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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2009-05-14 
 
Plats och tid                       Tingshuset, Kopparberg                                       Tid:  19.00 – 20.35 

 
 
Beslutande 

 
Enligt bilaga 1. 
 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 

Torbjörn Brännlund, kommunchef 
Bo Wallströmer, ekonomichef 
 

Utses att justera Pirjo Nilsson (s) och Anita Elvenäs (c) 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2009-05-20 
 
 
 

Underskrifter Sekreterare       ….……………………………………………………………………….. Paragrafer: 53 - 63 
  Anders Andersson  

 
  

 
 

 
Ordförande        …………………………………………………………………………. 

  Kitty Strandberg 
 
 
 

 
Justerande          ………………………………………………………………………………………………………… 
                     Pirjo Nilsson Anita Elvenäs 
                    

 

  
 ANSLAG/BEVIS           

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2009-05-14      

Datum för 
anslags uppsättning 2009-05-20 Datum för 

anslags nedtagande 2009-06-14 
 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                                        Anders Andersson                                    
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 53 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) informerar 
med anledning av frågeställningar som framfördes vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 8 april 2009, § 35 rörande 
vilket ansvar kommunfullmäktige har för kommuninvånarnas 
säkerhet i trafiken följande. Kommunen skall med information och 
rådgivning hjälpa kommuninvånarna att fullgöra det egna ansvaret 
som finns kring trafiksäkerhet. Kommunen har för detta ändamål en 
handlingsplan. Vägverket och Banverket har även ansvar 
beträffande trafiksäkerheten. Banverket arbetar successivt med att 
bygga bort järnvägsövergångar utan bommar utifrån en prioritering. 
 
Bildningsutskottets ordförande Pirjo Nilsson (s) svarar med 
anledning av fråga vid kommunfullmäktiges sammanträde den  
8 april 2009, § 35 rörande ramp till matsalen vid Kyrkbacksskolan 
följande. För närvarande utför Bergslagens miljö- och bygg-
förvaltning en tillgänglighetsutredning vilken kommer att belysa 
frågor likt tillgängligheten till matsalen vid Kyrkbacksskolan. Det 
finns både inom Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag som ansvarar 
för Kyrkbacksskolan och bildningsförvaltningen en medvetenhet om 
det påtalade problemet och detta kommer ha hög prioritet vid 
kommande ombyggnation. 
 
Vid dagens sammanträde finns inga frågor från allmänheten. 
 
_________ 
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Kf § 54 Dnr KS 085/2009 041 
 
Revisionsberättelse för år 2008 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelsen, 
ledamöterna i kommunstyrelsen, demokratiberedningen och de 
gemensamma nämnderna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.  
Vidare beslutar kommunfullmäktige begära att få ta del av en redovisning 
av vad kommunstyrelsen avser vidta för åtgärder med anledning av vad 
som framkommer i revisionsberättelsen. 
 
Yrkande 
Kommunfullmäktiges ordförande Kitty Strandberg (s), med instämmande 
av kommunfullmäktiges förste vice ordförande Ulla Diedrichsen (v) och 
kommunfullmäktiges andre vice ordförande Gert Stark (s), yrkar i ett 
tilläggsyrkande att kommunfullmäktige begär att få ta del av en 
redovisning av vad kommunstyrelsen avser vidta för åtgärder med 
anledning av vad som framkommer i revisionsberättelsen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Revisorerna har den 6 maj 2009 överlämnat revisionsberättelse avseende 
Ljusnarsbergs kommun för år 2008. 
 
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i 
kommunstyrelsen, demokratiberedningen och de gemensamma 
nämnderna ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet. 
 
Det antecknas att de ledamöter i kommunfullmäktige, vilka tillika var 
ledamöter och ersättare i granskade styrelser och nämnder, icke deltar i 
behandling av ärendet och beslutet. 
 
_________ 
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Kf § 55 
Ks § 67 
Au § 45 
Su § 33 
Bus § 24   Dnr KS 190/2008 042 
 
Bokslut och årsredovisning 2008 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 67 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att årets resultat tillförs det egna kapitalet för 
täckning av framtida omstruktureringskostnader samt att efter revisorernas 
hörande godkänna föreliggande bokslut och årsredovisning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Den ekonomiska årsredovisningen för Ljusnarsbergs kommun år 2008 
godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning. 
 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomiavdelningen har sammanställt en årsredovisning för Ljusnarsbergs 
kommun utifrån den ekonomiska redovisningen för år 2008. 
  
Årsredovisningen innehåller en beskrivning av kommunens verksamhet och 
ekonomi under år 2008. Beskrivningen på kommunnivå omfattar 
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och 
finansieringsanalys. Kommunens resultat visar på ett överskott med 61 000 
kronor. 
 
Motsvarande uppgifter finns för kommunkoncernen. Koncernens resultat 
visar på ett överskott med 1 000 kronor. 
  
Enligt kommunallagen skall årsredovisningen lämnas till kommun- 
fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter 
det år som redovisningen avser. 
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Verkställande direktör Lars Westlund presenterar årsredovisning för 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar årsredovisning för allmänna 
utskottet, kommunen och koncernen. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim redovisar årsredovisning för 
bildningsutskottet. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström redovisar årsredovisning för 
sociala utskottet. 
 
Verksamheternas redovisningar kommer att ligga till grund för arbetet med 
budget 2009. 
 
 
 
Au § 45 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet godkänner förslaget till bokslut och 
verksamhetsberättelse, varmed ärendet hänskjuts till 
kommunstyrelsen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar förslag till bokslut och 
verksamhetsberättelse för 2008 rörande allmänna utskottets 
verksamheter. Sammantaget finns ett överskott i förhållande till 
budget med 2 311 000 kronor. 
 
 
 
Su § 33 
 
Sociala utskottets beslut 
 
Sociala utskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 

****** 
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ÄRENDET 
 
Verksamhetsberättelser har inkommit från socialchef (ansvar 410),  
enhetschef IFO (ansvar 420), enhetschef LSS/LASS (ansvar 430), 
enhetschef äldreomsorg (ansvar 440), enhetschef äldreomsorg (ansvar 450) 
och enhetschef äldreomsorg (ansvar 450). 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 februari 2009, § 16 
hänskjuta ärendet till dagens sammanträde. 
 
 
 
Bus § 24 
 
Bildningsutskottet beslutar 
 
Bildningsutskottet godkänner rapporten, varmed ärendet hänskjuts 
till kommunstyrelsen. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim rapporterar om den 
ekonomiska årsredovisningen för år 2008 rörande 
bildningsutskottets verksamheter.  
Det preliminära utfallet i förhållande till driftbudgeten för respektive 
ekonomiskt ansvarsområde är enligt följande: 
 
Verksamhet Utfall, kronor (avrundat) 
510 Bildningschef - 3 220 000 
520 Rektor förskola - 520 000 
521 Utvecklingsledare Linåkern - 660 000 
522 Utvecklingsledare Åstugan 180 000 
523 Utvecklingsledare Bergsgården - 440 000 
542 Rektor Garhytteskolan 250 000 
543 Rektor Ställdalens skola - 550 000 
544 Rektor Kyrkbacksskolan - 3 460 000 
560 Musikledare 100 000 
Summa - 8 320 000 
 
_________ 
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Kf § 56 
Ks § 90 
Au § 64  Dnr KS 190/2008 042 
 
Överföring av 2008 års resultat 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 90 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar om överföring av 2008 års resultat 
gällande bildningsutskottet och sociala utskottet enligt följande: 
 
Bildningsutskottet 
Ansvar   Kronor 
510 Bildningschef   - 60 000 
520-523 Förskolerektor   - 130 000 
542-544 Grundskolor   - 65 000 
560 Musikskolan    10 000 
Summa   - 245 000 
 
Sociala utskottet 
Ansvar   Kronor 
410 Socialchef   5 000 
420 IFO   - 20 000 
430 LSS med mera   40 000 
440 Sjukhem med mera   - 10 000 
450 Hemtjänst, Treskillingen    60 000 
Summa    75 000 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återrapportering skall ske av hur 
fördelningen av underskottet skall göras mellan grundskolorna. 
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Au § 64 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Hans Hedborgs tilläggsyrkande. 
 
Yrkande 
Hans Hedborg (c) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
beslutar att återrapportering skall ske av hur fördelningen av 
underskottet skall göras mellan grundskolorna. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med en skrivelse 
daterad den 1 april 2009 i vilken kommunstyrelsen föreslås föreslå 
kommunfullmäktige besluta om överföring av 2008 års bokslut 
gällande bildningsutskottet och social utskottet enligt följande: 
 
Bildningsutskottet 
Ansvar   Kronor 
510 Bildningschef   - 60 000 
520-523 Förskolerektor   - 130 000 
542-544 Grundskolor   - 65 000 
560 Musikskolan    10 000 
Summa   - 245 000 
 
Sociala utskottet 
Ansvar   Kronor 
410 Socialchef   5 000 
420 IFO   - 20 000 
430 LSS med mera   40 000 
440 Sjukhem med mera   - 10 000 
450 Hemtjänst, Treskillingen    60 000 
Summa    75 000 
 
_________ 
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Kf § 57 
Ks § 98 
Au § 67  Dnr KS 068/2009 042 
 
Årsredovisning 2008, Samordningsförbundet i norra Örebro län (T) 
(SOFINT)    
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
ÄRENDET 
 
Det antecknas att Ewa-Leena Johansson (s) och Ingemar Javinder (s) 
icke deltar i behandling av ärendet och beslutet. 
 
 
 
Ks § 98 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunens ledamöter i 
Samordningsförbundet i norra Örebro län (T) (SOFINT)  
ansvarsfrihet i enlighet med förslag i revisionsberättelsen samt 
godkänna årsredovisning för SOFINT avseende år 2008. 
 
 
 
Au § 67 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja kommunens 
ledamöter i Samordningsförbundet i norra Örebro län (T) (SOFINT)  
ansvarsfrihet i enlighet med förslag i revisionsberättelsen samt 
godkänna årsredovisning för SOFINT avseende år 2008. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Årsredovisning för år 2008 har upprättats för Samordningsförbundet 
i norra Örebro län (T) (SOFINT) innehållande beskrivning av 
regionförbundets verksamhet och ekonomiska resultat för aktuellt  
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verksamhetsår. SOFINTs ekonomiska resultat för år 2008 uppgår till 
ett överskott av 84 762 kronor.  
 
Gert Stark (s) föreslår i en skrivelse daterad den 31 mars 2009 att 
kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i SOFINT 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 samt godkänner 
årsredovisningen. 
 
_________ 
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Kf § 58 
Ks § 99 
Au § 68  Dnr KS 099/2008 042 
 
Årsredovisning 2008, Regionförbundet Örebro 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
 
ÄRENDET 
 
Det antecknas att Ewa-Leena Johansson (s), Wiveca Stopp (s),  
Anita Elvenäs (c) och Ulf Hilding (m) icke deltar i behandling av 
ärendet och beslutet. 
 
 
 
Ks § 99 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunens ledamöter i 
Regionförbundet Örebro ansvarsfrihet i enlighet med förslag i 
revisionsberättelsen samt godkänna årsredovisning för  
Regionförbundet Örebro avseende år 2008. 
 
 
 
Au § 68 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja kommunens 
ledamöter i Regionförbundet Örebro ansvarsfrihet i enlighet med 
förslag i revisionsberättelsen samt godkänna årsredovisning för  
Regionförbundet Örebro avseende år 2008. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Årsredovisning för år 2008 har upprättats för Regionförbundet Örebro 
innehållande beskrivning av regionförbundets verksamhet och ekonomiska  



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      12 (29) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2009-05-14 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
resultat för aktuellt verksamhetsår. Regionförbundets ekonomiska resultat 
för år 2008 uppgår till ett underskott av 4 891 000 kronor.  
 
Gert Stark (s) föreslår i en skrivelse daterad den 31 mars 2009 att 
kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i  
Regionförbundet Örebro ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 
samt godkänner årsredovisningen. 
 
_________ 
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Kf § 59 
Ks § 91  Dnr KS 002/2009 041 
Au § 65   Dnr KS 062/2008 041 
 
Reviderad driftbudget för år 2009 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

• minska antalet leasingbilar med tre stycken, beräknad 
besparing 2009 10 000 kronor, 

• minska föreningsbidragen med 30 000 kronor, 
• att samordning skall ske av mattransporter, beräknad 

besparing 2009 72 100 kronor, 
• begränsa antalet studerande vid komvux, beräknad besparing 

2009 200 000 kronor, 
• köpa tjänst som kostchef av annan kommun, beräknad 

besparing 2009 125 000 kronor, 
• minska köp av konsumentrådgivning från annan kommun, 

beräknad besparing 2009 10 000 kronor, 
• minska öppethållande på biblioteket, ingen besparing 2009 
• minska sekreterartjänst inom bildningsförvaltningen  

20 procent, beräknad besparing 2009 75 000 kronor, 
• att inte köpa studie- och yrkesvägledare för särskolan från 

annan kommun, beräknad besparing 2009 38 000 kronor, 
• om höjda avgifter inom musikskolan, beräknad ökad intäkt 

2009 7 000 kronor, 
• om minskning 0,5 årsarbetare av vaktmästartjänst på 

Garhytteskolan, beräknad besparing 2009 75 000 kronor, 
• om ej återbesättning av tjänst som socialsekreterare, 

beräknad besparing 2009 240 000 kronor, 
• att ovanstående ändringar i driftbudgeten skall verkställas av 

respektive ansvarig, 
• att de i driftbudgeten från 2008 till 2009 års uppräkningar av 

material-, kompetens- och köpta tjänster skall återställas till 
2008 års nivå där det ej föreligger bindande avtal eller 
uppgörelser med extern part,  

• att de exakta siffermässiga konsekvenserna av ovan nämnda 
driftbudgetförändringar skall rapporteras till 
kommunfullmäktige vid dess sammanträde i juni 2009. 
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Reservationer 
Per Hajslund (kfl), Dorrit Pade (kfl), Ralf Nielsen (kfl) och  
Björn Johansson (kfl) reserverar till förmån för Ulla Diedrichsens 
yrkande om återbesättning av tjänst som socialsekreterare. 
 
Ulla Diedrichsen (v), Lars Persson (v) och Astrid Dahl (v) reserverar 
sig skriftligt enligt bilaga 2 till förmån för Ulla Diedrichsens 
yrkande om återbesättning av tjänst som socialsekreterare. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på respektive förslag från 
kommunstyrelsen mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Yrkande 
Astrid Dahl (v), Anita Elvenäs (c) och Ralf Nielsen (kfl) yrkar att 
förslaget om höjda avgifter inom musikskolan stryks. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om 
höjda avgifter inom musikskolan och Astrid Dahls med fleras 
yrkande att förslaget om höjda avgifter inom musikskolan stryks och 
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till Astrid Dahls med fleras yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 16 ja-röster och 13 nej-röster enligt 
bilaga 3. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Yrkande 
Ulla Diedrichsen (v) yrkar att återbesättning sker av tjänst som 
socialsekreterare. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om ej 
återbesättning av tjänst som socialsekreterare och Ulla Diedrichsens  
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yrkande att tjänsten som socialsekreterare återbesätts och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till Ulla Diedrichsens yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 20 ja-röster, 7 nej-röster och 2 avstår 
enligt bilaga 4. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 91 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

• minska antalet leasingbilar med tre stycken, beräknad 
besparing 2009 10 000 kronor, 

• minska föreningsbidragen med 30 000 kronor, 
• samordning skall ske av mattransporter, beräknad besparing 

2009 72 100 kronor, 
• begränsa antalet studerande vid komvux, beräknad besparing 

2009 200 000 kronor, 
• köpa tjänst som kostchef av annan kommun, beräknad 

besparing 2009 125 000 kronor, 
• minska köp av konsumentrådgivning från annan kommun, 

beräknad besparing 2009 10 000 kronor, 
• minska öppethållande på biblioteket, ingen besparing 2009 
• minska sekreterartjänst inom bildningsförvaltningen  

20 procent, beräknad besparing 2009 75 000 kronor, 
• inte köpa studie- och yrkesvägledare för särskolan från annan 

kommun, beräknad besparing 2009 38 000 kronor, 
• höjda avgifter inom musikskolan, beräknad ökad intäkt 2009 

7 000 kronor, 
• minskning 0,5 årsarbetare av vaktmästartjänst på 

Garhytteskolan, beräknad besparing 2009 75 000 kronor, 
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• ej återbesättning av tjänst som socialsekreterare, beräknad 
besparing 2009 240 000 kronor, 

• att ovanstående ändringar i driftbudgeten skall verkställas av 
respektive ansvarig, 

• att de i driftbudgeten från 2008 till 2009 års uppräkningar av 
material-, kompetens- och köpta tjänster skall återställas till 
2008 års nivå där det ej föreligger bindande avtal eller 
uppgörelser med extern part,  

• att de exakta siffermässiga konsekvenserna av ovan nämnda 
driftbudgetförändringar skall rapporteras till 
kommunfullmäktige vid dess sammanträde i juni 2009. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

• att utreda avyttring av gemensam lokal för 
komvux/lärcentrum, 

• att utreda minskad bemanning med 0,5 årsarbetare på 
komvux/lärcentrum, 

• att utreda gemensam reception i kommunhuset, 
• att utreda nedläggning alternativt föreningsdrift av 

idrottsplatser, 
• att utreda alternativ organisering av befintlig 

fritidsgårdsverksamhet, 
• att utreda gemensam studie- och yrkesvägledning för 

komvux och grundskola, 
• att utreda behovet av barnomsorg kvällstid, 
• att utreda uppsägning av ”Gula villan”, 
• att utreda uppsägning av ”Röda stugan”, 
• att utreda samverkan med annan kommun rörande 

medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig 
för rehabilitering, 

• att resultaten från ovanstående utredningar rapporteras till 
ekonomiavdelningen senast den 1 september 2009 med 
avsikt att beslutas om inför 2010 års budget, 

• att utredningen av kommuner i norra Örebro län (KNÖL) 
rörande samverkan kring IT, växel, kost och upphandling 
behandlas som eget ärende, 

• att utredning om förskoleverksamhetens lokalisering 
behandlas som eget ärende, 
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• att det av kommunstyrelsen den 22 oktober 2008, § 146 
beslutade anställningsstoppet förlängs till och med den  
1 juni 2010, 

• att extern kompetensutveckling stoppas för anställda och 
förtroendevalda. Undantag beslutas av kommunchef 
respektive kommunstyrelsens ordförande samt 

• att inköpsstopp införs för kostnadsslagen 40 inköp av 
anläggningstillgångar, 41 inköp av anläggnings- och 
underhållsmaterial, 47 konsulttjänster med mera,  
58 personalsociala kostnader med mera, 705 resekostnader,  
71 representation, 72 annonser, reklam, information (ej där 
beslut om avsteg från anställningsstoppet gjorts av allmänna 
utskottet) samt 6xxxx övriga verksamhetskostnader. Där  
bindande avtal finns (till exempel hyror, abonnemang, 
livsmedel etc) kan avsteg göras, 

• att uppdra åt respektive förvaltning att utreda och 
konsekvensbeskriva förändringar i de olika 
resursfördelningssystem som finns för olika verksamheter. 
Redovisning av utredningarna skall ske till arbetet med 2010 
års budget, dock senast den 1 september 2009. 

 
Vidare beslutar kommunstyrelsen  
 

• att uppdra åt kommunchef Torbjörn Brännlund och 
ekonomichef Bo Wallströmer att genomföra en översyn av 
kommunens intäkter, 

• att uppdra åt kommunchef Torbjörn Brännlund och 
ekonomichef Bo Wallströmer att genomföra en översyn av 
överenskomna skatteväxlingar, 

• att en sammanställning genomförs snarast möjligt av 
kommunens verksamheter med kostnader och prioriteringar i 
kategorierna lagbunden verksamhet respektive icke 
lagbunden verksamhet. Sammanställningen skall inkludera 
verksamheterna i Bergslagens Kommunalteknik och 
Bergslagens miljö- och byggnämnd, 

• att uppdra åt kommunchef Torbjörn Brännlund och 
ekonomichef Bo Wallströmer att utreda en alternativ 
ledningsorganisation. 

 
Reservationer 
Anna-Marina Martinsson (kfl) och Ralf Nielsen (kfl) reserverar sig 
till förmån för Anna-Martina Martinssons yrkande rörande 
musikskolans avgifter och inköpsstopp för underhåll av lekredskap. 
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Yrkanden 
Anita Elvenäs (c), med instämmande av Gert Stark (s),  
Anna-Marina Martinsson (kfl), Ulf Hilding (m) och Astrid Dahl (v), 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar att uppdraget avseende befintlig 
fritidsgård skall avse alternativ organisering av verksamheten och 
inte nedläggning.  
 
Ingemar Javinder (s) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
beslutar att uppdra åt kommunchef Torbjörn Brännlund och 
ekonomichef Bo Wallströmer att genomföra en översyn av 
kommunens intäkter. 
 
Ingemar Javinder (s) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
beslutar att uppdra åt kommunchef Torbjörn Brännlund och 
ekonomichef Bo Wallströmer att genomföra en översyn av 
överenskomna skatteväxlingar. 
 
Ulf Hilding (m) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
beslutar att en sammanställning genomförs snarast möjligt av 
kommunens verksamheter med kostnader och prioriteringar i 
kategorierna lagbunden verksamhet respektive icke lagbunden 
verksamhet. Sammanställningen skall inkludera verksamheterna i  
Bergslagens Kommunalteknik och Bergslagens miljö- och 
byggnämnd. 
 
Ewa-Leena Johansson (s) yrkar i ett tilläggsyrkande att 
kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchef Torbjörn 
Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer utreda en alternativ 
ledningsorganisation. 
 
Anna-Marina Martinsson (kfl) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunchef Torbjörn Brännlunds 
och ekonomichef Bo Wallströmers förslag gällande driftbudget-
förändringar utom beträffande höjning av avgifter inom musikskolan. 
Vidare yrkas att kommunstyrelsen beslutar, utöver tidigare yrkande, 
enligt kommunchef Torbjörn Brännlunds och ekonomichef  
Bo Wallströmers förslag gällande utredningar med mera med ändringen 
att inköpsstoppet beträffande kostnadsslaget 41 inköp av anläggnings- 
och underhållsmaterial inte omfattar underhåll av lekredskap 
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ÄRENDET 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer 
presenterar en skrivelse daterad den 22 april 2009 innehållande 
förslag till driftbudgetförändringar.  
 
I skrivelsen föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 

• minska antalet leasingbilar med tre stycken, beräknad 
besparing 2009 10 000 kronor, 

• minska föreningsbidragen med 30 000 kronor, 
• samordning skall ske av mattransporter, beräknad besparing 

2009 72 100 kronor, 
• begränsa antalet studerande vid komvux, beräknad besparing 

2009 200 000 kronor, 
• köpa tjänst som kostchef av annan kommun, beräknad 

besparing 2009 125 000 kronor, 
• minska köp av konsumentrådgivning från annan kommun, 

beräknad besparing 2009 10 000 kronor, 
• minska öppethållande på biblioteket, ingen besparing 2009 
• minska sekreterartjänst inom bildningsförvaltningen  

20 procent, beräknad besparing 2009 75 000 kronor, 
• inte köpa studie- och yrkesvägledare för särskolan från annan 

kommun, beräknad besparing 2009 38 000 kronor, 
• höjda avgifter inom musikskolan, beräknad ökad intäkt 2009 

7 000 kronor, 
• minskning 0,5 årsarbetare av vaktmästartjänst på 

Garhytteskolan, beräknad besparing 2009 75 000 kronor, 
• ej återbesättning av tjänst som socialsekreterare, beräknad 

besparing 2009 240 000 kronor 
• att ovanstående ändringar i driftbudgeten skall verkställas av 

respektive ansvarig, 
• att de i driftbudgeten från 2008 till 2009 års uppräkningar av 

material-, kompetens- och köpta tjänster skall återställas till 
2008 års nivå där det ej föreligger bindande avtal eller 
uppgörelser med extern part,  

• att de exakta siffermässiga konsekvenserna av ovan nämnda 
driftbudgetförändringar skall rapporteras till 
kommunfullmäktige vid dess sammanträde i juni 2009. 
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Vidare förslås i skrivelsen kommunstyrelsen besluta 
 

• att utreda avyttring av gemensam lokal för 
komvux/lärcentrum, 

• att utreda minskad bemanning med 0,5 årsarbetare på 
komvux/lärcentrum. 

• att utreda gemensam reception i kommunhuset, 
• att utreda nedläggning alternativt föreningsdrift av 

idrottsplatser, 
• att utreda nedläggning av befintlig fritidsgård, 
• att utreda gemensam studie- och yrkesvägledning för 

komvux och grundskola, 
• att utreda behovet av barnomsorg kvällstid, 
• att utreda uppsägning av  ”Gula villan”, 
• att utreda uppsägning av ”Röda stugan”, 
• att utreda samverkan med annan kommun rörande 

medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig 
för rehabilitering, 

• att resultaten från ovanstående utredningar rapporteras till 
ekonomiavdelningen senast den 1 september 2009 med 
avsikt att beslutas om inför 2010 års budget, 

• att utredningen av kommuner i norra Örebro län (KNÖL) 
rörande samverkan kring IT, växel, kost och upphandling 
behandlas som eget ärende, 

• att utredning om förskoleverksamhetens lokalisering 
behandlas som eget ärende, 

• att det av kommunstyrelsen den 22 oktober 2008, § 146 
beslutade anställningsstoppet förlängs till och med den  
1 juni 2010, 

• att extern kompetensutveckling stoppas för anställda och 
förtroendevalda. Undantag beslutas av kommunchef 
respektive kommunstyrelsens ordförande  

• att inköpsstopp införs för kostnadsslagen 40 inköp av 
anläggningstillgångar, 41 inköp av anläggnings- och 
underhållsmaterial, 47 konsulttjänster med mera,  
58 personalsociala kostnader med mera, 705 resekostnader,  
71 representation, 72 annonser, reklam, information (ej där 
beslut om avsteg från anställningsstoppet gjorts av allmänna 
utskottet) samt 6xxxx övriga verksamhetskostnader. Där  
bindande avtal finns (till exempel hyror, abonnemang, 
livsmedel etc) kan avsteg göras. 
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• att uppdra åt respektive förvaltning att utreda och 
konsekvensbeskriva förändringar i de olika 
resursfördelningssystem som finns för olika verksamheter. 
Redovisning av utredningarna skall ske till arbetet med 2010 
års budget, dock senast den 1 september 2009. 

 
 
Au § 65 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 februari 2009,  
§ 35 bland annat att uppdra åt kommunchef Torbjörn Brännlund att 
inkomma med ett reviderat förslag till driftbudget för år 2009 senast 
vid april månads sammanträde i kommunstyrelsen samt att samtliga 
ekonomiskt ansvariga skall involveras i framtagandet av detta 
förslag. 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer 
redovisar den aktuella situationen i arbetet med reviderad 
driftbudget för år 2009. 
 
_________ 
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Kf § 60  
Kf § 31 Dnr KS 044/2009 730 
  
Interpellation från Margareta Svenson (m) till ordförande för 
kommunstyrelsens sociala utskott rörande uppsökande verksamhet 
inom äldreomsorgen i Ljusnarsbergs kommun  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner svaret och anser därmed 
interpellationen besvarad. 
 

 
****** 

ÄRENDET 
 
Margareta Svenson (m) inkom den 10 mars 2009 med en interpellation 
till ordförande i kommunstyrelsens sociala utskott rörande uppsökande 
verksamhet inom äldreomsorgen i kommunen. I interpellationen 
framfördes följande frågor: 

• Har kommunen uppsökande verksamhet för invånare över 80 år  
som inte omfattas av hemtjänsten? 

• Finns i så fall några riktlinjer eller handlingsplaner upprättade? 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 mars 2009, § 31 
att interpellationen fick ställas. 
 
Sociala utskottets ordförande Ingemar Javinder (s) har inkommit med 
interpellationssvar daterat den 8 maj 2009. I svaret anges bland annat att 
kommunen bedriver uppsökande verksamhet i form av brev och broschyr 
till personer från det år som de fyller 78 år som inte är aktuella inom 
äldreomsorgen. Brevet och broschyren innehåller diverse information och 
kontaktuppgifter. Kontinuiteten upprätthålls genom att utskicket av brev 
och broschyr tillsänds personer över 78 år vart femte år. 
 
_________ 
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Kf § 61    
 
Delgivningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
ÄRENDET 
 
Revisionen Bergslagens 
Kommunalteknik/KPMG AB 

Revisionsplan 2009. 

  
Ljusnarsbergs kommun Inbjudan till firande av Sveriges Nationaldag på 

Malmtorget. 
  
Länsstyrelsen i Örebro län Elof Elvenäs (c) ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Inger Hellsing (c),  
  
Revisionen/Komrev Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers 

Revisionsrapport, Bergslagens miljö- och 
byggnadsnämnds tillsynsverksamhet med fokus 
på livsmedelstillsyn. 

  
Ekonomiavdelningen Ekonomisk prognos per den 31 mars 2009. 
  
Stiftelsen Gillersklack Årsredovisning och revisionsberättelse för år 

2008. 
  
Ekonomiavdelningen Ekonomisk prognos för år 2009 per den  

31 mars 2009 
 
_________ 
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Kf § 62 Dnr KS 089/2009  
 
Motion rörande undersökning av ombyggnation av Kopparbergsskolans 
gamla lokaler till trygghetsboende  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
 
ÄRENDET 
 
Anna-Marina Martinsson (kfl) inkom den 12 maj 2009 med en motion 
rörande undersökning av ombyggnation av Kopparbergsskolans gamla 
lokaler till trygghetsboende. Motionären anser att det föreligger ett stort 
behov av trygghetsboende i centrala Kopparberg samt att det är viktigt att 
kommunen erbjuder en bra blandning av boendeformer. Vidare anses det 
inte acceptabelt att riva Kopparbergsskolans gamla lokaler. Dessa lokaler 
skulle eventuellt kunna byggas om till centrala lägenheter med 
trygghetsfunktioner. Motionären föreslår därför kommunfullmäktige 
besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka och återkomma 
med förslag på hur ombyggnation av Kopparbergsskolan till centralt 
trygghetsboende på kort sikt kan förverkligas. 
 
_________ 
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Kf § 63 Dnr KS 017/2009 102  
 
Avsägelse av samtliga politiska uppdrag inom  kommunen, Anita Elvenäs (c) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Anita Elvenäs (c) entledigande från 
samtliga uppdrag i kommunen från och med den 1 augusti 2009. 
Beträffande uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige skall begäran 
göras till Länsstyrelsen Örebro län om rösträkning för framtagande av ny 
ledamot. 
 
 
ÄRENDET 
 
Anita Elvenäs (c) inkom den 13 maj 2009 med ett anhållande om 
entledigande från samtliga politiska uppdrag i kommunen från och 
med den 1 augusti 2009. Anita Elvenäs innehar följande uppdrag: 

• ledamot i kommunfullmäktige 
• ledamot i kommunstyrelsen 
• ledamot i bildningsutskottet  
• ledamot i regionfullmäktige, Regionförbundet Örebro 
• ledamot i arbetsmarknadsnämnden 
• ersättare i allmänna utskottet 
• ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården. 

 
_________ 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
 
Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 14 maj 2009 
 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 
Ewa-Leena Johansson  Margareta Svenson 
Ingemar Javinder  Ulf Hilding 
Pirjo Nilsson  Ingemar Kjellin, tjänstgörande ersättare 
Gert Stark   
Wiveca Stopp Centerpartiet 
Mikael Kähäri, tjänstgörande ersättare Hans Hedborg 
Lars Strandberg, tjänstgörande ersättare Barbro Resare  
Arne Eklund Anita Elvenäs 
Antti Tsupukka Sivert Bäck 
Tord Westin Elof Eriksson, tjänstgörande ersättare 
Annika Javinder  
Lars Bergsten Kraftsamling för Ljusnarsberg 
Kitty Strandberg Per Hajslund 
 Björn Johansson, tjänstgörande ersättare 
Vänsterpartiet Dorrit Pade 
Astrid Dahl Ralf Nielsen 
Lars Persson Oskar Martinsson 
Ulla Diedrichsen  
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Bilaga 2 

 
 
 

Skriftlig reservation från Vänsterpartiet rörande beslut om ej återbesättning av 
tjänst som socialsekreterare 
 
Vänsterpartiet anser inte att det blir någon besparing att ej återbesätta tjänsten som 
socialsekreterare. 
 
Försörjningsstödet har fördubblats och ärendena ökar. I och med detta ökar 
arbetsbelastningen. Socialsekreterarna hinner inte undersöka allt som borde 
undersökas. 
 
Vi anser att risken för sjukskrivningar på socialkontoret ökar på grund av för hög 
arbetsbelastning. 
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Bilaga 3 
 
 
Omröstningsresultat kommunstyrelsens förslag om höjda avgifter inom musikskolan och 
Astrid Dahls (v), Anita Elvenäs (c) och Ralf Nielsens yrkande att förslaget om höjda avgifter 
inom musikskolan stryks 
 
Propositionsordning: 

 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till Astrid Dahls med fleras yrkande. 
 
 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 
Ewa-Leena Johansson (s) X   
Ingemar Javinder (s) X   
Pirjo Nilsson (s) X   
Gert Stark (s) X   
Wiveca Stopp (s) X   
Mikael Kähäri (s) X   
Lars Strandberg (s) X   
Arne Eklund (s) X   
Antti Tsupukka (s) X   
Tord Westin (s) X   
Annika Javinder (s) X   
Lars Bergsten (s) X   
Kitty Strandberg (s) X   
Astrid Dahl (v)  X  
Lars Persson (v)  X  
Ulla Diedrichsen (v)  X  
Margareta Svenson (m) X   
Ulf Hilding (m) X   
Ingemar Kjellin (m) X   
Hans Hedborg (c)  X  
Barbro Resare (c)  X  
Anita Elvenäs (c)  X  
Sivert Bäck (c)  X  
Elof Eriksson (c)  X  
Per Hajslund (kfl)  X  
Björn Johansson (kfl)  X  
Dorrit Pade (kfl)  X  
Ralf Nielsen (kfl)  X  
Oskar Martinsson (kfl)  X  
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Bilaga 4 
 
 
Omröstningsresultat kommunstyrelsens förslag om ej återbesättning av tjänst som 
socialsekreterare och Ulla Diedrichsens (v) yrkande om återbesättning av tjänsten som 
socialsekreterare. 
 
Propositionsordning: 

 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till Ulla Diedrichsens yrkande. 
 
 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 
Ewa-Leena Johansson (s) X   
Ingemar Javinder (s) X   
Pirjo Nilsson (s) X   
Gert Stark (s) X   
Wiveca Stopp (s) X   
Mikael Kähäri (s) X   
Lars Strandberg (s) X   
Arne Eklund (s) X   
Antti Tsupukka (s) X   
Tord Westin (s) X   
Annika Javinder (s) X   
Lars Bergsten (s) X   
Kitty Strandberg (s) X   
Astrid Dahl (v)  X  
Lars Persson (v)  X  
Ulla Diedrichsen (v)  X  
Margareta Svenson (m) X   
Ulf Hilding (m) X   
Ingemar Kjellin (m) X   
Hans Hedborg (c) X   
Barbro Resare (c)   X 
Anita Elvenäs (c)   X 
Sivert Bäck (c) X   
Elof Eriksson (c) X   
Per Hajslund (kfl)  X  
Björn Johansson (kfl)  X  
Dorrit Pade (kfl)  X  
Ralf Nielsen (kfl)  X  
Oskar Martinsson (kfl) X   

 
 
 

 


