010, § 142 förslag till 
förklaring med anledning av revisorernas anmärkning. I förklaringen 
angavs att kommunstyrelsen delade revisorernas synpunkter samt 
instämde i att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning erhållit 
rapportunderlag varken i delårsrapporten eller årsredovisningen. 
Kommunstyrelsen konstaterade vidare att under ett par år har det i 
kommunen varit en turbulent situation beträffande chefstjänstemän men 
att situationen nu bedöms som stabil. I anledning av detta kan nu en 
prioritering ske av det kvalitetssäkrande arbetet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid ovan angivna sammanträde uppdra åt 
kommunchefen att omgående vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra 
återrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Förslag på en förbättrad återrapportering och vidtagande av nödvändiga 
anpassningar och åtgärder i enlighet med revisionsrapporten skulle 
tillställas kommunfullmäktige vid sammanträde den 9 september 2010. 
. 
Kommunchef Tommy Larserö inkom med skrivelse daterad den  
18 augusti 2010 där det angavs att en process inletts där en arbetsgrupp 
skulle utarbeta ett förslag till styrmodell för Ljusnarsbergs kommun. I 
skrivelsen presenterades en övergripande styrmodell. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 september 2010, 
§ 59 att godkänna förslaget på den övergripande strukturen för 
styrmodellen samt återremittera ärendet för ytterligare bearbetning och 
utveckling av förslaget till styrmodell. 
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Kommunchef Tommy Larserö informerade kommunstyrelsen vid 
sammanträde den 27 oktober 2010, § 202 om arbetet med förslag till 
styrmodell för kommunen. 
 
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med förslag till styrmodell 
för Ljusnarsbergs kommun. 
 
_________ 
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Ks § 235  Dnr KS 113/2010 001 
 

 
Överenskommelse och uppdragshandling, Vuxam 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till modell för 
överenskommelser och uppdragshandlingar. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med förslag till 
överenskommelse om uppdrag samt uppdragshandling mellan 
kommunen och Vuxam. 
 
_________ 
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Ks § 236  Dnr KS 223/2010 730 
 

 
Överenskommelse och uppdragshandling, Solgården 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till modell för 
överenskommelser och uppdragshandlingar. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med förslag till 
överenskommelse om uppdrag samt uppdragshandling mellan 
kommunen och Solgården. 
 
_________ 
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Ks § 237  Dnr KS 246/2010 841 
 

 
Överenskommelse och uppdragshandling, Ljusnarsbergs Guld & Äventyr AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till modell för 
överenskommelser och uppdragshandlingar. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med förslag till 
överenskommelse om uppdrag samt uppdragshandling mellan 
kommunen och Ljusnarsbergs Guld & Äventyr AB avseende 
kommunens turistverksamhet. 
 
_________ 
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Ks § 238  Dnr KS 159/2010              041  
 
Övergripande strategier och budget för 2011 och flerårsplan för  

 
2012-2013 (ÖSB)   

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef Tommy Larserö att revidera 
föreliggande förslag till strategiområden varefter de presenteras för 
kommunfullmäktige. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

• att för år 2011 fastställa VA-taxor i enlighet med föreliggande 
förslag, 

• att för år 2011 fastställa renhållningstaxor i enlighet med 
föreliggande förslag, innebärande sex procents höjning och att 
överskott förväntas med 1 000 000 kronor vilket skall användas 
till sluttäckning av deponin, 

• att i resursfördelningsmodellen för barnomsorgen fastställa 
efterfrågenivån till 87 procent av barn i åldern 1-5 år, 

• att beredningarna sorterande under kommunfullmäktige skall vara 
vilande 2011, 

• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta uppdragshandlingar 
för interna och externa utförare av kommunalt finansierad 
verksamhet, 

• att tidigare års uppdrag skall genomföras och avrapporteras under 
2011, samt 

• att fastställa Övergripande strategier och budget för år 2011 och 
flerårsplan för 2012-2013 (ÖSB), inklusive reviderade 
strategiområden, enligt föreliggande förslag. 

 
Reservationer 
Ulf Hilding (M), Hans Hedborg (C) och Sivert Bäck (C) reserverar sig 
till förmån för Ulf Hildings och Hans Hedborgs yrkanden. 
 
Yrkanden 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Hans Hedborg (C), att ÖSB 
kompletteras med preliminär beskrivning av vilka följderna för 
kommunens resultat och ekonomi beräknas bli år 2011 och framöver vid 
en överföring av Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolags fastigheter och 
verksamhet till kommunen. 
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Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Hans Hedborg (C), att 
förslaget till ÖSB inför kommunfullmäktiges beslut kompletteras med 
specifikation av belopp per förvaltning och verksamhet rörande vilka 
besparingar beslutade 2010 som slår igenom fullt ut 2011. 
 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Hans Hedborg (C), att 
kommunfullmäktige beslutar att under 2011 skall kommunens 
turiststödjande verksamhet utredas med målet att ta fram en långsiktig 
strategi inklusive omfattning av och mål för turistverksamheten samt 
möjligheter att samordna turistbyrån med exempelvis biblioteks-
verksamheten för att därmed sänka kostnaderna utan att försämra 
servicen. 
 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Hans Hedborg (C), att 
ospecificerade besparingar under ansvar 101 Kommunchef stryks. 
 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Hans Hedborg (C), att den 
föreslagna befattningen som informatör inte inrättas och att föreslagna 
ekonomiska medel till denna tjänst används för att minska 
förekommande ospecificerade besparingar i förslaget till ÖSB. 
 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Hans Hedborg (C), att 
skolsköterskans tjänstgöringsgrad kvartstår till 100 procent. 
 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Hans Hedborg (C), att 
ospecificerade besparingar under ansvar 510 Bildningschef stryks. 
 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Hans Hedborg (C), att  
ospecificerade besparingar under ansvar 410 Socialchef stryks. 
 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen tillstyrker 
föreliggande förslag till Övergripande strategier och budget för år 2011 
och flerårsplan för 2012-2013 (ÖSB). 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande 
att kommunstyrelsen tillstyrker föreliggande förslag till Övergripande 
strategier och budget för år 2011 och flerårsplan 2012-2013 (ÖSB) samt 
Ulf Hildings (M) och Hans Hedborgs (C) yrkanden. Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons yrkande. 
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Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar budgetberedningens förslag till 
Övergripande strategier och budget för 2011 och flerårsplan för  
2012-2013. I förslaget föreslås kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 

• att för år 2011 fastställa VA-taxor i enlighet med föreliggande 
förslag, 

• att för år 2011 fastställa renhållningstaxor i enlighet med 
föreliggande förslag, innebärande sex procents höjning och att 
överskott förväntas med 1 000 000 kronor vilket skall användas 
till sluttäckning av deponin, 

• att i resursfördelningsmodellen för barnomsorgen fastställa 
efterfrågenivån till 87 procent av barn i åldern 1-5 år, 

• att beredningarna sorterande under kommunfullmäktige skall vara 
vilande 2011, 

• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta uppdragshandlingar 
för interna och externa utförare av kommunalt finansierad 
verksamhet, 

• att tidigare års uppdrag skall genomföras och avrapporteras under 
2011, samt 

• att fastställa Övergripande strategier och budget för år 2011 och 
flerårsplan för 2012-2013 enligt föreliggande förslag. 

 
Förslaget till Övergripande strategier och budget för 2011 och flerårsplan 
för 2012-2013 har samverkats med arbetstagarorganisationerna vid 
sammanträde den 16 november 2010. Vårdförbudet har den  
23 november 2010 inkommit med synpunkter och likaledes 
Lärarförbundet i skrivelse daterad den 19 november 2010. 
 
_________ 
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Ks § 239 
Au § 181  Dnr KS 125/2010 107 
 
Information rörande utredning av Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolags 

 
organisering    

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer och personalsekretare Thomas Krenchel 
informerar om den aktuella situationen i utredningen av  
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolags organisation.. 
 
 
 
Au § 181 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 oktober 2010,  
§ 201 att ekonomichef Bo Wallströmer skulle informera om den 
pågående utredningen rörande Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolags 
organisation. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar om den aktuella situationen i 
utredningen. 
 
_________ 
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Ks § 240  Dnr KS 223/2010 730 
 

 
Kommunens hyra av omsorgsbostäder enligt Socialtjänstlagen 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen skall hyra omsorgsbostäder 
enligt särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 
människor och personer med funktionshinder enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) kap 5 § 5, andra stycket och § 7, tredje stycket och boende enligt 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 9 punkterna 
8 och 9 av Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs 
äldrebostäder. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonom Inger Sundblad har inkommit med skrivelse daterad den  
16 november 2010 rörande kommunens hyra av omsorgsbostäder. 
Skatteverket kräver formellt beslut om att kommunen hyr 
omsorgsbostäder enligt särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för äldre människor och personer med funktionshinder enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) kap 5 § 5, andra stycket och § 7, tredje stycket 
och boende enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) § 9 punkterna 8 och 9, för att möjliggöra för kommunen att 
genomföra avdrag med 18 procent i kommunkontosystemet. 
 
Kommunen hyr från och med juni 2010 omsorgsbostäder av Riksbyggens 
kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder enligt de 
särskilda boendeformer som anges ovan. 
 
Ekonom Inger Sundblad föreslår kommunstyrelsen besluta att hyra 
omsorgsbostäder enligt särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för äldre människor och människor med funktionshinder från 
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder. 
 
_________ 
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Ks § 241 
Au § 179  Dnr KS 206/2010 245 
 

 
Försäljning av fastigheten Mårtenstorp 1:48 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 179 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att om möjligt genomföra försäljningen. 
 
 
Ärendet 
 
Inköpare Britt-Marie Cassel har inkommit med skrivelse daterad den  
7 oktober 2010 i vilken anges att kommunen erbjudit                              
att köpa fastigheten Mårtenstorp 1: 45 för 100 000 kronor. Denne har 
erbjudit sig betala 70 000 kronor för fastigheten. 
 
I skrivelsen föreslås kommunstyrelsen besluta om att sälja fastigheten 
Mårtenstorp 1:45 till                          för 70 000 kronor. 
 
_________ 
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Ks § 242 
Su § 189  Dnr KS 249/2010 730 
 
Taxor, avgifter och ersättningar inom äldreomsorgen och  

 
handikappomsorgen   

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar om ändringar i föreliggande förslag enligt 
Astrid Dahls (V) yrkanden. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till med taxor, avgifter 
och ersättningar inom äldreomsorgen och handikappomsorgen med de 
ändringar som beslutats av kommunstyrelsen. Vidare att 
kommunfullmäktige beslutar att beslutet träder i kraft från och med den  
1 januari 2011. 
 
 
Yrkanden 
Astrid Dahl (V) yrkar att första meningen under rubriken Dubbel 
bosättning på sidan 4 ändras och får följande lydelse: ”När 
omvårdnadsbehovet bedöms så omfattande att personen måste flytta in i 
särskilt boende kan hänsyn tas till dubbla boendekostnader via hyresrätt 
genom reducering av omvårdnadsavgiften i högst tre månader och dubbla 
boendekostnader via fastighet eller bostadsrätt genom reducering av 
omvårdnadsavgiften i sex månader.” 
 
Astrid Dahl (V) yrkar att förtydligande görs av stycke två under rubriken 
Boendekostnad, sidan 5. 
 
 
 
Su § 189 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om taxor, 
avgifter och ersättningar inom äldreomsorgen och handikappomsorgen 
enligt föreliggande förslag med undantag från avgiften för mat (sidan 4 i 
förslaget). De ovan beslutade ändrade taxor, avgifter och ersättningar 
träder i kraft från och med den 1 januari 2011. 
 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  27 (50) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-11-24 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
Sociala utskottets beslut 
 
Sociala utskottet återremitterar förslaget till avgift för mat inom 
äldreomsorgen och handikappomsorgen för vidare utredning. 
 
 
Ärendet 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med förslag daterat den  
14 oktober 2010 till taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och 
handikappomsorgen. I bifogad skrivelse framgår att kommunerna i norra 
länsdelen, Nora, Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsberg inte i dagsläget 
har samma taxor, avgifter och ersättningar inom berörda områden. 
Socialcheferna i dessa kommuner har därför gemensamt utarbetat 
föreliggande förslag till taxor, avgifter och ersättningar. För 
Ljusnarsbergs kommun innebär förslaget bland annat att timtaxan inom 
hemtjänsten räknats upp för att följa de senaste årens kostnadsökningar, 
en ny beräkningsmodell avseende avgift för kost och en ändrad 
beräkning av förbehållsloppet för att täcka merkostnad för 
matdistribution.  
 
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår i skrivelsen att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till taxor, avgifter 
och ersättningar inom äldreomsorgen och handikappomsorgen samt att 
dessa skall träda i kraft den 1 januari 2011. 
 
_________ 
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Ks § 243 
Su § 191  Dnr KS 228/2010 133 
 

 
Eventuellt mottagande av ensamkommande barn och ungdomar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

• att anordna ett boende med maximalt 15 platser för barn utan 
legal vårdnadshavare för både asylsökande barn och barn med 
uppehållstillstånd enligt det regelverk som gäller för HVB-hem 
(hem för vård eller boende), 

• att kommunen ingår avtal med Migrationsverket om mottagandet, 
• att mottagandet organiseras enligt föreliggande förslag,  
• att information utarbetas om detta besluts innebörd och denna 

information kommuniceras med kommuninvånarna, samt 
• att dialog inleds med kommuninvånarna i detta ärende och, när 

lokaliseringen för mottagandet fastställts, med närboende till detta. 
 
 
 
Su § 191 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

• att anordna ett boende med maximalt 15 platser för barn utan 
legal vårdnadshavare för både asylsökande barn och barn med 
uppehållstillstånd enligt det regelverk som gäller för HVB-hem 
(hem för vård eller boende), 

• att kommunen ingår avtal med Migrationsverket om mottagandet, 
• att mottagandet organiseras enligt föreliggande förslag,  
• att information utarbetas om detta besluts innebörd och denna 

information kommuniceras med kommuninvånarna, samt 
• att dialog inleds med kommuninvånarna i detta ärende och, när 

lokaliseringen för mottagandet fastställts, med närboende till detta. 
 
 
Ärendet 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom och bildningschef Anders Nordlund har 
inkommit med utredning och förslag rörande mottagande av 
ensamkommande barn och ungdomar (flyktingbarn) daterat den  
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10 november 2010. Av utredningen framgår bland annat hur ett eventuellt 
mottagande i kommunen av ensamkommande barn och ungdomar skulle 
organiseras, vilka förutsättningar som föreligger beträffande mottagningen 
samt kostnaderna för detsamma. 
 
_________ 
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Ks § 244 
Su § 188  Dnr KS 062/2010 730 
 

 
Plan för anhörigstöd 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till handlingsplan 
för anhörigstöd. 
 
 
 
Su § 188 
 
Sociala utskottets beslut 
 
Sociala utskottet beslutar att punkt 8 i föreliggande förslag till 
handlingsplan revideras. 
 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen antar föreliggande handlingsplan gällande 
Ljusnarsbergs kommuns anhörigstöd. 
 
 
Ärendet 
 
Socialtjänstlagen kap 5 § 10 fastställer att socialnämnden skall erbjuda 
stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är 
långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 
funktionshinder. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2 december 2009,  
§ 305 att erhållet stimulansbidrag till anhörigstöd bland annat skulle 
användas till att samordna och utveckla formerna för anhörigstöd.  
 
Regionförbundet Örebro har inom projektet ”Länsgemensam utveckling 
av stödet till anhöriga/närstående i Örebro län 2008-2009” i uppdrag av 
Länsstyrelsen Örebro län att bland annat upprätta riktlinjer för att ge 
kommunerna möjlighet att nå fler anhöriga. Syftet med riktlinjerna är att 
Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län skall samverka 
genom att skapa varaktiga riktlinjer för att kommunerna i tidigt skede 
skall komma i kontakt med anhörig för att ge information, erbjuda stöd 
och kontinuerlig kontakt. 
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Vilgotgruppen, samverkansorgan mellan landstinget och kommunerna i 
form av en tjänstemannagrupp för hälso- och sjukvård och äldreomsorg 
bestående av ledande tjänstemän inom landstingets sjukhusvård, 
primärvård, psykiatri och habilitering samt från kommunernas 
socialtjänst, har den 10 februari 2010 antagit förslag till riktlinjer för stöd 
till anhöriga i Örebro län, vilka presenterades för sociala utskottet vid 
sammanträde den 15 april 2010, § 59. 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom och anhörigkonsulent Agneta Ullström 
inkom med förslag till projektplan för anhörigstöd i kommunen daterat 
den 15 mars 2010. Avsikten med projektet var att upprätta en handlings-
plan för anhörigstöd med tydliga mål och riktlinjer samt att utveckla ett 
förhållningssätt i alla yrkeskategorier i mötet med anhöriga. 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom och biståndshandläggare Agneta Ullström 
har inkommit med förslag till långsiktig handlingsplan gällande 
Ljusnarsbergs kommuns anhörigstöd daterat den 8 november 2010. 
 
_________ 
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Ks § 245 
Bus § 93  Dnr KS 039/2010 720  
 

 
Riktlinjer för pedagogisk omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
 
 
Bus § 93 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till riktlinjer för pedagogisk 
omsorg med ändringen att punkt 1 under rubriken ”Kvalitetsaspekter på 
den person som ska ansvara för verksamheten” får följande lydelse: 
”Utbildning för och erfarenhet av att arbeta med barn i aktuell ålder”. 
 
 
Ärendet 
 
Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk 
omsorg i Skollagen. Pedagogisk verksamhet kan bedrivas för inskrivna 
barn i anordnarens hem eller genom olika flerfamiljslösningar. Den 
pedagogiska omsorgen skall stimulera barns utveckling och lärande och 
omfattar barn i åldern ett till och med tolv års ålder. Den kommun där en 
enskild bedriver pedagogisk omsorg skall efter ansökan besluta om 
huvudmannen har rätt till bidrag. 
 
Bildningsutskottet konstaterade vid sammanträde den 12 oktober 2010,  
§ 85 att kommunen saknar riktlinjer för verksamheten och beslutade 
uppdra åt bildningschef Anders Nordlund att utarbeta förslag till riktlinjer 
för den pedagogiska omsorgen i enskild verksamhet. 
 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förlag till riktlinjer 
för pedagogisk omsorg daterat den 2 november 2010. I skrivelsen 
föreslås bildningsutskottet föreslå kommunstyrelsen att anta föreliggande 
förslag till riktlinjer för omsorg vid enskild verksamhet. 
 
_________ 
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Ks § 246 
Bus § 94  Dnr KS 189/2010 610 
 

 
Uppföljning av arbetsmodellen med arbetslag 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
 
 
Bus § 94 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen samt anger att denna skall 
beaktas vid uppföljningen och utvärderingen 2011 av befintlig skolplan. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 mars 2006, § 6 
om ny skolorganisation i kommunen. Detta innebar bland annat att 
skolans arbete skulle präglas av konceptet Skola 2000 vad gällde 
pedagogik, organisation och miljö. Detta skulle genomföras snarast 
möjligt dock senast till höstterminen 2011. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 13 december 2007, 
§ 70 om Skolplan för förskola och skola i Ljusnarsbergs kommun 2008-
2010. I denna angavs bland annat att konceptet Skola 2000 skulle 
tillämpas där en viktig hörnsten var att arbeta i arbetslag. Vidare angavs 
att bildningsutskottet årligen skulle följa och utvärdera skolplanen och 
verksamhetsmålen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2010, § 50 
att befintlig skolplan skulle förlängas till att även avse 2011 och under 
detta år skulle skolplanen följas upp och utvärderas samt ett förslag till 
ny skolplan utarbetas som träder i kraft från och med den 1 januari 2012. 
 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med uppföljning daterad 
den 8 november 2010 som sammanfattat visar  

• att de flesta bärande idéerna i arbetsmodellen fortfarande är 
levande i skolans vardag,  

• att på grund av personalförändringar fungerar inte 
arbetslagsmodellen som avsett, 
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• att det lokala skolutvecklingsavtalet med lärarnas 
arbetstagarorganisationer (Avtal om arbetsorganisation, 
arbetstider, kompetensutveckling, lönekriterier och introduktion 
för lärarkollektivet i Ljusnarsbergs kommun) bör ses över, samt 

• att översyn bör göras av de öppna lärmiljöerna i år 6-9. 
 
_________ 
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Ks § 247 
Bus § 98  Dnr KS 247/2010 600 
 
Uppsägning av överenskommelse – val av barnomsorg och skola i norra 

 
länsdelen   

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
 
 
Bus § 98 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslutet från den  
16 augusti 2006, § 90 om ett gemensamt samverkansområde för 
barnomsorg och skola i kommunerna i norra Örebro län. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 16 augusti 2006, § 90 
att anta ett samverkansavtal/överenskommelse med Hällefors, 
Lindesbergs och Nora kommuner rörande föräldrars möjlighet att välja 
barnomsorg och skola. Överenskommelsen innebar att föräldrar i 
Hällefors, Lindesbergs och Nora kommuner skulle i mån av plats få välja 
barnomsorg och skola i Ljusnarsbergs kommun, föräldrar i Ljusnarsbergs 
kommun skulle få välja barnomsorg och skola i Hällefors, Lindesbergs 
och Nora kommunen samt att debiteringen mellan kommunerna skulle 
följa en schabloniserad prislista som byggde på Lindesbergs kommuns 
rörliga kostnader för barnomsorg och skola, en prislista som skulle 
uppdateras varje år. 
 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med skrivelse daterad den 
2 november 2010 i vilken anges att då ersättning för förskoleplats och 
skolplats mellan kommuner numera regleras i Skollagen finns ej längre 
behov av ovanstående avtal. I anledning av detta föreslås i skrivelsen 
bildningsutskottet besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att upphäva 
beslutet från den 16 augusti 2006, § 90 om ett gemensamt samverkans-
område för barnomsorg och skola i kommunerna i norra Örebro län. 
 
_________ 
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Ks § 248  Dnr KS 205/2010 106 
 

 
Utvärdering av Bergslagens miljö- och byggnämnd och dess förvaltning 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att befintligt samverkansavtal mellan 
kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora rörande 
gemensam politisk nämnd och förvaltning för de kommunala bygg- och 
miljöverksamheterna skall omförhandlas. 
 
Vidare uppdrar kommunstyrelsen åt kommunchef Tommy Larserö att 
upprätta förslag till remissyttrande över utvärderingen av Bergslagens 
bygg- och miljönämnd, dess förvaltning och i utvärderingen 
förekommande förslag. Förslaget till remissyttrande skall presenteras vid 
kommunstyrelsens sammanträde i senare delen av januari 2011. 
 
 
Ärendet 

 
Kommuncheferna Lennart Jansson, Lindesbergs kommun,  
Jan Norlund, Nora kommun, Lena Sahrblom, Hällefors kommun och 
Tommy Larserö, Ljusnarsbergs kommun upprättade en promemoria där 
det bland annat angavs att det vid möte med kommunerna i norra Örebro 
län den 28 maj 2010 beslutades ge kommuncheferna i uppdrag att snarast 
göra en genomgripande utvärdering av Bergslagens miljö- och 
byggförvaltnings verksamhet 
 
Kommunstyrelsen informerades i ärendet av kommunchef  
Tommy Larserö vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 166. 
 
Kommunchef Tommy Larserö och utredare Ingemar Wegfors har 
inkommit med utvärdering daterad den 19 november 2010. Denna 
utvärdering består bland annat av resultaten av intervjuer med 
kommunchefer, kommunalråd, ledamöter i Bergslagens miljö- och 
byggnämnd, tjänstemän från Bergslagens miljö- och byggförvaltning 
(BMB) och Bergslagens Kommunalteknik (BKT) genomförda av 
Mercuri Urval. Vidare resultat från telefonintervjuundersökning med 
både privatpersoner och företagare genomförda av Markör AB. Utöver 
dessa resultat presenteras i utvärderingsrapporten förslag till förändringar 
vad gäller Reglementet för Bergslagens miljö- och byggnämnd, 
Samverkansavtalet rörande gemensam politisk nämnd och förvaltning för 
KNÖL-kommunerna samt ändringar vad gäller allmänhetens möjligheter 
till kontakter med handläggare och förbättringar av hemsidans 
möjligheter, förslag till konkreta samarbeten mellan BMB och BKT samt 
förbättringsmöjligheter och utbildningsinsatser för personalen inom 
tillsynsverksamheten. 
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Kommunchef Tommy Larserö informerar att utvärderingen och dess 
förslag avses sändas ut på remiss. 
 
_________ 
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Ks § 249 
Au § 184 
Bus § 102 
Su § 203  Dnr KS 239/2010 101 
 

 
Sammanträdestider 2011 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till sammanträdestider 
för 2011. 
 
 
 
Au § 184 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet godkänner föreslagna tider för sammanträden i detta 
organ. Föreliggande förslag hänskjuts till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till 
sammanträdestider för år 2011. 
 
 
 
Bus § 102 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till 
sammanträdestider för år 2011. 
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Su § 203 
 
Sociala utskottets beslut 
 
Sociala utskottet godkänner föreslagna tider för sammanträden i detta 
organ. Föreliggande förslag hänskjuts till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till 
sammanträdestider för år 2011. 
 
_________ 
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Ks § 250 
Au § 183  Dnr KS 035/2010 101 
 

 
Redovisning och uppföljning av beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde i senare delen av 
januari 2011. 
 
 
 
Au § 183 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson delger allmänna utskottet ett 
arbetsmaterial rörande redovisning och uppföljning av beslut i 
kommunstyrelsen. 
 
_________ 
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Ks § 251   
 

 
Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 
2010-10-01—2010-10-31. 
 
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2010-10-01—2010-10-31. 
 
_________ 
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Ks § 252    
 

 
Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 

 Delgivningar  
   

Dnr KS 218/2009 730 Socialstyrelsen 
Redovisning av resultat av genomförd 
enkätundersökning inom 
äldreomsorgen. 

   
Dnr KS 219/2009 012 

Sociala utskottet 
 

Redovisning av vårdtyngdsmätning 

   

Dnr KS 218/2009 730 Sociala utskottet 
Redovisning av resultat av genomförd 
enkätundersökning inom individ- och 
familjeomsorgen 

   

Dnr KS 247/2010 600 Skolverket 

Statistik, ”Förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg, skola och 
vuxenutbildning i Ljusnarsberg 
2009”. 

   
Dnr KS 239/2010 101 

Centerpartiet och Moderata 
Samlingspartiet i Ljusnarsberg 

Avtal om valtekniskt samarbete. 

   

 
Folkhälsoteamet i norra Örebro 

län 

Underlagsrapport av inventering och 
kartläggning till förslag av förbättring 
och utveckling av strategier och 
aktiviteter i folkhälsoarbetet.. 

   

 

Lärarnas Riksförbund, 
Lärarförbundet, Sveriges 

Kommuner och Landsting, 
Sveriges Skolledarförbund, 

Sveriges Elevråds 
centralorganisation och 
Sveriges elevråd Svea 

Skriften ”Inflytande för elever” 

   

 Skolverket 
Beslut att kommunen erhåller  
248 545 kronor i statsbidrag för 
Lärarlyftet. 
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Dnr KS 120/2009 106 Communicare Månadsrapport Job College oktober 

2010. 
 
 

 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 
Yttrande över ansökan om 
auktorisation som bilskrotare. 

   
 

 
Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap 
Statistik och analys Räddningstjänst i 
siffror 2009. 

   
 

Stockholms läns landsting och 
Länsstyrelsen i Stockholms län 

Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen RUFS 2010 

   
 Bergslagens Kommunalteknik Protokoll från sammanträde i 

direktionen den 22 oktober 2010. 
   

 Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom i mål nr 6629-10, bifall till 
överklagan av beslut att ej bevilja 
bistånd enligt Socialtjänstlagen  
kap 4 § 1. 

   

Dnr KS 243/2010 731 Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom i mål nr 1561-10, avslag på 
överklagan av beslut att ej utöka 
korttidsvistelse enligt LSS. 
 

Dnr KS 245/2010 214 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 
Bekräftelse av planarbete. 

   

Dnr KS 205/2010 106 
Kommunstyrelsen, 

Lindesbergs kommun 

Protokollsutdrag från sammanträde 
den 26 oktober 2010, § 154, 
rekrytering av ny förvaltningschef till 
miljö- och byggförvaltningen. 

   
 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Skriften ”Information till alla?” 

   
 

Bergslagens miljö- och 
byggnämnd 

Protokoll från sammanträde den  
13 oktober 2010. 

   
Dnr KS 033/2010 863 Opera på Skäret Tack till medfinansiärer samt 

sammanfattning av gångna säsongen. 
   

Dnr KS 001/2010 106 Regionförbundet Örebro 
Fastställande av partiernas och 
medlemmarnas mandat i 
förbundsfullmäktige 2011-2014. 
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 Allmänna utskottet Protokoll, sammanträde den  

10 november 2010. 
   
 Bildningsutskottet Protokoll, sammanträde den  

9 november 2010. 
   
 Sociala utskottet Protokoll, sammanträde den  

11 november 2010. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Yttrande över ansökan om 
auktorisation som bilskrotare, 
Högfors Bildemontering AB. 

   

 Skolverket 

Information, ”Matematikutvecklare-
stödmaterial vid planering av 
uppdraget” och 
”Matematiksatsningen 2011 - 
information samt riktlinjer för 
ansökan”. 

   
Dnr KS 026/2009 735 

Socialchef Charlotte Dahlbom 
och enhetschef Lena Sköld 

Aktuellt om Koppargårdens 
ombyggnad. 

   

 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Redovisning av 
betalningsanmärkningar rörande 
parkering perioden  
1 januari-2 november 2010. 

   

 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Beslut att avstå från erbjudande att 
köpa fastigheterna Ställdalen 1:18 och 
1:20. 

   
 

Bergslagens miljö- och 
byggnämnd 

Protokoll från sammanträde den  
10 november 2011 

   

 
Migrationsverket, länsstyrelsen 

och Arbetsförmedlingen 

Information och prognosbrev om 
asylsökande, mottagning av 
nyanlända och etablering på 
arbetsmarknaden 2010-2011. 

   

 
Länsstyrelsen i Stockholms 

län, Sametinget coh Sveriges 
Kommuner och Landsting 

Nationella minoriteter – Rättigheter 
och möjligheter 

 
_________ 
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Ks § 253   
Su § 204  Dnr KS 087/2010 734 
 

 
Begäran om kompletterande uppgifter, Socialstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 204 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till komplettering av 
redovisning till Socialstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Socialstyrelsen har inkommit med begäran om komplettering rörande 
kommunens redovisning till Socialstyrelsen med anledning av 
verksamhetstillsyn av gruppbostaden Bergsmansvägen. Kompletteringen 
skall vara Socialstyrelsen till handa senast den 7 december 2010. 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med skrivelse daterad den  
8 november 2010 innehållande kompletteringar. 
 
_________ 
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Ks § 254 Dnr KS 177/2010 014 
 
Kompetensstöd för införandet av Rakel – radiokommunikation för 

 
effektiv ledning  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Ljusnarsbergs kommun deltar i  
Örebro läns ansökan om kompetensstöd för införande av Rakelsystemet 
enligt av säkerhetschef Mats Brantsberg, Örebro kommun upprättad 
projektplan. 
 
 
Ärendet 
 
Rakel är ett gemensamt radiokommunikationssystem för organisationer i 
samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Det är 
verksamheter i statliga myndigheter, kommuner, landsting och hos 
kommersiella aktörer som till exempel elleverantörer och elnätsföretag. 
 
För att underlätta för kommuner och landsting att ansluta till 
Rakelsystemet har regeringen beslutat om ett så kallat kompetensstöd. 
Totalt hundra miljoner kronor har avsatts under fem år, specifikt för 
kommunal och landstingskommunal verksamhet. Det finns möjlighet för 
samtliga kommuner och landsting i Sverige att ansöka om pengar för ett 
Rakelinförande. 
 
MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) intention är att 
stödet skall fördelas baserat på de behov kring Rakel som finns i  
viss organisation. Ett generellt grundkrav är att pengarna bidrar till att 
öka kunskapen om Rakel och hur systemet kan nyttjas i verksamheten. 
Stödet är avsett specifikt för kommuner, landsting/regioner och 
kommunalförbund. En ansökan kan gälla hela organisationen eller 
enskilda verksamheter inom kommunen, landstinget/regionen eller 
förbundet. Även kommunala/landstingskommunala bolag kan inkluderas 
i projekt som finansieras av kompetensstödet. Det är viktigt att den 
inledande analysen inför en anslutning till Rakel utgår från behoven i 
hela organisationen/koncernen.  Det ökar möjligheten att identifiera 
samverkans- och kostnadsfördelar.  
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 108 
att uppdra åt Räddningstjänsten Västerbergslagen att söka kompetensstöd 
för införande av Rakel. 
 
MSB inkom den 24 juni 2010 med beslut att Räddningstjänsten 
Västerbergslagen beviljats kompetensstöd inom en maximal ram 
uppgående till 235 000 kronor. 
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Säkerhetschef Mats Brantsberg, Örebro kommun har inkommit med 
projektplan för kompetensstöd för Rakel för kommunerna i Örebro län. I 
bifogad skrivelse till projektplanen föreslås att kommunerna i Örebro län 
samarbetar genom en gemensam ansökan om kompetensstöd för att 
finansiera åtgärder enligt projektplanen. 
 
Kommunchef Tommy Larserö informerar att Ljusnarsbergs kommuns 
eventuella deltagande i Örebro läns ansökan inte innebär några 
konsekvenser vad avser MSBs beslut om kompetensstöd till 
Räddningstjänsten Västerbergslagen.  
 
_________ 
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Ks § 255  Dnr KS 239/2010 101 
 

 
Anvisningar och tidplan för kommunens bokslut 2010 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till anvisningar och tidplan 
för kommunens bokslut 2010. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer, ekonom Inger Sundblad och 
ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredeén har inkommit med förslag till 
anvisningar och tidplan för kommunens bokslut 2010.  
 
_________ 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  49 (50) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-11-24 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Frågor angående datasystemet TES inom äldreomsorgen 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt socialchef Charlotte Dahlbom att 
vid kommunstyrelsens sammanträde i den senare delen av januari 2011 
informera om datasystemet TES. 
 
 
Ärendet 
 
Hendrik Bijloo (KFL) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) 
framföra ett antal frågeställningar rörande datasystemet TES inom 
äldreomsorgen. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2010-11-24 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Ks § 257   
 

 
Fråga angående försäljning av före detta Polishuset 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 
 
 
Ärendet 
 
Hans Hedborg (C) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 
följande fråga: Vilket var försäljningspriset för före detta Polishuset? 
 
Ewa-Leena Johansson svarar att Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag sålde 
före detta Polishuset för 650 000 kronor. 
 
_________ 
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