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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-08-26 
 
                                                Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 12.00 

     13.00 – 14.50
 

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

 Gert Stark (s) 
Sten-Ove Karlsson (s), tjänstgörande ersättare 
Pirjo Nilsson (s) 
Astrid Dahl (v)  
Hans Hedborg (c) 
Sivert Bäck (c) 
Ulf Hilding (m) 
Oskar Martinsson (kfl), tjänstgörande ersättare 
Ralf Nielsen (kfl) 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Torbjörn Brännlund, kommunchef 
Bo Wallströmer, ekonomichef 
Ann-Britt Löfström, tillförordnad socialchef, §§ 194-222 
Tomas Larsson, tillförordnad bildningschef, §§ 193-207 
Gunilla Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 193 
Thomas Krenchel, personalsekreterare 

Utses att justera Sten-Ove Karlsson 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret   2009-08-31 
 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:  193 - 222 

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

 
 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 
 Sten-Ove Karlsson 

 

   ANSLAG/BEVIS           
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2009-08-26 
Datum för 
anslags uppsättning 2009-08-31 Datum för 

anslags nedtagande    2009-09-25 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 
 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                 Anders Andersson                                                              
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 193   
 
Information om influensan A (H1N1) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson informerar om den 
kommunala beredskapen och organisationen med anledning av den 
befarade influensan A (H1N1), den så kallade svininfluensan.  
 
_________ 
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Ks § 194 
Au § 121  Dnr KS 002/2009 041 
 
Ekonomisk rapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar i dagsläget förekommande 
arbetsmaterial rörande uppföljningen av det ekonomiska utfallet per den 
31 juli 2009 samt prognos för helåret 2009, delårsrapporten. Vidare 
redovisas utdrag ur Sveriges Kommuner och Landstings och  
Statistiska centralbyråns rapport ”Vad kostar verksamheten i Din 
kommun? Bokslut 2008”. 
 
 
Au § 121 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer lämnar rapport över den aktuella 
ekonomiska situationen i kommunen. 
 
Lönekostnaderna för perioden januari till juli 2009 visar att på ett stort 
utfall som i huvudsak kan härledas till sociala utskottets och 
bildningsutskottets verksamheter. 
 
Samtliga med ekonomiskt ansvarsområde skall senast den  
19 augusti 2009 inkomma till ekonomiavdelningen med en uppföljning 
av det ekonomiska utfallet per den 31 juli 2009 samt prognos för helåret 
2009. Detta material skall sedan utgöra underlag för delårsrapport. 
 
 ________ 
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Ks § 195 
Au § 123   Dnr KS 115/2008 041 
 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
 
Au § 123 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 2 juli 2009 inkommit 
med en ekonomisk rapport avseende perioden 1 januari-30 juni 2009. 
Rapporten avser såväl förvaltningslokaler som övriga lokaler. 
 
_________ 
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Ks § 196 
Au § 124  Dnr KS 108/2009 041 
 
Tertialrapport, perioden 1 januari-30 april 2009, Regionförbundet Örebro 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 
 
 
 
Au § 124 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Regionförbundet Örebro har inkommit med en redovisning från 
regionförbundets verksamhetsområden för första tertialet 2009. 
En prognos gällande det ekonomiska utfallet per den 31 december 2009 
visar på ett överskott med 517 000 kronor. 
 
_________ 
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Ks § 197 
Au § 125    Dnr KS 120/2009 106 
 
Verksamhetsrapporter juni och juli 2009, Communicare 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
 
Au § 125 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 

***** 
 
ÄRENDET 
 
Communicare är ett EU-projekt med deltagande av kommuner i sex län. 
Avsikten med projektet är att finna försörjning för personer som är 
arbetslösa.  
 
Communicare har inkommit med verksamhetsrapporter avseende juni 
och juli månad 2009. 
 
_________ 
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Ks § 198  Dnr KS 
 
Ekonomisk uppföljning, räddningsnämnden Västerbergslagen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
ÄRENDET 
 
Räddningsnämnden Västerbergslagen har inkommit med uppföljning av 
det ekonomiska resultatet för perioden 1 januari-31 juli 2009. 
 
_________ 
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Ks § 199 
Kf § 68 
Ks § 136 
Ks § 92  Dnr KS 077/2009 001 
 
Förändrad politisk organisation 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar avslå föreliggande förslag till förändrad 
politisk organisation. Därtill att kommunfullmäktige beslutar uppmana 
kommunfullmäktiges presidium minimera antalet kommunfullmäktige- 
sammanträden under 2009 och att antalet sammanträden under 2010 skall 
uppgå till sex samt att inga beredningar utöver budgetberedningen till-
sätts under 2009. 
 
Yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå föreliggande 
förslag till förändrad politisk organisation. Vidare yrkas att kommun-
fullmäktige beslutar uppmana kommunfullmäktiges presidium minimera 
antalet kommunfullmäktigesammanträden under 2009 och att antalet 
sammanträden under 2010 skall uppgå till sex samt att inga beredningar 
utöver budgetberedningen tillsätts under 2009. 
 
 
ÄRENDET 
 
Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag till 
kommunfullmäktige beslutat vid sammanträde den 27 maj 2009, § 136. 
 
 
 
Kf § 68 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen med 
motiveringen att möjliggöra för dem som yrkar avslag på 
kommunstyrelsens föreliggande förslag att ta fram alternativa förslag till 
politisk organisation. 
 
Yrkanden 
Ulf Hilding (m), med instämmande av Anita Elvenäs (c) och  
Dorrit Pade (kfl), yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag innebärande 
bevarande av nuvarande politisk organisation med tre utskott till 
kommunstyrelsen. 
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Ewa-Leena Johansson (s) yrkar på återremiss av ärendet med 
motiveringen att möjliggöra för dem som yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag att ta fram alternativa förslag till politisk 
organisation. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons yrkande om 
återremiss och huruvida ärendet skall avgöras vid dagerns sammanträde. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt  
Ewa-Leena Johanssons yrkande. 
 
 
 
Ks § 136 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
• att låta kommunstyrelsens tre utskott (allmänna utskottet, 

bildningsutskottet och sociala utskottet) vara vilande under perioden 
1 juli 2009 till och med den 31 december 2009, 

• att inrätta ett nytt, tillfälligt utskott i kommunstyrelsen benämnt 
ekonomiutskottet, 

• att ekonomiutskottet skall bestå av sju ledamöter och sju ersättare, 
• att kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare samt ordförande 

och vice ordförande till ekonomiutskottet, 
• att kommunstyrelsen har rätt att besluta om adjungerad till 

ekonomiutskottet, 
• att ekonomiutskottets uppdrag är enligt föreliggande förslag, 
• att protokoll upprättas från ekonomiutskottets sammanträden, 
• att erforderliga revideringar på grund av ovanstående beslut görs av 

kommunstyrelsens reglemente § 25 enligt bilaga till skrivelsen, samt 
• att utvärdering av omorganisationen skall ske för en eventuell 

fortsatt ändrad organisation under 2010. 
 
Vidare att kommunfullmäktige beslutar att uppmana kommun-
fullmäktiges presidium att minska antalet kommunfullmäktige-
sammanträden under 2009 med tre samt att inga beredningar utöver 
budgetberedningen tillsätts under 2009. 
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Reservationer 
Oskar Martinsson (kfl) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Anita Elvenäs (c) och Ulf Hilding (m) reserverar sig skriftligt enligt 
bilaga till förmån för eget och Oskar Martinssons yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Anita Elvenäs (c) och Ulf Hilding (m) vill till protokollet anteckna att 
Centerpartiet och Moderata Samlingspartiet inte avser att besätta 
uppdragen som ledamöter och ersättare i ekonomiutskottet. 
 
Yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) yrkar, med 
instämmande av Astrid Dahl (v), att kommunstyrelsen beslutar enligt  
föreliggande förslag samt i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
beslutar uppmana kommunfullmäktige presidium att minska antalet 
kommunfullmäktigesammanträden under 2009 med tre samt att 
kommunfullmäktige beslutar att inte tillsätta några beredningar utöver 
budgetberedningen under 2009. 
 
Oskar Martinsson (kfl) yrkar, med instämmande av Ulf Hilding (m) och 
Anita Elvenäs (c), att nuvarande politisk organisation med tre utskott 
bibehålls. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ewa-Leena Johanssons yrkande 
och tilläggsyrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner omröstning med 
handuppräckning och följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Ewa-Leena Johanssons yrkande och tilläggsyrkande. 
Nej-röst för bifall till Oskar Martinssons med fleras yrkande. 
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Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med följande resultat: 
 
Ingemar Javinder (s)   Ja 
Gert Stark (s)   Ja 
Ulla Kalander-Karlsson (s)   Ja 
Pirjo Nilsson (s)   Avstår 
Astrid Dahl (v)   Ja 
Hans Hedborg (c)   Nej 
Anita Elvenäs (c)   Nej 
Ulf Hilding (m)   Nej 
Oskar Martinsson (kfl)   Nej 
Ewa-Leena Johansson (s)   Ja 
 
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster, 4 nej-röst och en avstår, 
ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt  
Ewa-Leena Johanssons yrkande och tilläggsyrkande. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) har inkommit 
med en skrivelse daterad den 19 maj 2009. I denna anges bland annat att 
den rådande ekonomiska situationen är av sådan extrem karaktär att det 
krävs extraordinära beslut för att uppnå ekonomisk balans. En besparing 
från den politiska församlingen vore att allmänna utskottet, sociala 
utskottet och bildningsutskottet skulle vara vilande under perioden  
1 juli 2009 till och med den 31 december 2009. Dessa utskott skulle 
ersättas med ekonomiutskott vilket skulle arbeta med 
 
• att tillse att ekonomiuppföljning med analyser och förslag på 

åtgärder tas fram, 
• att på ett mer intensivt sätt följa upp budgetföljsamheten i 

verksamheterna, 
• att prioritera utredningar som finns beslutade men ej påbörjade i 

syfte att i första hand genomföra de utredningar som kan anses skapa 
bättre ekonomiska förutsättningar inför budget 2010, 

• att initiera och driva på kommunens målarbete, samt 
• att ta fram åtgärdsplan för mer långsiktiga ekonomiska 

frågeställningar för att förbättra de ekonomiskt långsiktiga målen. 
 
Organisationen skulle utvärderas för att eventuellt även fungera under år 
2010. 
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Förslag 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson föreslår 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta   
 
• att låta kommunstyrelsens tre utskott (allmänna utskottet, 

bildningsutskottet och sociala utskottet) vara vilande under perioden 
1 juli 2009 till och med den 31 december 2009, 

• att inrätta ett nytt, tillfälligt utskott i kommunstyrelsen benämnt 
ekonomiutskottet, 

• att ekonomiutskottet skall bestå av sju ledamöter och sju ersättare, 
• att kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare samt ordförande 

och vice ordförande till ekonomiutskottet, 
• att kommunstyrelsen har rätt att besluta om adjungerad till 

ekonomiutskottet, 
• att ekonomiutskottets uppdrag är enligt föreliggande förslag, 
• att protokoll upprättas från ekonomiutskottets sammanträden,  
• att erforderliga revideringar på grund av ovanstående beslut görs av 

kommunstyrelsens reglemente § 25 enligt bilaga till skrivelsen, samt 
• att utvärdering av omorganisationen skall ske för en eventuell 

fortsatt ändrad organisation under 2010. 
 
 
 
Ks § 92 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ett förslag utarbetas till kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 maj 2009 om alternativ politisk organisation utifrån 
den rådande ekonomiska situationen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) har inkommit 
med en skrivelse daterad den 29 april 2009. I skrivelsen anförs att den 
rådande ekonomiska situationen med bland annat kontinuerligt ändrade 
ekonomiska förutsättningar samt att det historiskt varit svårt för 
kommunstyrelsen att finna tid för mer djupgående diskutera ekonomiska 
frågor, medför att utrymme behöver skapas för en bredare och djupare 
beredning av ekonomiska ärenden. I anledning av detta föreslår Ewa-
Leena Johansson tillfällig ändring av kommunstyrelsens organisation. 
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I skrivelsen föreslås kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige 
beslutar att kommunstyrelsen nuvarande tre utskott, allmänna utskottet, 
sociala utskottet och bildningsutskottet, skall vara vilande under perioden 
1 juli-31 december 2009, att ett tillfälligt utskott, benämnt ekonomi-
utskottet, inrättas under denna tidsperiod, att ledamöter i ekonomi-
utskottet väljes enligt föreliggande förslag rörande budgetprocess för 
2010 års budget (Au § 72) samt att uppdra åt kommunsekreteraren att till 
kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2009 utreda huruvida 
reglementen, delegation etc behöver anpassas. 
 
_________ 
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Ks § 200 
Ks § 163 Dnr KS 118/2009 001 
 
Redovisning av utredning om utökade samverkansmöjligheter inom 
KNÖL-området    
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (s) yrkande och 
Hans Hedborgs (c) tilläggsyrkande. 
 
Yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar förklara sig positiv till fortsatt utredning 
rörande ökat KNÖL samarbete inom områdena telefoni, IT och 
upphandling. Den fortsatta utredningen skall presentera konkreta 
konsekvenser och förslag ur såväl verksamhets som ekonomiskt 
hänseende. Vidare skall verksamheternas placering beaktas utifrån 
målsättningen om en stor geografisk spridning i KNÖL-området av det 
sammantagna samarbetet. Slutligen skall utredningen undersöka huruvida 
ytterligare möjliga samarbetsområden föreligger. 
 
Hans Hedborg (c) yrkar, i ett tilläggsyrkande, att kommunstyrelsen 
beslutar att i det fall fortsatt utredningsarbete medför ökade kostnader, 
skall Bergslagens Kommunalteknik inkomma med äskande om 
ytterligare ekonomiska medel. 
 
 
 
Ks § 163 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den  
26 augusti 2009 samt instämma i Ulf Hildings (m) protokollsanteckning. 
 
Protokollsanteckning 
Ulf Hilding (m) önskar till protokollet anföra att då utredningen saknar 
ekonomiska beräkningar, kan inte denna utgöra ett beslutsunderlag. 
Således måste utredningen kompletteras med ekonomiska beräkningar. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunalråden i Kommuner i norra Örebro län (KNÖL) uppdrog, via 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT), åt före detta kommunchefen i  
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Hällefors kommun, Lars-Göran Loré att utreda samverkansmöjligheter 
inom IT, lönekontor, upphandling, telefoni, kundtjänst, hemsidor och 
måltidsorganisation. 
 
Lars-Göran Loré presenterade en rapport för BKT:s direktion vid 
sammanträde den 29 maj 2009. I rapporten föreslås att IT-drift, telefoni, 
kundtjänst, hemsidor och upphandlingsverksamhet överförs till BKT. 
Vidare föreslås att gemensamt lönekontor och gemensam måltids-
organisation inte genomförs. 
 
BKT anger i en bifogad skrivelse till kommunstyrelserna i Hällefors, 
Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner daterad den  
29 maj 2009 att de är beredda att utveckla underlagen och ta det ansvar 
som föreslås i utredningen efter ändringar i förbundsordning och 
finansiella förutsättningar.  
 
BKT anhåller om beslut utifrån utredningen senast den 1 oktober 2009. 
 
_________ 
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Ks § 201 
Au § 130  Dnr KS 175/2008 253 
 
Angående försäljning av delar av fastigheten Kopparberg 1:1 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 130 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att reducera 
försäljningspriset för berörd del av fastigheten Kopparberg 1:1 till  
16 000 kronor. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening inkom, genom  
Lennart Angelroth, den 3 november 2008  med en skrivelse innehållande 
förfrågan om försäljning av del av fastigheten Kopparberg 1:1 vilken ägs 
av kommunen. Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening var 
intresserade av att förvärva delar av berörd fastighet då det på fastigheten 
finns uppfört hembygdsmuseet, postmuseet och loftboden, vilka ägs av 
hembygdsföreningen. Önskvärt var att fastighetsbildning skulle ske för 
dessa byggnader samt den till loftboden tillhörande scenen. Fastighets-
bildningen skulle omfatta cirka 950 kvadratmeter. För genomförande av 
fastighetsbildningen krävdes att marken överläts till 
hembygdsföreningen. 
 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 5 november 2008,  
§ 118 hänskjuta ärendet till kommunchef Torbjörn Brännlund för vidare 
beredning. 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund informerade om utvecklingen av 
ärendet vid allmänna utskottets sammanträde den 11 februari 2009, § 28. 
Utskottet beslutade vid detta tillfälle bland annat att den befintliga scenen 
på fastigheten ej skulle tillfalla Nya Kopparbergs Hembygdsförening 
utan kvarstå i kommunal ägo. 
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Ekonomichef Bo Wallströmer inkom med en skrivelse daterad den  
19 maj 2009 i vilken kommunstyrelsen föreslogs besluta att sälja del av 
fastigheten Kopparberg 1:1 enligt till skrivelsen bifogat underlag för  
20 000 kronor till Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening samt 
att köparen skulle stå för förrättningskostnaderna. Kommunstyrelsen 
beslutade vid sammanträde den 27 maj 2009, § 138 om försäljning enligt 
detta förslag. 
 
Lennart Angelroth har i egenskap av representant för Nya Kopparbergs 
Bergslags Hembygdsförening inkommit med en skrivelse daterad den  
29 juli 2009. I skrivelsen anförs att den ursprungliga föreslagna delen av  
fastigheten Kopparberg 1:1 som skulle säljas avsåg cirka 950 m2 

inklusive befintlig scen. Kommunstyrelsens beslut om försäljning 
inbegrep inte scenen, vilket medförde att arealen reducerades med 
200 m2. I anledning av detta föreslås att priset reduceras till motsvarande 
del, innebärande ett pris av 16 000 kronor. 
 
_________ 
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Ks § 202 
Au § 131  Dnr KS 211/2008 106 
 
Medfinansiering av EU-projekt, Finnskogarna 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen inte skall delta i projektet. 
 
Yrkande 
Hans Hedborg (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att kommunen 
skall delta i projektet under förutsättning att medfinansieringen 
differentieras utifrån antalet kommuninvånare. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag till beslut 
och Hans Hedborgs yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 131 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen inte 
skall delta i projektet. 
 
Yrkanden 
Hans Hedborg (c) yrkar att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
besluta att kommunen skall delta i projektet under förutsättning att 
medfinansieringen differentieras utifrån antalet kommuninvånare. 
 
Wiveca Stopp (s) yrkar allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
besluta att kommunen inte skall delta i projektet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att allmänna 
utskottet beslutar i enlighet med Wiveca Stopps yrkande. 
 
 ****** 
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ÄRENDET 
 
Ludvika kommun inkom den 23 december 2008 med förfrågan om 
medfinansiering i EU-projektet finnskogarna.com. Projektets syfte var att 
skapa samarbete kring finnskogsturism genom att koppla ihop företag 
med varandra och gentemot marknaden. Visionen var att finnskogarna i 
norra Mellansverige år 2015 skulle vara ett etablerat kvalitetsvarumärke 
med hög miljöprofil och finnskogskulturen som kännemärke, tillika 
Sveriges starkast tillväxande segment inom besöksnäringen. 
Medfinansieringen avsåg 30 000 kronor. Beslut om medfinansiering 
skulle vara Ludvika kommun tillhanda senast den  
31 januari 2009. 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson inkom den 19 januari 2009 med 
förslag till yttrande rörande ansökan om medfinansiering. Av detta 
framgick att då bland annat projektet inte hade kostnads-anpassats utifrån 
kommunstorlek och näringslivet i Ljusnarsbergs kommun enligt egen 
uppgift hade begränsat intresse av finnskogs-turism. Tomas Larsson 
föreslog kommunstyrelsen besluta anta yttrandet och därmed avslå 
ansökan om medfinansiering. Kommun-styrelsen antog föreslaget till 
beslut vid sammanträde den 28 januari 2009, § 23. 
 
Ludvika kommun har den 27 juli 2099 inkommit med inbjudan till 
deltagande i ett utifrån tidigare presenterat förslag reviderat förslag till 
EU-projekt angående finnskogskultur. Medfinansiering avser  
3 000 kronor per år åren 2010-2012. 
 
_________ 
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Ks § 203 
Ks § 177  Dnr KS 191/2008 510 
 
Remissyttrande, förslag till Länstransportplan Örebro län 2010-2021, 
Regionförbundet Örebro    
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (s) yrkande. 
 
Yrkande 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet hänskjuts till allmänna utskottets 
sammanträde den 9 september 2009 och vid detta tillfälle beslutar 
allmänna utskottet om remissyttrande å kommunens vägnar. I förslaget 
till remissyttrande skall även beaktas det beredningsunderlag och det 
förslag till nya hastighetsgränser samt den konsekvensutredning som 
Vägverket inkommit med i skrivelse daterad den 13 augusti 2009. 
 
 
 
Ks § 177 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Uppdrar åt kommunchef Torbjörn Brännlund att utarbeta förslag till 
remissyttrande. 
 
 
ÄRENDET 
 
Regionförbundet Örebro inkom den 12 juni 2009 med en inbjudan till 
kommunen att lämna synpunkter på förslag till Länstransportplan  
Örebro län 2010-2021.  
 
Eventuella synpunkter skall vara Regionförbundet Örebro tillhanda 
senast den 18 september 2009. 
 
_________ 
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Ks § 204 
Bus § 72  Dnr KS 020/2009 610 
 
Framtida fördelning av kompetensnivån inom förskoleverksamheten 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (s) yrkande. 
 
Yrkande 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) yrkar att 
ärendet hänskjuts för beslut vid ett senare tillfälle. 
 
 
ÄRENDET 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson informerar att samverkan 
med berörda arbetstagarorganisationer har genomförts den  
19 augusti 2009 och förhandling enligt Medbestämmandelagen (MBL) 
med Lärarförbundet den 25 augusti 2009. Vid samverkanstillfället har 
överenskommits att arbetsgivaren skall utarbeta smärre förtydliganden i 
föreliggande skrivelse. 
 
 
 
Bus § 72 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 

• att förhållandet avseende formell kompetensnivå inom 
förskoleverksamheten fastställs till 50 procent barnskötare samt 
50 procent förskollärare/fritidspedagoger och detta skall 
eftersträvas i och med uppsägningarna hösten 2009, 
 

• att kompetensnivån skall höjas över tid genom naturlig avgång på 
sådant sätt att yrkesgruppen barnskötare ersätts med 
förskollärare/fritidspedagog inom befintlig budget, 
 

• att dagbarnvårdare ersätts med dagbarnvårdare när möjligheter 
och behov för detta finns, i annat fall ersätts dagbarnvårdare med 
förskollärare/fritidspedagog, 
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• att vid eventuella framtida personalreduceringar (undantaget de 
som berörs av redan lagt varsel) skall beräkningen baseras på det 
förhållande som finns mellan yrkesgrupperna månaden innan 
förhandlingen upptas, samt 
 

• att familjedaghemsverksamheten fortsatt kan verka utifrån behov 
som en del av kommunens förskoleverksamhet oavsett 
kompetensförhållandet mellan barnskötare och 
förskollärare/fritidspedagog. 

 
****** 

 
ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
11 december 2008, § 88, budgetbeslutet för år 2009, att uppdra till 
bildningschefen att utreda, konsekvensbeskriva samt lämna förslag till 
framtida fördelning av formell kompetensnivå inom barnomsorgens 
verksamheter. 
 
Rektor Per-Erik Lindberg inkom med en skrivelse daterad  
den 4 februari 2009 i vilken redogjordes för bland annat de krav som 
enligt lagstiftningen krävs av verksamheten och dess personal.  
I anledning av detta föreslogs bildningsutskottet föreslå kommun-
fullmäktige besluta att ange som inriktningsmål att inom sex år skall 
barnskötartjänsterna ersättas med förskollärartjänster. Detta skulle ske 
genom att barnskötartjänster vid pensionsavgångar ersattes med 
förskollärartjänster samt att när i kommunen anställda barnskötare 
utbildat sig till förskollärare, konverterades deras tjänster till 
förskollärartjänster. Vidare skulle personalminskningar inom 
förskoleverksamheten i möjligaste mån ske genom att antalet 
barnskötartjänster reducerades. 
 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 10 februari 2009,  
§ 18, hänskjuta ärendet till sammanträdet den 10 mars 2009. 
 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 10 mars 2009,  
§ 25, att återremittera ärendet till bildningschefen. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim och rektor Per-Erik Lindberg 
inkom med skrivelse daterad den 8 april 2009. I skrivelsen anfördes 
bland annat den framskjutna plats som den pedagogiska verksamheten 
inom förskolan erhållit under de senare åren. 
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Bildningschef Ann-Margret Runheim och rektor Per-Erik Lindberg 
föreslog i skrivelsen bildningsutskottet föreslå att tjänstefördelningen  
inom kommunens förskolor skulle fastställas till en tjänstefördelning med 
67 procent förskollärare och 33 procent barnskötare för att sedan från år  
2015 ha inriktningen att det bara skall finnas förskollärar-tjänster i 
förskolan. Detta skulle ske genom att barnskötartjänster vid 
pensionsavgångar ersattes med förskollärartjänster samt att när i 
kommunen anställda barnskötare utbildat sig till förskollärare, konvertera 
deras tjänster till förskollärartjänster. 
 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 14 april 2009, § 38 
föreslå kommunstyrelsen besluta att hänskjuta ärendet till budget-
beredningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 86 att 
återremittera ärendet till bildningschefen för kompletterande beredning. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim och rektor Per-Erik Lindberg 
inkom med en kompletterad utredning daterad den 3 juni 2009. I denna 
utredning föreslogs beslutas i enlighet med förslag angivet i utredningen 
daterad den 8 april 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 24 juni 2009,  
§ 157 hänskjuta ärendet till bildningsutskottets sammanträde i augusti. 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson har inkommit med en 
skrivelse daterad den 10 juli 2009 i vilken bildningsutskottet föreslås 
föreslå kommunstyrelsen besluta  

• att förhållandet avseende formell kompetensnivå inom 
förskoleverksamheten fastställs till 50 procent barnskötare samt 
50 procent förskollärare/fritidspedagoger och detta skall 
eftersträvas i och med uppsägningarna hösten 2009, 

• att kompetensnivån skall höjas över tid genom naturlig avgång på 
sådant sätt att yrkesgruppen barnskötare ersätts med 
förskollärare/fritidspedagog inom befintlig budget, 

• att dagbarnvårdare ersätts med dagbarnvårdare när möjligheter 
och behov för detta finns, i annat fall ersätts dagbarnvårdare med 
förskollärare/fritidspedagog, 

• att vid eventuella framtida personalreduceringar (undantaget de 
som berörs av redan lagt varsel) skall beräkningen baseras på det 
förhållande som finns mellan yrkesgrupperna månaden innan 
förhandlingen upptas, samt 
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• att familjedaghemsverksamheten fortsatt kan verka utifrån behov 
som en del av kommunens förskoleverksamhet oavsett 
kompetensförhållandet mellan barnskötare och 
förskollärare/fritidspedagog. 

 
_________ 
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Ks § 205 
Bus § 74  Dnr KS 093/2009 622 
 
Organisering av pedagogiska måltider 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att pedagogiska måltider skall organiseras 
enligt förslag daterat den 1 juli 2009, att kostnaden för pedagogisk måltid 
blir 15 kronor från och med den 1 september 2009 samt att lunch-
kostnaden för icke tjänstgörande personal fastställs till 47,50 kronor från 
och med den 1 september 2009. 
 
Yrkande 
Oskar Martinsson (kfl), med instämmande av Ralf Nielsen (kfl), yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar att pedagogiska luncher skall vara 
kostnadsfria för personalen inom bildningsverksamheterna. 
Finansiering av yrkandet saknas. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bildningsutskottets förslag till beslut 
och Oskar Martinssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med bildningsutskottets förslag. 
 
 
 
Bus § 74 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Bildningsutskottet beslutar att mening 1, stycke 7 på sidan 1 får följande 
lydelse (ändringar kursiverade) ”För att uppnå det som anges i 
läroplanerna utgör vuxennärvaro vid måltiderna en del av arbets-
uppgifterna.” och mening 1, stycke 1 sidan 2 får följande lydelse ”Vad 
som anges ovan är exempel på att de pedagogiska måltiderna utgör en del 
av arbetstiden.” 
 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att pedagogiska 
måltider skall organiseras enligt förslag daterat den 1 juli 2009, att 
kostnaden för pedagogisk måltid blir 15 kronor från och med den  
1 september 2009 samt att lunchkostnaden för icke tjänstgörande 
personal fastställs till 47,50 kronor från och med den 1 september 2009. 
 

****** 
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ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 januari 2003,  
§ 14 om diverse riktlinjer för pedagogisk lunch. Vidare beslutades att 
personal inom barnomsorgs-, förskoleklass- och grundskole-
verksamheterna som äter pedagogisk lunch skulle betala 10 kronor för 
måltiden medan övrig personal betalar 44 kronor per lunch. 
 
Anita Elvenäs (c) framförde vid bildningsutskottets sammanträde den 10  
mars 2009, § 34 frågan varför förskolans kostnader för kost överskred 
budgeterat belopp med 340 000 kronor år 2008. Vid detta tillfälle 
beslutade bildningsutskottet hänskjuta frågan till sammanträdet  
den 14 april 2009. 
 
Vid sammanträdet den 14 april 2009, § 37 beslutade bildningsutskottet 
uppdra åt bildningschef Ann-Margret Runheim att redovisa intäkter och 
kostnader för pedagogiska måltider 2008. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim redovisade vid bildningsutskottets 
sammanträde den 12 maj 2009, § 51 ett arbetsmaterial rörande 
organisering av pedagogiska måltider. Bildningsutskottet beslutade vid 
detta tillfälle att hänskjuta ärendet till dagens sammanträde. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim presenterade vid 
bildningsutskottets sammanträde den 9 juni 2009, § 64 en handling 
daterad den 26 maj 2009. I handlingen föreslogs kommunstyrelsen 
besluta att pedagogiska måltider skulle organiseras enligt i skrivelsen 
presenterat förslag samt att pedagogisk måltid var kostnadsfri för 
personal. Vidare redovisades förvaltningens kostnader för pedagogiska 
måltider 2008, vilka uppgick till 324 400 kronor. Bildningsutskottet 
beslutade vid detta tillfälle uppdra åt bildningschef  
Ann-Margret Runheim att om möjligt till kommunstyrelsens 
sammanträde den 24 juni 2009, redovisa kostnaderna för pedagogiska  
måltider per enhet samt intäkter för pedagogiska måltider per enhet 2008 
samt föreslog kommunstyrelsen hänskjuta ärendet till   
budgetberedningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 24 juni 2009, § 156 
återremittera ärendet till bildningsförvaltningen för kompletterande 
beredning. 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson har inkommit med en 
handling daterad den 1 juli 2009 med förslag till alternativ organisering  
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av pedagogiska måltider. I handlingen föreslås bildningsutskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta att pedagogiska måltider skall organiseras 
enligt förslag daterat den 1 juli 2009, att kostnaden för pedagogisk måltid 
blir 15 kronor från och med den 1 september 2009 samt att 
lunchkostnaden för icke tjänstgörande personal fastställs till 47,50 kronor 
från och med den 1 september 2009. 
 
_________ 
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Ks § 206 
Bus § 76   Dnr KS 134/2009 610 
 
Likabehandlingsplaner 2009 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
 
 
Bus § 76 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
föreliggande likabehandlingsplaner för Kyrkbacksskolan och 
Garhytteskolan 2009. 
 

***** 
 
ÄRENDET 
 
Skollagen kap 14 a § 8 första stycket anger att  
 
”Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med översikt 
över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 
behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för 
vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under 
det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 
genomförts ska tas in i efterföljande års plan.” 
 
Kyrkbacksskolan och Garhytteskolan har inkommit med 
likabehandlingsplaner för år 2009. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad 
den 27 juli 2009 bildningsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta  
att godkänna föreliggande likabehandlingsplaner för Kyrkbacksskolan 
och Garhytteskolan 2009. 

 
_________ 
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Ks § 207 
Bus § 77  Dnr KS 209/2008 624 
 
Verksamhetsberättelse för skolhälsovården läsåret 2008/2009 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
 
 
Bus § 77 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
verksamhetsberättelsen för skolhälsovården läsåret 2008/2009. 
 

***** 
 
ÄRENDET 
 
Före detta bildningschef Ann-Margret Runheim, skolsköterska med 
medicinskt ansvar Marina Lundquist och skolsköterska Anna Svedberg 
har i juni inkommit med verksamhetsberättelse för skolhälsovården 
läsåret 2008/2009. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 
27 juli 2009 bildningsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att 
godkänna verksamhetsberättelsen för skolhälsovården läsåret 2008/2009. 
 
_________ 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  30 (52)
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-08-26 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 208 
Su § 77  Dnr KS 106/2009 007 
 
Svar med anledning av revisorernas granskning av interna kontrollen vid 
utbetalning av försörjningsstöd  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 77 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Sociala utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen anta föreliggande 
förslag till svar till kommunens revisorer. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomförde på uppdrag 
av kommunens revisorer en granskning av kommunens interna kontroll 
vid utbetalning av försörjningsstöd. Resultatet av granskningen framgår 
av en rapport från oktober 2008-januari 2009 som inkom till kommunen. 
Kommunens revisorer anger i bilagd skrivelse daterad den 29 april 2009 
att den samlade bedömningen är att den interna kontrollen vid 
registrering och utbetalning av försörjningsstöd behöver utvecklas. 
Kommunens revisorer emotser ett skriftligt svar från kommunstyrelsen 
senast den 7 september 2009 med en redovisning av vilka åtgärder som 
vidtagits för att utveckla den interna kontrollen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 maj 2009, § 132 
uppdra åt sociala utskottet att inkomma med förslag till skriftligt svar till 
kommunstyrelsens sammanträde den 26 augusti 2009. 
 
Enhetschef Nan Carlsson redovisar förslag till svar. 
 
_________ 
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Ks § 209 
Su § 80  Dnr KS 114/2009 730 
 
Begäran om redogörelse med anledning av klagomål rörande 
äldreomsorgen    
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar begära anstånd hos Länsstyrelsen Örebro län 
till den 30 september 2009 med redogörelsen för att möjliggöra 
utarbetandet av ett förslag som kan antas av kommunstyrelsen. I det fall 
anstånd nekas, beslutar kommunstyrelsen att bevilja sociala utskottet rätt 
att ta beslut om redogörelse å kommunens vägnar vid dess sammanträde 
den 10 september 2009. 
 
 
 
Su § 80 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Sociala utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Länsstyrelsen Örebro län har den 12 augusti 2009 inkommit med begäran 
om redogörelse med anledning av inkomna klagomål rörande 
äldreomsorgen inom kommunen. Redogörelsen skall ange om de 
uppgifter som framförs i klagomålen är korrekta, vilka överväganden och 
åtgärder som klagomålen har aktualiserat hos nämnden, genomförd 
riskanalys i samband med förändring vad gäller personalresurser inom 
hemvården samt hur nämnden arbetar med kvalitetsuppföljning av 
biståndsbeslutade insatser.  
 
Redogörelsen skall vara Länsstyrelsen Örebro län tillhanda senast den  
16 september 2009. 
 
_________ 
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Ks § 210 
Au § 132  Dnr KS 004/2009 023 
 
Prövning av tillsättning av tjänst som kommunchef 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 132 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att påbörja 
processen för rekrytering av ny kommunchef. Vidare beslutas att 
kommunen själv sköter rekryteringen och att denna administreras och 
samordnas av personalsekreteraren. För ändamålet bildas en 
rekryteringsgrupp bestående av kommunala tjänstemän, fackliga 
representanter samt politiska representanter för såväl majoriteten som 
oppositionen.  
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2008,  
§ 146 om anställningsstopp till och med den 30 april 2009. Anställnings-
stoppet avsåg samtliga anställningar och avsteg skulle endast medges 
efter prövning av allmänna utskottet. Vikariat uppgående till mellan  
14 dagar och tre månader skulle prövas av förvaltningschef med 
anmälningsplikt till allmänna utskottet och timvikariat skulle prövas av 
personalansvarig med utgångspunkten att timvikarier nyttjas med största 
möjliga restriktivitet. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson har inkommit med 
en skrivelse daterad den 21 juli 2009 i vilken allmänna utskottet föreslås 
besluta att påbörja processen för rekrytering av ny kommunchef samt 
bilda en rekryteringsgrupp för ändamålet bestående av kommunala 
tjänstemän, fackliga representanter samt politiska representanter för såväl 
majoriteten som oppositionen. Vidare föreslås att kommunen själv sköter 
rekryteringen och att denna administreras och samordnas av personal-
sekreteraren. Förslaget motiveras av att nuvarande kommunchef uppnår  
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pensionsålder under första kvartalet 2010 och återbesättning behövs 
bland annat för att den ledande och samordnande roll över samtliga 
verksamheter som kommunchefstjänsten innebär inte anses kunna 
inrymmas i någon befintlig tjänst. Den aktuella och förmodade framtida 
ekonomiska situationen medför att det är ännu angelägnare än tidigare att 
funktionen som kommunchef bibehålls. 
 
_________ 
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Ks § 211  Dnr KS 004/2009 023 
 
Uppföljning av förskolebeläggning och personalbemanning inom 
förskoleverksamheten    
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
 
ÄRENDET 
 
Rektor Per-Erik Lindberg redovisar en aktuell rapport per den  
15 juni 2009 rörande förskolebeläggningen utifrån i budget beslutade 
volymtimmar samt personalbemanningen i förskolan utifrån beslutet om 
volymtimmar.  
 
_________ 
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Ks § 212 
Su § 76  Dnr KS 002/2009 041 
 
Uppföljning av beläggningen inom äldreomsorgen samt 
betalningsanvarsdagar  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av beläggningen inom 
äldreomsorgen samt betalningsansvarsdagar. 
 
 
 
Su § 76 
 
Sociala utskottets föreslag till kommunstyrelsen 
 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningen av 
beläggningen inom äldreomsorgen samt betalningsansvarsdagar.  
 
Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna 
rapporten över ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen kap 6 § 6 f 
och Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) § 28 f.  
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Enhetschef Suzanne Sillrén presenterar en sammanställning över 
beläggningen inom äldreomsorgen under innevarande år samt en 
sammanställning över betalningsansvarsdagar till och med den  
11 augusti 2009. 
 
LSS-handläggare Anna Sjöström har inkommit med en rapport enligt 
Socialtjänstlagen kap 6 § 6 f och Lag om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) § 28 f över ej verkställda beslut. 
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna rapporten.  
 
_________ 
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Ks § 213 
Su § 76  Dnr KS 140//2009 730 
 
Återrapportering av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 
 
Kommunstyrelsens föreslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten. 
 
 
 
Su § 76 
 
Sociala utskottets föreslag till kommunstyrelsen 
 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningen av 
beläggningen inom äldreomsorgen samt betalningsansvarsdagar.  
 
Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna 
rapporten över ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen kap 6 § 6 f 
och Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) § 28 f.  
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Enhetschef Suzanne Sillrén presenterar en sammanställning över 
beläggningen inom äldreomsorgen under innevarande år samt en 
sammanställning över betalningsansvarsdagar till och med den  
11 augusti 2009. 
 
LSS-handläggare Anna Sjöström har inkommit med en rapport enligt 
Socialtjänstlagen kap 6 § 6 f och Lag om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) § 28 f över ej verkställda beslut. 
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna rapporten.  
 
_________ 
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Ks § 214  Dnr KS 
 
Åtgärder i köken med anledning av inspektion 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att nödvändiga åtgärder skall genomföras 
enligt en tidsplan som krävs för godkännande av Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning utifrån miljö- och hälsoskyddslagen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kostansvarig Ulrika Wexell har inkommit med en skrivelse daterad den 
17 augusti 2009. I skrivelsen anges att en genomgång av centralköket och 
köket på förskolan Bergsgården, avdelning Smaragden har genomförts av 
miljö- och hälsoskyddsinspektör Malin Gröningsson Bergslagen miljö- 
och byggförvaltning och kostansvarig Ulrika Wexell den  
13 augusti 2009. Vid denna genomgång framkom ett antal åtgärder som 
behöver genomföras för att köken skall godkännas enligt miljö- och 
hälsoskyddslagen. Erforderliga åtgärder anges i skrivelsen. 
 
_________ 
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Ks § 215 
Ks § 101 
Au § 69  Dnr KS 069/2009 007 
 
Revisionsrapport, ”Granskning av BMBs tillsynsverksamhet med 
fokus på livsmedelskontroller”   
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar svarsskrivelsen och överlämnar den till 
kommunfullmäktige för kännedom. 
 
 
ÄRENDET 
 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning har inkommit med svarsskrivelse 
rörande revisionsrapporten daterad den 6 juli 2009. 
 
 
 
Ks § 101 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar begära att få ta del av Bergslagens miljö- och 
byggnämnds svar med anledning av revisionsrapporten samt att 
revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
 
 
Au § 69 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna revisionsrapporten till 
kommunfullmäktige för kännedom samt beslutar begära att få ta del av 
Bergslagens miljö- och byggnämnds svar med anledning av revisions-
rapporten. 
 
 ****** 
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ÄRENDET 
 
Revisorerna i samtliga kommunerna i norra Örebro län (KNÖL) har 
uppdragit åt Komrev inom Öhrlings PriceWaterhouseCoopers att 
genomföra en granskning av Bergslagens miljö- och byggnämnds 
tillsynsarbete med fokus på livsmedelskontroller. 
 
Komrev inom Öhrlings PriceWaterhouseCoopers har presenterat en 
revisionsrapport daterad februari 2009 för de förtroendevalda revisorerna 
i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. I revisions-
rapporten konstateras att Bergslagens miljö- och byggnämnd inte har 
tillfredställande rutiner för planering, genomförande och uppföljning av 
tillsynsverksamheten inom framför allt livsmedels-området. Vidare att de 
bedömningar som funnits i tidigare granskningar av Bergslagens miljö- 
och byggnämnd till stor del kvarstår och att de rekommendationer som 
framförts inte hörsammats. I rapporten görs följande rekommendationer: 
 

• Bergslagens miljö- och byggnämnd säkerställer att en 
verksamhetsplan med tillhörande kontrollplaner för tillsyn tas 
fram och fattas beslut om. 

• Bergslagens miljö- och byggnämnd säkerställer att den får ta del 
av kontinuerliga verksamhetsuppföljningar. 

• Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutar om eventuella 
omprioriteringar under pågående verksamhetsår. 

• Förvaltningen utarbetar tydliga kontrollplaner och att 
uppföljningen av dessa följer samma struktur för att underlätta 
följsamhet. 

• Bergslagens miljö- och byggnämndens verksamhet och ekonomi 
redovisas i sin helhet i nämndens årsredovisning. 

 
Revisionsrapporten har godkänts av de förtroendevalda revisorerna i 
Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. 
 
Gunilla Carlsson, ordförande för revisionen i Lindesbergs kommun, har i 
en skrivelse daterad den 26 februari 2009 å revisorernas vägnar, framfört 
önskemål om skriftligt svar med kommentarer till granskningen senast 
den 10 juni 2009 från Bergslagens miljö- och byggnämnd. 
 
_________ 
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Ks § 216  Dnr KS 129/2009 046 
 
Val av revisor och revisorsersättare efter Annelie Jägerström i stiftelser 
administrerade av kommunen    
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen väljer revisor och revisorsersättare enligt  
Pirjo Nilssons (s) förslag. 
 
Förslag 
Pirjo Nilsson (s) föreslår att kommunstyrelsen väljer Inger Hilding till 
ordinarie revisor i Stiftelse Stora Gården och Ellyvor och Ove Anderssons 
stiftelse för uppmuntran och stöd till behövande gamla och sjuka i 
Ljusnarsbergs kommun samt revisorsersättare i Stiftelsen Ljusnarsbergs 
kommuns Skolsamfond, Karl-Gunnar Erikssons Donationsstiftelse, 
Stiftelsen Ljusnarsbergs Socialsamfond och Stiftelsen Gillersklacks 
Fritidsanläggning. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 24 juni 2009, § 190 
välja Annelie Jägerström till ordinarie revisor i Stiftelse Stora Gården och 
Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse för uppmuntran och stöd till 
behövande gamla och sjuka i Ljusnarsbergs kommun samt revisors-
ersättare i Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns Skolsamfond, 
Karl-Gunnar Erikssons Donationsstiftelse, Stiftelsen Ljusnarsbergs 
Socialsamfond och Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning. 
 
Annelie Jägerström inkom den 13 augusti 2009 med en avsägelse från 
ovanstående uppdrag. Kommunstyrelsen har således att välja ordinarie 
revisor i Stiftelse Stora Gården och Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse 
för uppmuntran och stöd till behövande gamla och sjuka i Ljusnarsbergs 
kommun samt revisorsersättare i Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns 
Skolsamfond, Karl-Gunnar Erikssons Donationsstiftelse, Stiftelsen 
Ljusnarsbergs Socialsamfond och Stiftelsen Gillersklacks 
Fritidsanläggning. 
 
_________ 
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Ks § 217  Dnr KS 129/2008 101 
 
Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande beslut tagna i 
kommunstyrelsen 2007-2009    
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 13 augusti 2009 av verkställighet 
gällande beslut tagna i kommunstyrelsen. I bilagd skrivelse daterad den 
18 augusti 2009 föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
redovisningen och uppföljningen 
 
_________ 
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Ks § 218   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 
 
ÄRENDET 
 
Anmälan av tagna delegationsbeslut inom individ- och familjeomsorgen 
under perioden 2009-06-01—2009-07-31. 
 
Anmälan av tagna beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2009-06-01—2009-07-31. 
 
Anmälan av taget delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande 
Ewa-Leena Johansson gällande fullmakt för Johanna Näslund, 
Advokatfirman Lindahl att företräda kommunen vid 
domstolförhandlingar och myndigheter angående ärende rörande 
skadestånd, Örebro tingsrätts mål T 5217-08. 
 
_________ 
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Ks § 219  Dnr KS 001/2009 101 
 
Rapporter, och delgivningar   
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporter och delgivningar läggs till handlingarna. 
 
   ******   

 
 Rapporter  
   
 Skolinspektionen Kvalitetsgranskningar avseende 

grundskolornas användning av lärare 
efter deras behörighet. 

   
 Regeringskansliet ”Regeringskansliets årsbok – Fakta 

och statistik om myndigheternas 
verksamhet”. 

   
 Sveriges Kommuner och Landsting 

och Statistiska centralbyrån 
”Vad kostar verksamheten i Din 
kommun? – Bokslut 2008” 

   
 Svenska Miljöinstitutet för Örebro läns 

Luftvårdsförbund 
”Övervakning av luftföroreningar i 
Örebro län – mätningar och 
modellering”. 

   
 Boverket ”Bostadsmarknaden 2009-2010 – 

Med slutsatser från 
bostadsmarknadsenkäten”. 

   
 Länsstyrelsen Örebro län ”Läget på bostadsmarknaden i 

Örebro län 2009”. 
   
 Banverket ”Järnvägen i samhällsplaneringen – 

Underlag för tillämpning av 
miljöbalken och plan- och 
bygglagen”. 

   
 Regionförbundet Örebro ”Gör BBIC skillnad? En uppföljning 

av kvaliteten i socialtjänstens 
utredningar av barn i 
Örebroregionen – Barns Behov I 
Centrum”. 
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 Länsstyrelsen Örebro län Kartläggning av kommunernas 
planering för resurser för 
kunskapsbaserad vård. 

   
 Socialdepartementet ”Nationell strategi för utvecklat 

föräldrastöd – En vinst för alla”. 
   
 Regionplanenämnden, Stockholms 

läns landsting 
”Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen RUFS 2010”. 

   
 Kommunens rektorer Uppföljning av 

kompetensutveckling. 
   
 Örebro läns bildningsförbund Statistik, Studieförbundens 

verksamheter i Örebro län 
   
   
 Delgivningar  
   
 Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag Protokoll, sammanträde i styrelsen 

den 23 juni 2009. 
   
 Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag Protokoll, sammanträde i styrelsen 

den 23 juni 2009 
   
 Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag Protokoll, bolagsstämma den  

10 juni 2009. 
   
 Bergslagens miljö- och byggnämnd Protokoll, sammanträde den  

10 juni 2009. 
   
 Communicare Minnesanteckningar från styrgrupp 

den 22 juni 2009. 
   
Dnr KS 141/2009 106 Polismyndigheten i Örebro län Beslutsprotokoll från den  

19 augusti 2009. 
   
 Sociala utskottet Yttrande med anledning av angiven 

brist på budget- och 
skuldrådgivning. 

   
 Arkivarie Malin Hedström Arkivbeskrivning. 
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 Transportstyrelsen Dispens till och med den  
1 mars 2010 för Tage Rejmes i 
Örebro AB från skyldigheten att 
tillhandahålla förnybara drivmedel. 

   
 Transportstyrelsen Dispens till och med den  

30 december 2009 för Pentti Junttila 
i Kopparberg AB från skyldigheten 
att tillhandahålla förnybara 
drivmedel. 

   
 Utvecklingsledarna inom 

förskoleverksamheten 
Skrivelse angående 
förskoleverksamheten. 

   
 Föräldrar med barn i kommunens 

förskolor 
Protestbrev mot 
kostnadsreduceringar inom 
förskoleverksamheten. 

   
 Sveriges Kommuner och Landsting Beslut, ”Kongressens uppdrag om 

förbundets finansiella tillgångar – 
engångsutdelning till 
medlemmarna”. 

   
 Sveriges Kommuner och Landsting Beslut, Förbundsavgift för år 2010 

till SKL”. 
   
 Länsstyrelsen Örebro län Tillsyn enligt Socialtjänstlagen kap 

31 § 2 
   
 Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 
Yttrande över ansökan om 
auktorisation som bilskrotare. 

   
 Bergsstaten Undersökningstillstånd för området 

Laxbro nr 3. 
   
 Bergsstaten Undersökningstillstånd för området 

Utanheden nr 2. 
   
 Bergsstaten Förlängning av giltighetstiden för 

undersökningstillståndet Bångbro  
nr 1. 
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 Bergsstaten Medgivande enligt 6 kap 1 § 
minerallagen att överlåta 
undersökningstillstånd enligt 
minerallagen, Älvgrensgruvan  
nr 100. 

   
 Hörkens Vägförening Ny ordförande, Kurt Hagström. 
   
 Håkan Blomberg, Nora Tack för uppvaktningen. 
   
 Ordförandena och vice ordförandena i 

Sveriges Kommuner och Landsting, 
Kommunala Företagens 
Samorganisation och Pacta 
(Arbetsgivarförbundet för 
kommunalförbund och företag). 

Skrivelse rörande gemensam 
arbetsgivarorganisation. 

   
 Bergslagens Kommunalteknik Skrivelse rörande upptändning av 

gata-vägbelysning inom kommunens 
distributionsområde. 

   
 Länsstyrelsen Örebro län Samråd enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken och 23 kap 10 § lagen 
om kulturminnen mm angående 
dikesrensning och trumbyten längs 
väg 795. 

   
 Länsstyrelsen Örebro län Tillstånd att i djurpark förevisa älg 

enligt artskyddsförordningen 
(2007:845). 

   
 Sveriges Kommuner och landsting Beredningens förslag till SKLs 

yttrande angående förvaltningsplan, 
miljökvalitetsnormer, 
åtgärdsprogram samt 
miljökonsekvensbeskrivning för 
vattendistrikt. 

   
 Sveriges Kommuner och Landsting Inbjudan, ”Rätt att rösta! – 

dialogmöten om valdeltaganden”. 
   
 Sveriges Kommuner och Landsting Inbjudan till kommunstyrelsens 

ordförande, regionalt utvecklings-
forum den 10 september 2009. 
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 Sveriges ungdomsråd ”Nya tag för Sveriges ungdomsråd – 
Vi behöver din hjälp”. 

   
 Regeringskansliet ”Språk för alla – Information om 

Sveriges nya språklag”. 
   
 Örebro läns bildningsförbund Nyhetsbrev nr 3 2009. 
   
 Örebro läns bildningsförbund Verksamhetsberättelse och bokslut 

2008. 
   
 Örebro läns bildningsförbund ”Folkbildning i Örebro län – Öppen 

för alla-året runt”. 
   
 Folkbildningsrådet Fakta om folkbildning. 
   
 SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsberättelse 2008 och 

verksamhetsplan 2009. 
   
 Länsrätten i Örebro län Beslut i mål nr 1205-09 E, länsrätten 

avskriver målet från vidare 
handläggning. 

   
 Länsrätten i Örebro län Dom i mål nr 2821-08, länsrätten 

bifaller överklagandet till vissa 
delar. 

   
 Länsrätten i Örebro län Dom i mål nr 1262-09, länsrätten 

avslår överklagandet. 
   
 Länsrätten i Örebro län Dom i mål nr 568-09, länsrätten 

avslår överklagandet. 
   
 Länsrätten i Örebro län Dom i mål nr 2987-08, länsrätten 

avslår överklagandet. 
   
 Posten Skrivelse angående brevlådeservicen 

i Ljusnarsbergs kommun. 
   
 Räddningsnämnden Västerbergslagen Protokoll, sammanträde den  

17 augusti 2009. 
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 Sveriges Kommuner och Landsting Styrelsens beslut vid sammanträde 
den 21 augusti 2009 angående 
rekommendation om vaccination 
mot pandemisk influensa. 

   
 Polismyndigheten i Örebro län Beslut om uppdrag om utredning av 

förutsättningarna för samverkan med 
Ljusnarsbergs kommun vad gäller 
samtjänst i förvaltningsuppgifter, 
beslutsprotokoll den 19 augusti 2009 

   
_________ 
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Ks § 220  Dnr KS 090/2009 041 
 
Ansökningar om undantag från inköpsstopp 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja undantag från inköpsstopp enligt 
ansökan gällande inköp av två rullvagnar och en switch. Beträffande 
reparation av baklift skall undersökas huruvida reparationen utgör ett 
försäkringsärende. Angående inköp av torrlivsmedel för lagring i 
samband med beredskap för influensan A (H1N1) skall ärendet 
undersökas närmare. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 91 om 
att inköpsstopp införs för kostnadsslagen 40 inköp av anläggnings-
tillgångar, 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. 
Administrativt beslutar allmänna utskottet om undantag från 
inköpsstoppet gällande kostnadsslag 40210-40290 inköp av inventarier 
och maskiner, 41010-41490 inköp av anläggnings- och 
underhållsmaterial, 47xxx konsulttjänster, 58310 friskvård och 
fritidsverksamhet samt 71000-72xxx representation, annonser, reklam 
och information. 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer 
presenterar vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2009, § 115, 
en skrivelse daterad den 29 april 2009 som angav de regler som avsågs 
tillämpas för att upprätthålla inköpsstoppet. Vid detta tillfälle beslutade 
kommunstyrelsen godkände presenterade regler för att upprätthålla 
inköpsstoppet 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund har inkommit med ansökan om 
undantag för inköpsstopp rörande reparation av baklift för kommunens 
fordon vilken skall användas för mattransporter. Kostnaden är obekant. 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund har inkommit med ansökan om 
undantag från inköpsstopp gällande två rullvagnar till fordon för 
användande vid mattransporter. Kostnaden är 7 256 kronor. 
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Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med ansökan om undantag 
från inköpsstopp rörande utbyte av switch för möjliggörande av 
debitering av äldreomsorgsavgifter. Kostnaden är cirka 8 400 kronor. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström har inkommit med ansökan 
om undantag från inköpsstopp rörande inköp av torrlivsmedel för lagring 
i samband med beredskap för influensan A (H1N1). Kostnaden är 
obekant. 
 
_________ 
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Ks § 221   
 
Fråga rörande omhändertagande av skrotbilar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar frågan och svaret. 
 
 
ÄRENDET 
 
Ordföranden Ewa-Leena Johansson (s) tillåter Ulf Hilding (m) ställa 
frågan vem ansvarar för omhändertagande av skrotbilar i kommunen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) anger att 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning genom Mats Lidestig ansvarar 
för hämtning och omhändertagande av skrotbilar på kommunal mark. 
 
_________ 
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Ks § 222   
 
Fondbolag 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomiavdelningens förslag. 
 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomiavdelningen har inkommit med en skrivelse daterad den  
21 augusti 2009 i vilken kommunstyrelsen föreslås besluta om överföring 
av 3 515 000 kronor till Ljusnarsbergs kommun, konto nr 
8191-913 628 207-6, från fonder som kommunen förvaltar enligt nedan: 
 
Karl-Gunnar Erikssons Donationsstiftelse, 485 000 kronor från  
konto nr 185 981 828. 
Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns Skolsamfond, 1 375 000 kronor 
från konto nr 334 133 041 
Stiftelsen Ljusnarsbergs Socialsamfond, 1 655 000 kronor från  
konto nr 195 017 072. 
 
_________ 
 


