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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2007-03-28 
 
 
Plats och tid                       Tingshuset, Kopparberg                                  Tid:  08.30 – 15.00 
 
Beslutande 

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

                      Lars Bergsten (s) 
Wiveca Stopp (s)    
Ulla Kalander-Karlsson (s) 
Lars Persson (v)  
Hans Hedborg (c) 
Sivert Bäck (c) 
Ulf Hilding (m)  
Maj Olivier (kfl) 
Claudia Holm (kfl) 
      

  
Övriga deltagande Gunnar Fransson (m), 09.40-12.00 

Christer Lenke 
Bo Wallströmer 
Ingemar Edsander, §§ 43-47 
Lars Westlund, § 55 
Lindha Gustavsson 
Ulla Diedrichsen, § 52 
Ann-Mary Jansson-Kaare 
 

Utses att justera Ulf Hilding 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret   2007-04-05      
 

 
Under- 
skrifter Sekreterare       ….……………………………………………………………………….. Paragrafer:  43 - 56 
  Ann-Mary Jansson-Kaare  

 
  

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

 
Justerande          ……………………………………………………………………………………………………………… 

                   Ulf Hilding 
 

 
 ANSLAG/BEVIS           

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2007-03-28      
Datum för 
anslags uppsättning 2007-04-05 

Datum för 
anslags nedtagande 

2007-04-30      

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet   
    

Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                                          Ann-Mary Jansson-Kaare                                    
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 43  Dnr KS  037/2007 042     

 
Bokslut och årsredovisning 2006 
 
Kommunstyrelsens beslut respektive förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Den ekonomiska årsredovisningen för Ljusnarsbergs kommun år 2006 godkänns 
och överlämnas till revisorerna för granskning. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Årets resultat – överskott – tillförs det egna kapitalet för täckning av 

framtida omstruktureringskostnader. 
• Efter revisorernas hörande godkänns föreliggande bokslut. 
  
  ****** 
ÄRENDET 
 
Ekonomiavdelningen har sammanställt en årsredovisning för Ljusnarsbergs 
kommun utifrån den ekonomiska redovisningen för år 2006. 
  
Årsredovisningen innehåller en beskrivning av kommunens verksamhet och 
ekonomi under år 2006. Beskrivningen på kommunnivå omfattar förvaltnings-
berättelse, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys.  
 
Motsvarande uppgifter finns för kommunkoncernen. 
  
Enligt kommunallagen skall årsredovisningen lämnas till kommun- 
fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter  
det år som redovisningen avser. 
  
Ordföranden har kallat förvaltningschefer, verksamhetsansvariga med 
budgetansvar och de kommunala bolagens VD till kommunstyrelsens 
sammanträde den 28 mars 2007.  
 
Verksamheternas redovisningar kommer att ligga till grund för arbetet med 
budget 2008. 

 
_______ 
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Ks § 44  Dnr KS  037/2007 042 
 
Resultatöverföring i 2006 års bokslut 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fördela och överföra resultat enligt föreliggande 
förslag. 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichefen anför i tjänsteskrivelse av den 20 mars 2007: 
 
I enlighet med de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige fastställt 
skall över- respektive underskott överföras till nästkommande budgetår. I 
enlighet med principerna skall också hänsyn tas om det föreligger synnerliga 
skäl för de resultat verksamheterna uppnått när storleken på överföringen 
bestäms. 
 
Utifrån dessa principer och en rimlighetsbedömning om möjligheten att hantera 
överfört resultat föreslås följande: 
 
Bildningsutskottet: 
Ansvar Belopp 
510  Bildningschef -75 000 
521  Linåkern -13 000 
522  Åstugan 13 000 
523  Bergsgården 38 000 
530/520  Förskolesamordnare 45 000 
543  Ställdalen 53 000 
560  Musikskolan 5 000 
Summa  -140 000 
 
 
Sociala utskottet: 
Ansvar Belopp 
410  Socialchef -22 000 
420  IFO 204 000 
430  LSS mm 29 000 
440  Sjukhem mm -21 000 
450  Hemtjänst, Treskillingen -50 000 
Summa  140 000 
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Ks § 45  Dnr KS  038/2007 041 
 
Investeringar 2006 och 2007 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överföra 4 221 000 kronor av 
investeringsanslaget för år 2006 till 2007 års investeringsbudget för 
fullföljande av tidigare investeringsbeslut – tilläggsanslag – enligt 
föreliggande förslag. 
  ****** 

 
ÄRENDET 
  
Ekonomichefen redogör för beslutade ej genomförda investeringar år 2006: 
 
”2006 års investeringar framgår av bifogad förteckning. Av budgeterade 
medel för investeringar inklusive tilläggsanslag, 7 252 tkr, förbrukades ej 
samtliga anslag under 2006. För att kunna fullfölja beslutade investeringar 
föreslås att av kvarstående investeringsmedel överförs 4 221 tkr till 2007 års 
investeringsbudget.  

Detta innebär att investeringsbudgeten för 2007 uppgår till 27 051 tkr. 

 
 

Kod Projekt Redovisning Årsbudget Återstår av Föreslås 
  Jan 06 - Mån 13 06  årsbudget överföras 
      
1003 IT Skolportal 0,0 15,0 15,0 15,0
1004 Kommun web hårdvara 0,0 30,0 30,0 30,0
1006 UPS Batteribackup 0,0 40,0 40,0 40,0
1008 Gem.adm brandstation 119,0 109,0 -10,0 0,0
1035 Leverantörsreskontra 0,0 78,0 78,0 0,0
1037 Stora Gården, inventarier 123,1 200,0 76,9 0,0
1501 Stora Gården- Rep tak mm 0,0 100,0 100,0 0,0
1512 Räddningsst. renv.ute-tak 528,9 200,0 -328,9 0,0
2012 Möbler pers.rum, Sjukhem 0,0 50,0 50,0 0,0
2013 Pat.sängar - sjukhemmet 170,6 150,0 -20,6 0,0
2016 Möbler pers.rum- Heden gr 0,0 25,0 25,0 0,0
2017 Möbler pers.rum- Solgård 0,0 25,0 25,0 0,0
2018 Kontorsmöbl- hemtjänsten 0,0 15,0 15,0 0,0
2019 Möbl pers.rum- dagv/arb.t 0,0 25,0 25,0 0,0
3003 Renov hemkunsk, Ljusnarss 266,5 469,0 202,5 0,0
3004 Renov fönster, Ljusnarssk 0,0 475,0 475,0 475,0
3021 Projektering utred/anslag 198,5 500,0 301,5 301,0
4002 Asfaltering av vägar 700,0 750,0 50,0 0,0
4011 Vägbelysn. energisnålare 100,0 100,0 0,0 0,0
4013 Uppsnyggn. centr parkmilj 0,0 370,0 370,0 370,0
4019 Idr.anl-Fotb.pl Olofsvall 123,3 150,0 26,7 0,0
4051 Vägbro Ställd v Hyttån 0,0 375,0 375,0 375,0
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4052 Ny gångbro ö Hyttån Ställ 0,0 150,0 150,0 150,0
4121 Idr.anl - Bergslagsvallen 21,5 0,0 -21,5 0,0
5015 Mindre ledningsarbeten 381,8 1 351,0 969,2 965,0
5016 Dagvattenledningar 0,0 500,0 500,0 500,0
5017 Driftövervakning 0,0 500,0 500,0 500,0
5018 VA-anläggningar diverse 0,0 500,0 500,0 500,0
5506 Amort Bryggeriet - Avtal -713,9 0,0 713,9 0,0
  2 019,3 7 252,0 5 232,7 4 221,0
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Ks § 46  Dnr KS  039/2007 042 
 
Bokföringsmässig avskrivning av kundfordringar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Utestående fordringar för år 2004, totalt kronor 69 146:20, avskrivs 
bokföringsmässigt i bokslut 2006. 
 
  ****** 
ÄRENDET 
 
Ekonomichefen anför i tjänsteskrivelse 2007-03-20: 

 
”Enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet ska osäkra kundfordringar 
äldre än ett år bokföringsmässigt avskrivas. Ekonomiavdelningen bedömer det 
dock som väl motiverat att först efter två år klassificera fordringarna som osäkra 
genom avskrivning. Skälet med den längre tidsperioden är av praktisk natur.  
Det är arbetsbesparande genom att låta fordringarna kvarstå i systemet i två år 
istället för ett år. Fordringarna som avskrivs bokföringsmässigt kvarstår i ett 
sidoordnat system. 
 
Följande fordringar avseende 2004 föreslås att avskrivas: 
 
Barnomsorg 21 819:58 
Äldreomsorg 42 378:- 
Allmän debitering   4 948:62 
Total 69 146:20 

 
Beloppen belastar respektive verksamhet i 2007 års räkenskaper.” 
 
_______ 
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Ks § 47 
Au § 22  Dnr KS  121.06 041 
 
Kostnader för Bergslagens Kommunalteknik (BKT) år 2007 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
• BKT beviljas 711 000 kronor av anslaget för kommunstyrelsens 

oförutsedda behov i tilläggsanslag för år 2007. 
• BKT ges i uppdrag att föreslå långsiktiga åtgärder för att klara sina 

åligganden inom verksamheterna.  
 
  ****** 
KOMPLETTERINGAR 
 
Kommunchefen meddelar att tilläggsanslaget föreslås höjas från föreslagna  
352 000 till 711 000 kronor beroende på att BKT under innevarande budgetår 
inte kan vidta ytterligare besparingar som får omedelbar effekt. 
 
_______ 
  
 
Au § 22 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 
• BKT beviljas 352 000 kronor av anslaget för kommunstyrelsens 

oförutsedda behov i tilläggsanslag för år 2007. 
• BKT ges i uppdrag att föreslå långsiktiga åtgärder för att klara sina 

åligganden inom verksamheterna.  
 
  ****** 
 
ÄRENDET 
 
Direktionen för BKT har i skrivelse förklarat budgetsituationen för år 2007 
avseende den skattefinansierade verksamheten. 
 
Kommunchefen redogör för tänkbara alternativ för att få balans mellan budget 
2007, äskade tilläggsanslag och servicegrad. 
 
Allmänna utskottet konstaterar att föreslagna besparingar inom lokalvård är 
tillfyllest. Äskandena för gata, park & idrott återremitteras till BKT för 
utarbetande av en strategi för hantering av framtidens behov av service och 
finansiering. 
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Ks § 48 
Au § 25  Dnr KS 117.06 299 
 
Ljunarsbergs Centerparti/Barbro Resare: Motion angående räcke vid 
Tingshusets, i Kopparberg, handikappramp – förslag till yttrande   
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Enligt allmänna utskottet § 25, 2007-03-06. 
_______ 
 
 
Au § 25 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med föreliggande yttrande att  
motionens intentioner uppfyllts och härigenom anses besvarad. 
 

  ****** 
MOTIONEN 
 
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen anför i förslag till yttrande 
2007-02-06 över rubricerade motion följande: 
 
”Motionen har anmälts på kommunfullmäktiges sammanträde den 9 november 2006.  
I motionen påpekar motionären Tingshusets flitiga användande och särskilt nu senast 
som vallokal för förhandsröstningen.  
 
Vidare påpekas att handikapprampen som byggdes för ett fåtal år sedan fyller en god 
funktion men avsaknaden av räcke är en brist som man vill få tillrättalagd. 
 
Vi vill lämna följande svar på motionen. 
 
Ett av de viktigaste målen med att anlägga en handikappramp in till Tingshuset var  
just att förbättra tillgängligheten i enlighet med de nationella tillgänglighetsmålen för 
offentliga lokaler. Offentliga lokaler skall kunna nyttjas och vara tillgängliga för alla 
människor oavsett om man har ett funktionshinder eller ej. Avsikten har hela tiden  
varit att rampen skall kompletteras med ett räcke.  
 
I och med rampens iordningställande gjordes en beställning hos en lokal företagare  
för att förse densamma med ett räcke som också stilmässigt skall vara anpassat till 
Tingshuset. Under åren som gått har ett antal påminnelser gjorts men av olika skäl har 
inget räcke satts upp. Efter att undertecknad varit i kontakt med företaget har  
emellertid utlovats att räcket skall komma på plats under våren då detta är ett arbete 
som med fördel skall göras under den varmare årstiden. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår undertecknad att motionen i och med detta  
svar skall betraktas som besvarad.” 
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Ks § 49  
Au § 23  Dnr KS  012/2007 450 
 
Revidering av föreskrifter om avfallshantering – förslag till remissvar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
BKT:s förslag till revidering av föreskrifter om avfallshantering bifalles i 
enlighet med föreliggande remissvar. 
 
  ****** 
YTTRANDE 
 
Ordföranden anför i skrivelse av den 13 mars 2007: 
 
”BKT har tillsänt kommunen ett förslag till reviderade föreskrifter gällande 
avfallshanteringen i Ljusnarsbergs kommun. Kommunen har att lämna ett 
remissvar senast 30 mars till BKT. 
 
En renhållningsordning, dvs. föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan 
skall finnas i varje kommun enligt miljöbalkens 15 kapitel. I avfallsföre-
skrifterna styrs hantering av hushållsavfall, man tillförsäkras en rättslig grund  
för att ta ut renhållningsavgift. Man får en rättslig grund i det dagliga arbetet  
vid tvister och man definierar vilket ansvar som vilar på olika aktörer.  
 
Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som slutligen antar de nya 
föreskrifterna. 
 
Vid jämförelse med de gamla föreskrifterna följer nedan en uppräkning på 
förändringar som nu återfinns i de nya föreskrifterna. 
 
Några skillnader för Ljusnarsbergs kommun är:  
 
§ 22 hämtningsintervall på sommaren blir vecka 18 till 39 med 11 hämtningar. 
Ljusnarsberg har idag 13 st från vecka 18 till vecka 42.  
För att tillgodose att någon vill ha hämtning efter "marken" har vi lagt till  
stycke två i samma paragraf, vilket betyder att om man behöver hämtning  
senare kan man beställa det hos oss.  
 
En annan skillnad blir att det ej blir tillåtet att köra sitt latrinavfall till Skäret. 
Där var miljökontoret med och hade synpunkter om att detta ej kunde 
accepteras. Detta finns ej med i gamla renhållningsordningen heller, men det  
är ändå något som utnyttjas av några abonnenter. Man får helt enkelt teckna  
sig för ett abonnemang i stället.  
 
Nytt är även att fastighetsägare som har uppehåll eller befrielse föreslås få 
betala grundavgift ändå, eftersom man förmodligen utnyttjar 
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återvinningscentralen, kundtjänst och avfallsinformation som alla andra 
abonnenter och då även bör vara med och solidariskt dela på denna kostnad.  
 
§ 42 fastighet med byggnad som inte utnyttjas under en längre tid "t. ex. ett 
rivningshus" kan undantas från renhållningsskyldigheten så man slipper  
söka uppehåll år ut och år in. BKT prövar sådana ansökningar. 
 
Den i kommunen nu arbetande avfallsberedningens kommande förslag  
påverkas ej av dessa föreskrifter, tvärtom. Beroende på vad avfallsbered- 
ningen kan komma att lägga för förslag på framtida avfallshantering kan  
istället gällande föreskrifter behöva uppdateras återigen. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad att kommunens  
yttrande på förslaget till föreskrifter om avfallshantering utifrån 
kommunstyrelsens bedömning är att man inte har något att erinra. 
 
Kommunstyrelsen föreslås biträda BKT:s förslag till föreskrifter.” 
 
_______ 

 
 
Au § 23 

 
Allmänna utskottets beslut 
 
Efter inhämtande av erforderliga kompletteringar återupptas ärendet vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 28 mars 2007. 
 
  ****** 
 
ÄRENDET 
 
Rubricerade ärende daterat 2007-01-09 har överlämnats till KNÖL-kommunerna 
på remiss. 
 
Avfallschef Katarina Erelöf anför i skrivelse, ankomstdatum 2007-01-16, bland 
annat att tankarna bakom förslaget är att reglerna i kommunerna ska bli så 
likartade som möjligt. 
 
Yttrandena skall vara Bergslagens Kommunalteknik, BKT, tillhanda senast  
2007-03-31.  
 
_______ 
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Ks § 50  Dnr KS 
 
Rutiner för rapportering av verkställda beslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Framtagna rutiner för rapportering av verkställda beslut antas i enlighet med 
föreliggande förslag. 
  ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ordföranden anför i skrivelse 2007-03-15: 
 
”I dag är det svårt som politiker att kunna försäkra sig om att fattade beslut 
verkställs i enlighet med beslutet. Hittills har muntliga rapporter ofta avlagts 
efter riktade frågor men det finns inte någon struktur för hur uppföljning skall 
kunna ske mer regelmässigt. I förslag till bifogade blanketter och nedan 
föreslagna rutiner beskrivs hur man kan förbättra uppföljningen för oss politiker. 
Förslaget bör ses som ett ”levande” dokument som ständigt kan förbättras och 
förändras allteftersom det används. 
 
Beslut tagna i kommunstyrelsen  
Bifogad verkställighetsblankett redovisas kommunstyrelsen kvartalsvis i 
februari, maj, augusti och november. 
Pärm med samtliga verkställighetsrapporter skall finnas med på samtliga 
kommunstyrelsens sammanträden. 
 
Beslut tagna i kommunfullmäktige 
Bifogat förslag till verkställighetsblankett redovisas för kommunfullmäktige i 
samband med ordinarie sammanträde i tidsintervallet per tertial, med andra ord 
januari, maj och september.  
 
Bifogat förslag till rapport angående verkställighet gällande budgetuppdragen 
redovisas för kommunfullmäktige i samband med ordinarie sammanträde 
tillsammans med kvartalsredovisningen samt delårsbokslutet. 
 
Inlämnade ännu icke behandlade motioner 
Bifogat förslag till motionsredovisning redovisas i enlighet med 
kommunfullmäktiges arbetsordning på ordinarie sammanträde i april och 
oktober. 
 
Kommunstyrelsen föreslås anta de föreslagna rutinerna.” 
 
_______ 
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Ks § 51  Dnr KS 
 
Bergskraft Dalarna – medfinansiering av förstudie 07 04 01 – 07 10 31 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Förstudien Bergskraft Dalarna medfinansieras med 162 000 kronor i enlighet 
med föreliggande förslag. 
  ****** 
 
PROJEKTET 
 
Utvecklingssekreterare Tomas Larsson anför i skrivelse 2007-03-19: 
 
”Kommunen har ansökt om en förstudie hos region Dalarna, se bilaga. 
Det långsiktiga målet är tillväxt genom tillskapande av nya arbetstillfällen  
inom mineralnäringen, miljöföretag och deras underleverantörer inom 
Bergslagen. 
 
Huvudsyftet med förstudien är att: 

- Utreda Dalarnas medverkan för ett framtida projekt inom Norra Mellansverige. 
- Initiera och föreslå ett gemensamt Eu-projekt inom Norra och Östra 

Mellansverige, dvs. i Bergslagen. 
 
Kort beskrivning av aktiviteterna: 
Förstudien skall: 

- Inventera relaterade dokumentarkiv  
- Inventera förekomsten av borrkärnor 
- Inventera personalförsörjningen inför ett framtida projekt samt undersöka 

förutsättningarna för fältkontor i Dalarna. 
- Undersöka förutsättningarna för förslag till kostnadseffektiva saneringsmetoder 

av gruvrelaterat avfall 
- Inventera intresset och förutsättningarna för ett gränsöverskridande projekt 

Bergskraft i framtiden 
 
Finansiering 
Förstudiens budget är på totalt 500 tkr, varav 50 % söks från region Dalarna. 
Kommunens finansiering av likvida medel är 162 tkr. Dessa pengar kommer 
direkt från privata medfinansieringar (intäkter) till nuvarande projekt 
Bergskraft. Dessa medfinansieringar ligger helt utanför projekt Bergskrafts 
verksamhet som regionförbundet Örebro och Eu Mål 2 Västra finansierat. 
 
Övriga medfinansiärer till förstudien är Örebro universitet, Intresseföreningen 
Bergslaget och AMS. 

 
Förslag till beslut 
Ljusnarsbergs kommun medfinansierar förstudien Bergskaft Dalarna med  
162 tkr.” 
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Ks § 52 
Su § 16  Dnr KS 137.05 730 

 
Regler och avgifter inom omsorgen för äldre och för funktionshindrade – 
tillämpningar - hemsjukvårdstaxan   
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Enligt sociala utskottet § 16, 2007-03-08. 
 
  ****** 
 
Ulla Diedrichsen, socialförvaltningen, deltar i egenskap av sakkunnig vid 
ärendets behandling. 
 
Sociala utskottets ordförande Ingemar Javinder (s) rapporterar att Rådet för 
äldre och funktionshindrade ej haft någonting att erinra mot förslaget. 
_______ 

 
 
Su § 16 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar att antaga förslag till hemsjukvårdstaxa –  
komplettering av gemensam taxa inom omsorgen för äldre och för 
funktionshindrade – att gälla från och med 2007-05-01.  
 
  ****** 
 
ÄRENDET Tidigare beslut: Bordläggning enligt § 9, 2007-02-8 

 
Kommunfullmäktige beslutade enligt § 1, 2006-02-09, att anta förslag 
till gemensam taxa inom äldre- och handikappomsorg för kommunerna i norra 
länsdelen, KNÖL med undantag av hemsjukvårdstaxan som lyftes ut för vidare 
utredning. 

 
Ulla Diedrichsen, socialförvaltningen, presenterar i egenskap av sakkunnig 
föreliggande förslag till taxa för hemsjukvård. 
 
Avgiften ingår i maxtaxan 1 612 kronor år 2007. 

 
Den nu gällande avgiften (till och med 2007-04-30) är 50 kronor/besök eller 
högst 200 kronor/månad och ingår i maxavgiftskontrollen. 
 
Förslaget innebär att från och med 2007-05-01 debiteras hemsjukvårdsinsatser 
med 15 % respektive 25 % av timsjälvkostnadspriset (228 kronor år 2007) per 
tillfälle. Detta kommer att ingå i maxavgiftskontrollen. 
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Ks § 53 
Su § 17 
Su § 11  Dnr KS  029/2007 770 
 
Rehabilitering av äldre ej tidigare nyttjare av hemhjälpsinsatser – projekt  
(kod 7354)   
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt socialutskottet § 17, 2007-03-08. 
 
_______ 
 
 
Su § 17 
Su § 11 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen tillika socialnämnden 
 
• Kommunstyrelsen ställer sig bakom projektet som för brukarnas del innebär 

två veckors avgiftsfria insatser exklusive 70 % av maxtaxan/dag, 18 kronor 
för livsmedel/dag och larm 200 kronor/månad. 

• Projektet som pågår under år 2007 skall rymmas inom kostnadsramen 
508 000 kronor och avrapporteras vid sociala utskottet fastställda 
sammanträden. 

• Socialchefen skall vid nästa sammanträde föreslå en omdisponering av 
+/- 100 000 kronor i verksamhetens budget för 2007 för delfinansiering av 
projektet.  

• Slutredovisning skall görsa i enlighet med Socialstyrelsens bestämmelser 
senast vid bokslutet för år 2007. 

   
  ****** 
PROJEKTET 
 
Marianne Eklöv, projektansvarig, redogör för hur arbetet med personal, 
utbildningar m.m. har planerats. 
 
Socialstyrelsens beviljade stimulansmedel på 408 000 kronor och 
100 000 kronor genom omdisponeringar i sociala utskottets budget utgör 
projektets kostnadsram. 
 
Analys 
Förlorade intäkter på grund av att avgifter ej tas ut för rehabiliteringsinsatser  
i hemmet under de första två veckorna: 
 
Alternativ 1) Vårdtagaren får insatser varje dag i 14 dagar ger – 872 kronor. 
Alternativ 2) Vårdtagaren får insatser varje dag i 10 dagar ger – 623 kronor. 
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Ekonomiavdelningen hålls fortlöpande informerad om ekonomin. 
 
_______ 
 
 
Su § 11 
 
Sociala utskottets beslut 
 
• Sociala utskottet ställer sig bakom projektet. 
• Förslaget att erbjuda avgiftsfria insatser under två veckor återremitteras för 

utarbetande av förslag till finansiering. 
 
ÄRENDET 
 
Gunilla Andersson, 1:e arbetsterapeut och MAR (medisinskt ansvarig för 
rehabilitering) och Marianne Eklöv, projektansvarig arbetsterapeut, redogör för 
projektet.  
 
I tjänsteskrivelse 2007-01-30 anförs följande: 
 
”Information om erhållna stimulansmedel på 408.000 från Socialstyrelsen 
Detta är vad vi har sökt pengar till. Utdrag från ansökan: 
 
A: Anställa en extra arbetsterapeut för att skapa en fungerade rehab.kedja emot 
landstinget och inom kommunen. 
-Göra rutiner för bättre rehab.planer i samarbete med sjukhuset. 
-Införa ett rehabiliterande synsätt bland personalen i hemtjänsten, på korttidsboende och 
på Dagrehab.  
-Införa "hemrehabilitering" i Ljusnarsbergs kommun. Detta för att brukarna ska få 
rehabilitering där de finns eller väljer att vara.  
-Öka samverkan mellan dessa enheter för att få en bättre rehab. av patienterna. 
-Få personalen att uppmärksamma rehabiliteringsbehov hos sina brukare. 
-Skapa rutiner så dessa nya vårdkedjor fungerar utan extra resurser i framtiden. 
 
B: Inköp av kursmaterial och genomföra studiebesök, ev. köpa sjukgymnastinsatser av 
landstinget (för personalutbildning). 
 
Dessutom ska kommunen själv bidraga med 100.000 som är tänkt för bl.a. 
personalutbildning. 
 
En arbetsgrupp har bildats som består av enhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut, 
MAR, biståndshandläggare, personal från hemtjänst och Dagrehab.  
 
Förslag till beslut: 
 
• 2 veckors avgiftsfria insatser i hemmet och Dagrehab för de brukare som  

får ett Hemrehab beslut i samband med utskrivning från sjukhus och ev. 
korttidsboendet. Gäller brukare som inte har haft dagliga hemtjänstinsatser 
tidigare.” 
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Ks § 54   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
 
Förteckningarna läggs till handlingarna. 

 
 ****** 
 
Till protokollet noteras att kommunstyrelsen även tagit del av 
bildningsförvaltningens och socialförvaltningens delegationsbeslut.  
 
Beslutet föregås av följande beredning: 

 
Efter anmälan i bildningsutskottet förvaras bildningsförvaltningens 
delegationsbeslut på förvaltningschefens kontor. 
 
Socialförvaltningens delegationsbeslut i sekretessärenden, som efter anmälan i 
sociala utskottet, anmäls vid kommunstyrelsens sammanträde, 2007-03-28, och 
förvaras i därför särskild pärm på socialförvaltningen. 

 
Övriga delegationsbeslut förvaras på kommunkansliet. 
 
_______ 
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Ks § 55 Dnr KS  001/2007 101 
 
Rapporter / meddelanden / delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
 
Rapporter m.m. läggs till handlingarna. 
  
 ****** 
 

Dnr KS  002/2007   041  Ekonomichefen: Presentation av budgetuppföljningen lämnas vid 
  respektive utskotts sammanträde i maj. 

 
VD Lars Westlund Preliminär resultatrapport/förvaltningslokaler. 
LFAB och LIFAB: 
 
Ordföranden, kommunchefen Inbjudan till näringslivsrådets pubkväll  
och utvecklingssekreteraren: den 17 april 2007 på Tages Wärdshus. 
 

Dnr KS 132.05   610  Kommunchefen:  Svar på frågor angående om- och tillbyggnad  
Ks § 40, 2007-02-28    av Ljusnarsskolan från Ulf Hilding (m) och 

  Anita Elvenäs (c). 
 
Socialchefen: Rapport om en förestående resa till Italien som 
 en avslutning i socialförvaltningens projektarbete. 
 
Ludvika kommun, Protokoll 2007-01-29 och kallelse 
Räddningsnämnden  2007-03-05. 
Västerbergslagen: 
 
Degerfors IF: Tack för uppvaktningen på 100-årsdagen och  
 välkommen till årets hemmamatcher i Superettan. 
 
Länstrafiken Örebro AB: Kallelse till ordinarie årsstämma 2007-04-16. 
 
Länsstyrelsen Örebro län: Kulturmiljöanslaget 2006 – rapport. 
   
Bergsstaten, Falun: Silverhöjden nr 400 (2007-03-19), 
Undersökningstillstånd dnr 200-1424-2006. 
 
Frånträdande av tillstånd Underrättelse 2007-02-27; Dnr 203-257-2007. 
  
 Underrättelse 2007-02-27; Dnr 203-259-2007. 
 
Sveriges Kommuner och Tidplan i anledning av Ansvarskommitténs  
Landsting: betänkande. 
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Ks § 56 Dnr KS 
 
”Oppositionsrum” – extraärende anmält av Anita Elvenäs (c), Margareta 
Svenson (m) och Anna-Marina Martinsson (kfl)   
 
Kommundtyrelsens beslut 
 
Framställningen avslås i enlighet med föreliggande förslag. 
  
  ****** 
ÄRENDET 
 
Rubricerade skriftliga framställning, registrerad 2007-03-21, har följande 
lydelse: 
 
”Vi föreslår att ett rum ordningsställs på kommunkontoret för oppositionen  
där samtliga handlingar ska finnas tillgängliga. Detta för att ge oppositionen 
möjlighet att lättare ha tillgång till ärendehandlingar.” 
 
Ordförande meddelar att samtliga kommuninvånare har rätt att ta del av 
allmänna offentliga handlingar. Ärendehanteringen sköts genom kommunens 
kansli. 

 
Det i framställningen angivna skälet till att få ett särskilt rum iordningställt  
för ”oppositionen” utgör således inget skäl i sig. 

 
Kommunchefen meddelar att det säkerhetsmässigt är olämpligt att  
iordningställa ett rum för ”oppositionen”. De rum som finns på kommun-
kontoret har iordningställts för den kommunala verksamheten med direktiv 
avseende arbetstider, utkvittering av nycklar, koder m.m. 

 
Ordförandens och kommunchefens förslag till beslut är att kommunstyrelsen 
avslår framställningen. 
 
 
ÄRENDEHANTERING 
  
Det antecknas till protokollet att ordföranden redogjort för kommunstyrelsens 
ärendehantering generellt.  
 
Med få undantag tas ärenden upp i kommunstyrelsen utan sedvanlig behandling 
i respektive utskott.  
 
_______ 

 


