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Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Tommy Larserö, kommunchef 
Bo Wallströmer, ekonomichef  
Anders Nordlund, bildningschef 
Charlotte Dahlbom, socialchef 
Peter Grönlund, tillförordnad förvaltningschef Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning, §§ 79-82 
Utredare Anders Ottensten, PwC, § 88 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist, §§ 87-88 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson, §§ 79-88 

Utses att justera Ulla Kalander-Karlsson 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2011-04-05 
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skrifter 
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 Anders Andersson 
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  Anders Andersson
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Kommunstyrelsen  2011-03-30 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Ks § 79 
 
Information om ett närmare samarbete mellan 
Bergslagens Kommunalteknik och Bergslagens miljö- 
och byggförvaltning 
 
 
Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschef Peter Grönlund, Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning (BMB) informerar om ett utredningsuppdrag från 
kommuncheferna i norra Örebro län som givits honom och förbundschef 
Stefan Lundqvist, Bergslagens Kommunalteknik (BKT) rörande närmare 
samarbete mellan de båda organisationerna. Utredningen skall vara 
genomförd till den 11 maj 2011. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
_________ 
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Ks § 80 
Au § 26  Dnr KS 069/2010 106 
 
Remiss, förslag till regional kollektivtrafikmyndighet 
samt ägandet, styrningen och finansieringen av 
länstrafiken 
 
 
Ärendebeskrivning 
Örebro läns landsting inkom med remiss avseende Utredning om 
utveckling, styrning, ägande och finansiering av länstrafiken i Örebro län 
daterad den 2 juli 2010. 
 
Promemorian Utredning om utveckling, styrning, ägande och 
finansiering av länstrafiken i Örebro län föreslog bland annat att Örebro 
läns landsting skulle bli ensamt ansvarig regional kollektivtrafik-
myndighet samt redovisade förslag till organisering av rollen som 
regional kollektivtrafikmyndighet, förfarande för övertagande av 
ägarrollen till Länstrafiken Örebro AB, skatteväxling i samband med att 
landstinget blev ensamt ansvarig regional kollektivtrafikmyndighet och 
styrning inklusive kommunernas inflytande i planeringen av 
kollektivtrafiken. Erforderliga beslut av landstingsfullmäktige och 
kommunfullmäktige för genomförandet av promemorians förslag 
föreslogs till april 2011. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 september 2010,  
§ 187 att ge allmänna utskottet rätt att anta remissvar. 
 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 13 oktober 2010,  
§ 158 anta då föreliggande förslag till remissyttrande. 
 
Örebro läns landsting har inkommit med reviderat förslag kring 
kollektivtrafikmyndighet daterat den 14 januari 2011. Revideringen 
föranleds av nya uppgifter för vad lagen medger avseende 
gränsdragningen mellan regionaltrafik och tätortstrafik. Landstings-
styrelsen gav därför den arbetsgrupp som tidigare arbetat med ärendet i 
uppdrag att fortsätta utredningen, vilken utarbetat föreliggande 
reviderade förslag. 
 
Eventuellt remissyttrande skall vara Örebro läns landsting tillhanda 
senast den 25 mars 2011. 
 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 9 februari 2011,  
§ 26 att uppdra åt tillförordnad förvaltningschef Peter Grönlund, 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB) att utarbeta förslag 
till gemensamt remissyttrande för kommunerna i norra  
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Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
Örebro län samt att förslaget till remissyttrande skulle presenteras vid 
dagens sammanträde i kommunstyrelsen. 
 
Tillförordnad förvaltningschef Peter Grönlund har inkommit med förslag 
till remissyttrande daterat den 9 mars 2011. 
 
Tillförordnad förvaltningschef Peter Grönlund presenterat upprättat 
förslag till remissyttrande. 
 
Yrkanden 
Ingemar Javinder (S) yrkar i ett tilläggsyrkande att yttrandet kompletteras 
med att kommunen förordar att ett beredande organ inrättas för 
möjliggörande av inflytande för kommunerna. 
 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar i ett tilläggsyrkande att yttrandet 
kompletteras med att en utredning skall genomföras rörande 
konsekvenserna av en eventuell mellankommunal skatteväxling inom 
länets kommuner vilken bland annat innehåller undantag från 
skatteväxlingen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar, med revideringar enligt framställda yrkanden, 
föreslaget yttrande. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Örebro läns landsting + handling 
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Ks § 81  Dnr 007/2011 
 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av hotell, 
restaurang, stugby med mera, Skäret 3:3 och 3:9 
 
 
Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekt Peter Ljungné, Bergslagens miljö- och byggförvaltning har 
inkommit med skrivelse daterad den 21 mars 2011. I skrivelsen anges att 
ansökan inkommit från Sten Niclasson, Operafastigheter AB om 
förhandsbesked för nybyggnad av ett hotell, en ny restaurang, en stugby 
med mera inom Skäret 3:3 och 3:9. I anledning av den redovisade 
exploateringens storlek, områdets terrängförhållanden, anslutning till 
allmän väg med mera, finner Bergslagens miljö- och byggförvaltning det 
lämpligt att byggnationen föregås av en detaljplaneläggning. Beslut om 
att upprätta en detaljplan är en kommunal angelägenhet inom ramen för 
det kommunala planmonopolet och Bergslagens miljö- och 
byggnadsnämnds reglemente.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen förklarar sig vara positiv till 
ansökan och planläggning. Vidare beslutas uppdra åt Bergslagens miljö- 
och byggförvaltning att upprätta detaljplan för det aktuella området på 
exploatörens bekostnad. Slutligen beslutas att det kommande planarbetet 
skall finansieras av exploatören. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning 
Sten Niclasson, Operafastigheter AB 
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Ks § 82  Dnr KS 029/2010 370 
 
Förslag till Energieffektiviseringsstrategi 
 
 
Ärendebeskrivning 
Europeiska unionen (EU) och Sveriges regering har beslutat att primär- 
och landstingskommuner skall ha en ledande roll i den viktiga 
omställningen mot ett klimatneutralt uthålligt energisystem.  
 
För att kunna få denna ledande roll har Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning inkommit med förslag till Energieffektiviseringsstrategi. 
Denna strategi innehåller mål och åtgärder för att uppnå dessa inom 
energieffektiviseringsområdet. Antagande av en energieffektiviserings-
strategi krävs för att kommunens skall erhålla statsbidrag till 
energieffektiviseringsarbetet.  
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad 
den 22 mars 2011 kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande förslag 
till Energieffektiviseringsstrategi för Ljusnarsbergs kommun. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Energi- och klimatrådgivare Thorbjörn Belenos, Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning 
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Ks § 83 
Au § 40  Dnr KS 026/2011 
 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 2 mars 2011 
inkommit med ekonomisk rapport avseende perioden  
1 februari–28 februari 2011. Rapporten avser såväl LFABs eget 
fastighetsbestånd som förvaltningslokaler. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
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Ks § 84  Dnr 159/2010 041 
 
Ekonomisk rapport 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar om kommunens ekonomiska 
situation i dagsläget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
_________ 
 
 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  9 (34) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-03-30 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Ks § 85 
Au § 38  Dnr KS 159/2010 041 
 
Överföring av investeringar 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till överföring 
av kvarstående investeringsmedel för 2010 till 2011.  
 
Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunfullmäktige besluta 
att av kvarstående investeringsmedel överförs 1 094 000 kronor till 
2011. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
_________ 
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Ks § 86   
Au § 52 
Bus § 26 
Su § 31  Dnr KS 020/2011 
 
Årsredovisning 2010 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar förslag till årsredovisning 
2010. Årets resultat i driftredovisningen visar för kommunen ett 
överskott i förhållande till budget med 7 346 000 kronor. Allmänna 
utskottet uppvisar ett överskott med 5 246 000 kronor, bildningsutskottet 
ett underskott med 298 000 kronor och sociala utskottet ett underskott 
med 332 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomichef Bo Wallströmer att genomföra 
erforderliga revideringar varefter den ekonomiska årsredovisningen för 
Ljusnarsbergs kommun år 2010 skall överlämnas till revisorerna för 
granskning och därefter till kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att efter revisorernas hörande godkänna 
föreliggande årsredovisning för Ljusnarsbergs kommun år 2010. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Revisorerna 
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Ks § 87 
Au § 41  Dnr KS 012/2011 
      
Välfärdsbokslut 2010 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson informerar om att något förslag 
till Välfärdsbokslut 2010 ännu ej erhållits. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist har inkommit med förslag till 
välfärdsbokslut för år 2010. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner föreliggande välfärdsbokslut för år 2010. 
 
_________ 
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Ks § 88  Dnr KS 240/2010 101 
 
Redovisning av utredning rörande ett eventuellt byte av 
kommunnamn 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö beställde hösten 2010, efter att ha 
genomfört ett antal intervjuer med såväl interna som externa aktörer, en 
utredning rörande ett eventuellt byte av kommunnamn. Utgångspunkter 
var att utredningen skulle belysa de juridiska och ekonomiska aspekterna 
av ett namnbyte samt argumentationen för respektive mot ett namnbyte. 
 
Ewa-Leena Johansson (S) och Ulla Kalander-Karlsson (S) inkom med 
motion daterad den 21 oktober 2010 i vilken föreslogs tillsättande av en 
utredning gällande ett eventuellt byte av kommunnamn till Kopparbergs 
kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 mars 2011, § 11 
anta ett yttrande som bland annat angav att den av kommunchefen 
beställda utredningen skulle presenteras för kommunfullmäktige vid 
kommande sammanträde samt att utredningen skulle vara föremål för en 
bred remissprocess. 
 
Strategisk rådgivare Anders Ottensten, PwC presenterar utredningen 
”Vad skall vi heta? Utredning om kommunens framtida namn” daterad 
den 29 mars 2011.  
 
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med förslag till 
kommunikationsplan daterad den 28 mars 2011 i vilken bland annat 
beskrivs den remissprocess som skall genomföras med anledning av 
utredningen ”Vad skall vi heta? Utredning om kommunens framtida 
namn”.  
 
Förslag 
Kommunchef Tommy Larserö föreslår i skrivelsen daterad den  
28 mars 2011 kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande förslag till 
kommunikationsplan inklusive remissprocess och tidplan samt att denna 
tillsammans med utredningen ”Vad skall vi heta? Utredning om 
kommunens framtida namn” skall redovisas för kommunfullmäktige vid 
dess sammanträde den 12 maj 2011. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av utredningen ”Vad skall 
vi heta? Utredning om kommunens framtida namn” samt beslutad 
kommunikationsplan gällande remissprocessen. 
 
_________ 
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Ks § 89 
Au § 42  Dnr KS 032/2011 
 
Tidplan för arbete med Övergripande strategier och 
budget 2012 samt flerårsplan 2013-2014 (ÖSB 2012) 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö och ekonomichef Bo Wallströmer har 
inkommit med förslag till tidplan för processen rörande arbetet med 
Övergrípande strategier och budget 2012 och flerårsplan 2013-2014 
(ÖSB 2012). 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till tidplan. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Ekonomichef Bo Wallströmer 
Ekonom Inger Sundblad + handling 
Enhetschefer, socialförvaltningen + handling 
Rektorer + handling 
Personalsekretare Irena Kvrgic + handling 
Informatör Ylva Edbohm + handling 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson + handling 
Kostchef Ulrika Wexell Persson + handling 
Kommunsekreterare Anders Andersson + handling 
Bergslagens Kommunalteknik + handling 
Bergslagens miljö- och byggnämnd + handling 
Räddningsnämnden Västerbergslagen + handling 
Överförmyndarnämnden + handling 
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Ks § 90  Dnr KS 011/2011 
   
Direktiv till årsstämman i Länstrafiken Örebro AB 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en skrivelse 
daterad den 28 mars 2011. I skrivelsen anges att Länstrafiken Örebro AB 
har årsstämma den 28 april 2011 där kommunfullmäktiges ordförande 
utgör kommunens ombud med kommunfullmäktiges förste vice 
ordförande som ersättare. Vid stämman kommer ett budgetförslag för år 
2012 och plan för åren 2013 och 2014 att behandlas som innehåller en 
ökning av ägarbidragen. För Ljusnarsbergs kommun innebär förslaget en 
ökning med 144 000 kronor (9,1 procent), sammantaget ett ägarbidrag 
för kommunen med 1 734 000 kronor.  
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i ovanstående skrivelse 
kommunstyrelsen besluta att bemyndiga stämmoombudet att godkänna 
budgetförslag för 2012 under förutsättning att andra kommuner gör 
detsamma. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef Tommy Larserö och 
ekonomichef Bo Wallströmer att inleda en diskussion med kollegor i 
Örebro län rörande föreslagna ökade anslag till Länstrafiken Örebro AB. 
Vidare beslutas att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 
den 27 april 2011. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Kommunfullmäktiges ordförande Ken Karlsson 
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Anetté Bülow 
Kommunchef Tommy Larserö 
Ekonomichef Bo Wallströmer 
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Ks § 91 
Au § 45 
Bus § 32 
Su § 45  Dnr KS 066/2009 041 
 
Redovisning av budgetuppdrag rörande 
brukarinflytande 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 december 
2009, § 117 i samband med antagandet av budget för år 2010 och 
flerårsplan för 2011 och 2012 ”att uppdra till samtliga 
enhetschefer/rektorer att inom respektive ansvarsområde utarbeta en 
plan för hur brukarinflytandet skall införas alternativt förbättras samt 
att planerna skall sammanställas för respektive förvaltning”. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med 
redovisning av uppdraget daterad den 1 mars 2011. Av redovisningen 
framgår bland annat att den av kommunfullmäktige den 16 december 
2010, § 103 beslutade styrmodellen medför att Övergripande 
strategier och budget (ÖSB) innehåller strategiområden vilka skall 
ligga till grund för uppdragshandlingar som skall ingås med samtliga 
utförare. Utförarna skall utifrån uppdragshandlingarna upprätta 
verksamhetsplaner som anger konkret hur målen i ÖSBn skall 
uppnås. 
 
I ÖSB för 2011 och flerårsplan för 2012-2013, vilken antogs av 
kommunfullmäktige den 16 december 2010, § 105, utgör delaktighet 
och inflytande ett av strategiområdena. Således skall årsredovisning 
för 2011 innehålla en redovisning av måluppfyllelse gällande 
delaktighet och inflytande samt åtgärder för att uppnå en bättre 
måluppfyllelse. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i ovan angivna 
skrivelse kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande förslag till 
redovisning och därmed anse att uppdraget från kommunfullmäktiges 
sammanträde den 17 december 2009, § 117 gällande brukarinflytande 
är genomfört. 
 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 9 mars 2011, § 45 
föreslå kommunstyrelsen anta föreliggande förslag. 
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Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 8 mars 2011, § 32 
föreslå kommunstyrelsen anta föreliggande förslag. 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 10 mars 2011, § 45 
föreslå kommunstyrelsen anta föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
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Ks § 92 
Au § 27  Dnr KS 002/2011 
 
Remiss, promemorian ”Förslag till höjd garantinivå i 
inkomstutjämningen för landstingen”, 
Finansdepartementet 
 
 
Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet inkom med promemorian ”Förslag till höjd 
garantinivå i inkomstutjämningen för landstingen”. I bifogat missiv 
daterat den 3 januari 2011 inbjöds kommunen att inkomma med 
remissyttrande beträffande förslagen eller materialet i promemorian. 
Eventuellt remissyttrande skulle vara Finansdepartementet tillhanda 
senast den 4 april 2011. 
 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 9 februari 2011, § 27 
uppdra åt ekonomichef Bo Wallströmer att utarbeta förslag till 
remissyttrande. Detta förslag skulle presenteras vid dagens sammanträde 
i kommunstyrelsen. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar förslag till remissyttrande 
daterat den 29 mars 2011. 
 
Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen anta 
föreliggande förslag till remissyttrande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Finansdepartementet + handling 
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Ks § 93 
Bus § 31  Dnr KS 014/2011 
 
Inriktning för introduktionsprogrammet i Ljusnarsbergs 
kommun från och med hösten 2011 
 
 
Ärendebeskrivning 
Från och med höstterminen 2011 införs en ny lagstiftning rörande 
gymnasieskolan i Sverige innebärande bland annat att det individuella 
programmet (IV-programmet) avskaffas och ersätts med följande fem 
introduktionsprogram: 

• Preparandutbildning 
• Yrkesintroduktion 
• Individuellt alternativ 
• Språkintroduktion 
• Programinriktat individuellt val. 

 
Introduktionsprogrammen skall underlätta för elever att komma vidare till 
nationellt program alternativt förberedas för yrkeslivet eller ha andra syften. 
 
Bildningschef Anders Nordlund anför i en skrivelse som inkom den  
28 februari 2011 att kommunen behöver ta beslut om inriktning för 
nuvarande Kopparbergs IV-program (KIV).  
 
Förslag 
Utifrån vad som anges i föreliggande skrivelse föreslår bildningschef 
Anders Nordlund kommunstyrelsen besluta att kommunen inom Vuxam 
anordnar undervisning i programmen Preparandutbildning, 
Yrkesintroduktion och Individuellt alternativ. Elever skall dock alltid ha 
möjlighet att erhålla undervisning i dessa program vid Lindeskolan i 
Lindesbergs kommun. I de fall Ljusnarsbergs kommun inte kan erbjuda 
ett eller flera ämnen inom dessa program skall eleverna hänvisas till 
Lindeskolan i Lindesbergs kommun. Vidare beslutas att elever i behov av 
undervisning i Språkintroduktion och Programinriktat program skall 
hänvisas till Lindeskolan i Lindesbergs kommun. 
 
Bildningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
________ 
 
Expediering: 
Rektor Kent Liljendahl 
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Ks § 94 
Su § 46  Dnr KS 010/2011 
 
Ansökan om ekonomiska medel, Bergslagens 
Brottsofferjour 
 
 
Ärendebeskrivning 
Bergslagens Brottsofferjour inkom den 22 februari 2011 med ansökan om 
ekonomiskt bistånd med 10 000 kronor för sin verksamhet under 2011. 
 
Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens Brottsförebyggande råd ges 
möjlighet att uttala sig om ansökan. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Brottsförebyggande rådet + handling 
Bergslagens Brottsofferjour 
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Ks § 95 
Su § 47  Dnr KS 040/2011 
 
Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan för  
sociala utskottet 
 
 
Ärendebeskrivning 
Arkivarie Malin Hedström har inkommit med förslag till reviderad 
dokumenthanteringsplan för sociala utskottet. 
 
Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till reviderad 
dokumenthanteringsplan för sociala utskottet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Arkivarie Malin Hedström 
Socialchef Charlotte Dahlbom 
Enhetschefer, socialförvaltningen + handling 
Kommunsekreterare Anders Andersson + handling 
Kanslisekreterare Thomas Abrahamson + handling 
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Ks § 96 
Au § 46  Dnr KS 033/2011 
 
Redovisning och uppföljning av budgetbeslut 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 1 mars 2011 av budgetbeslut  
2010-2011. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad 
den 23 mars 2011. 
 
Förslag 
I ovan angiven skrivelse föreslås kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna redovisningen och uppföljningen. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till redovisning och uppföljning av 
budgetbeslut 2010-2011. 
 
_________ 
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Ks § 97 
Au § 47  Dnr KS 027/2011 
 
Redovisning och uppföljning av inkomna motioner 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 1 mars 2011 av inkomna 
motioner 2009-2010. 
 
Förslag 
I bilagd skrivelse föreslås kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna redovisningen och uppföljningen. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till redovisning och uppföljning av 
inkomna motioner 2009-2010. 
 
_________ 
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Ks § 98 
Au § 48  Dnr KS 015/2011 
 
Redovisning och uppföljning av medborgarförslag 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 1 mars 2011 av 
medborgarförslag 2009-2010.  
 
Förslag 
I bilagd skrivelse föreslås kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna redovisningen och uppföljningen. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till redovisning och 
uppföljning av medborgarförslag 2009-2010. 
 
_________ 
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Ks § 99    
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 
2011-01-01—2011-02-28. 
 
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2011-01-01—2011-02-28. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 
_________ 
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Ks § 100    
 
Delgivningar 
 

   

 
Skolinspektionen och 

Ljusnarsbergs kommun 

Beslut av Skolinspektionen samt 
redovisning från Ljusnarsbergs kommun 
rörande anmälan gällande 
Kyrkbacksskolans skolavslutning 2010. 

   

 

Bildningschef  
Anders Nordlund och 
kommunsekreterare  
Anders Andersson 

Remissyttrande om ”Musikteater i 
regional samverkan - Örebromodellen”. 

   
 

SISU Idrottsutbildarna och 
Örebro läns Idrottsförbund 

Rapporten ”Tjejer i Ljusnarsbergs 
kommun - vad gör de på sin fritid?”. 

   
 

Polismyndigheten i  
Örebro län 

PM, krogtillsyn. 

   
 Kammarrätten i Göteborg Beslut om prövningstillstånd i mål nr 

5203-10. 
   

 

Örebro läns landsting, 
Polismyndigheten i Örebro län, 

Regionförbundet Örebro, 
Länsstyrelsen Örebro län, 
Kriminalvårdens frivård, 

Vägverket och kommunerna i 
Örebro län 

Överenskommelse avseende  
Örebro län för drogfri trafik. 

   
 Länsstyrelsen Örebro län Rapport, ”Förstärkt tobaksstillsyn”. 
   
 Länsstyrelsen Örebro län Rapport, ”Ansvarsfull alkoholservering”. 
   
 Transam Färdtjänststatistik. 
   
 Socialstyrelsen Beslut att avsluta ärende. 
   

 
Socialchef Charlotte Dahlbom 
och tillförordnad enhetschef 

Lena Sköld 

Svar till Socialstyrelsen i ärende 
2316/2011. 

   
 Socialstyrelsen Socialstyrelsens beslut att avsluta ärende 

2316/2011. 
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 Förvaltningsrätten i Karlstad Domslut, avslag på överklagande i mål 
nr 3200-10 E. 

   
 Förvaltningsrätten i Karlstad Domslut, avslag på överklagande i mål 

nr 2219-10 E. 
   
 Förvaltningsrätten i Karlstad Domslut, avslag på överklagande i mål 

nr 3612-10 E. 
   
 Socialstyrelsen Socialstyrelsens beslut att avsluta ärende 

9.1-14794/2010. 
   
 Enhetschef Nan Carlsson Uppföljning av hyres- och elskulder 

bland försörjningsstödstagare. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokollsutdrag från nämnd-
sammanträde den 7 mars 2011, § 56, 
ändrat beslut om bokslut. 

   
 Förvaltningsrätten i Karlstad Domslut, avslag på överklagande i mål 

nr 2529-10. 
   
 

Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning 

Registrering av livsmedelsanläggning, 
Smaragden 1. 

   
 

Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning 

Förslag till beslut om årlig kontrollavgift 
för livsmedelsanläggning, Bergsgården.. 

   

 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Förslag till beslut om årlig kontrollavgift 
för livsmedelsanläggning, 
Garhytteskolan. 

   
 

Bergslagens miljö- och 
byggnämnd 

Protokoll från sammanträde den  
7 mars 2011. 

   

 Länsstyrelsen Örebro län 
Beslut om statligt stöd enligt 
förordningen (2007:159) om 
investeringsstöd till äldrebostäder mm. 

   
 Justitieombudsmannen Beslut av avsluta ärende rörande anmälan 

mot socialförvaltningen. 
   
 Socialstyrelsen Socialstyrelsens beslut att avsluta ärende 

9.2-27657/2010. 
   
 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Samhällsbyggande för klimat Kommuner 
och landsting som visar vägen. 

   
 Arla Årsredovisning 2010. 
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Landstingsstyrelsen, Örebro 

läns landsting 
Protokollsutdrag från sammanträde den 9 
februari 2011, § 4, valärenden. 

   
 Lantmäteriet Fastighetsreglering berörande  

Heden 4:16, 4:17, 4:18 och 2:9. 
   

 Bergsstaten 
Underrättelse, ansökan om 
undersökningstillstånd enligt 
Minerallagen, Ljusnarsberg nr 1001. 

   
 Bergslagens Kommunalteknik Protokoll fört vid sammanträde den 25 

februari 2011. 
   
 IB West AB Information om utebliven etablering. 
   
 P 4 Örebro Sveriges Radio Inbjudan till Sommarkampen. 
   
 Förvaltningsrätten i Karlstad Domslut, avslag på överklagande i mål 

nr 3452-10 E. 
   
 Trafikverket ”Attraktiva stadsrum för alla Shared 

Space”. 
   
 Förvaltningsrätten i Karlstad Domslut, avslag på överklagande i mål 

nr 3689-10 E. 
   
 Förvaltningsrätten i Karlstad Domslut, avslag på överklagande i mål 

nr 935-11 E. 
   
 Lantmäteriet Fastighetsreglering berörande  

Laxbro 22:6 och Nya Vägen 15:1. 
   
 Lantmäteriet Fastighetsreglering berörande  

Bångbro 4:30 och 4:32. 
   
 

Algot och Inga-Lisa Lindéns 
dödsbo 

Donation av tavlor till Kyrkbacksskolan. 

   
 

Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning 

Utställning av detaljplan för kvarteren 
Stinsen, Cementgjutaren med flera. 

   
 Bergslagens Kommunalteknik Dialogplan för verksamhetsplan 2012-

2014. 
   
 Bergsstaten  Underrättelse om undersökningstillstånd 

som upphört, Rundberget 4. 
   
 Bergslagens Kommunalteknik Protokoll fört vid sammanträde i 

direktionen den 28 januari 2011. 
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Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 
Protokoll fört vid sammanträde den 9 
februari 2011. 

   
 Bergsstaten Medgivande om underökningstillstånd 

enligt Minerallagen, Yxsjön nr 4. 
   
 

Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 
den 21 februari 2011. 

   

 
Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Skriften ”Ägardirektiv till allmännyttiga 
kommunala bostadsbolag - en 
handledning. 

   

 Bergsstaten 
Förlängning av giltighetstiden för 
undersökningstillståndet  
Silverhöjden nr 200. 

   
 Filmpol Mitt Protokoll från styrelsemöte den  

13 december 2010. 
   
 Skolverket Information om statsbidrag till 

sommarskolor. 
   
 Lantmäteriet Fastighetsreglering berörande 

Mårtenstorp 1:43, 1:58, 1:44 och 1:59. 
   
 SPF Ljusnarsberg Protokoll från årsmöte den  

16 februari 2011. 
   
 

Räddningsnämnden 
Västerbergslagen 

Protokoll fört vid sammanträde den  
7 februari 2011. 

   
 

Smedjebackens kommun 
Tillägg till översiktsplanen, 
Landsbygdsutveckling i strandnära 
områden. 

   
 Örebro läns landsting Lindesbergs lasaretts 

verksamhetsberättelse 2010. 
   
 Länsgårdens Fastigheter AB Verksamhetsåret 2010. 
   
 Örebro läns landsting Protokoll, länshandikapprådet den  

7 mars 2011. 
   
 Förvaltningsrätten i Karlstad Domslut, avslag på överklagande i mål 

nr 6421-10. 
   
 Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 
Protokoll fört vid sammanträde den  
26 januari 2011. 
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 Skolverket ”Unga med skyddade personuppgifter”. 
   
 Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Stressforskningsinstitutets rapport nr 322 
”Arbetstider, hälsa och säkerhet – en 
uppdatering av aktuell forskning”. 

   
 

Länstrafiken Örebro AB 

Beslut från Trafikverket att avslå 
kommunens ansökan om med-
finansiering till byggande av resecentrum 
i Kopparberg och Ställdalen. 

   
 Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 
den 14 mars 2011. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_________ 
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Ks § 101  Dnr KS 001/2011 
   
Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojektet 
”Hopajola centrum för naturvård och naturvägledning”, 
Länsstyrelsen Örebro län 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förfrågan har inkommit från Hopajola om kommunen avser ansöka om 
bidrag för lokala naturvårdsprojekt hos Länsstyrelsen Örebro län. 
Samtidigt har man lämnat med förslag till ansökan. 
 
Hopajola är en ideell organisation för samverkan mellan länets 
kommuner, Örebro läns landsting, Regionförbundet Örebro och 
naturskyddsföreningarnas lokala kretsar om naturen i Örebro län. 
Hopajola bildades 1994 för att stärka naturvårdsarbetet och 2006 tog 
Naturskyddsföreningen i Örebro län över driften av Hopajola. Arbetet 
har sedan dess drivits med hjälp av bidrag från Naturskyddsföreningens 
Riksförening och bidrag från Naturvårdsverket via länsstyrelserna för 
Lokala naturvårdsprojekt (LONA). 
 
Aktuellt förslag till ansökan avser LONA-projektet ”Hopajola, 
samverkan för naturvård och naturvägledning”. Syftet med projektet är 
att Hopajola utvecklas till ett centrum och viktig mötesplats för naturvård 
och naturvägledning i Örebro län samt till en brygga mellan naturvård, 
naturpedagogik och naturvägledning. Ansökan avser 941 400 kronor, 
vilket utgör 50 procent av den totala projektkostnaden. Projekttiden är 
den 1 januari 2012-31 december 2014. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen skall ansöka om bidrag för 
Lokala naturvårdsprojekt hos Länsstyrelsen Örebro län enligt 
föreliggande förslag. Beslutet förutsätter att Hopajola ombesörjer och 
ansvarar för det administrativa arbete som projektet medför. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Länsstyrelsen Örebro län 
Hopajola 
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Ks § 102   
   
Information, stationsområdet 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö informerar att kommunen erhållit 
möjlighet att inköpa kioskbyggnaden vid järnvägsstationen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchef Tommy Larserö och 
näringslivsutvecklare Tomas Larsson att inköpa befintlig kioskbyggnad 
vid järnvägsstationen enligt för kommunen förmånligast uppgörelse. 
 
_________ 
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Ks § 103   
   
Fråga angående lekplats på torget 
 
 
Ärendebeskrivning 
Wiveca Stopp (S) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) 
väcka följande fråga: När kommer lekplatsen på torget att 
färdigställas? 
 
Ewa-Leena Johansson svarar att ärendet för närvarande handläggs av 
Bergslagens Kommunalteknik och kommunens möjlighet att konkret 
påverka det är via kommunens budget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 
 
_________ 
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Ks § 104   
   
Fråga angående klotter på Konsumlokalen 
 
 
Ärendebeskrivning 
Wiveca Stopp (S) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 
följande fråga: När kommer klottret på Konsumlokalen att tas bort? 
 
Kommunchef Tommy Larserö informerar att frågeställningen skall 
belysas i fortsatta diskussioner angående Konsumlokalens fortsatta 
nyttjande samt diskuteras med kommunfogden. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 
 
_________ 
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