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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-08-25                                                                              
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

                                                                     Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 12.00       
     13.00 – 16.55 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 
Ingemar Javinder (S) §§ 144-169 

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

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Tommy Larserö, kommunchef  
Bo Wallströmer, ekonomichef  
Charlotte Dahlbom, socialchef  
Anders Nordlund, bildningschef  
Gunnar Berglund, avdelningschef, Bergslagens Kommunalteknik § 144 
Britt-Inger Fallström, tekniker, Bergslagens Kommunalteknik § 144 

Utses att justera Gert Stark 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret   2010-09-02 
 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer: 144–179 

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

 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 
 Gert Stark 

 

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

Organ              Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2010-08-25 
Datum för 
anslags uppsättning 2010-09-02 Datum för 

anslags nedtagande    2010-09-27 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
  Anders Andersson 
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Ks § 144 
 

 
Information om ny taxekonstruktion för vatten 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
 
Ärendet 
 
Avdelningschef Gunnar Berglund och tekniker Britt-Inger Fallström 
informerar om arbetet med en ny taxekonstruktion gällande vatten.  
 
_________ 
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Ks § 145 
Au § 107 
Bus § 58 
Su § 126  Dnr KS 014/2010 042  
 

 
Ekonomisk rapport 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporterna. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer rapporterar om den ekonomiska 
situationen per den 31 juli 2010 för kommunen som helhet samt allmänna 
utskottets verksamhetsområden. 
 
Charlotte Dahlbom rapporterar om den ekonomiska situationen per den 
31 juli 2010 för sociala utskottets verksamhetsområden. 
 
Bildningschef Anders Nordlund rapporterar om den ekonomiska 
situationen per den 31 juli 2010 för bildningsutskottets 
verksamhetsområden. 
 
 
 
Au § 107 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar om den ekonomiska 
situationen i kommunen. Det ekonomiska utfallet per den 31 juli 2010 för 
kommunen totalt visar en förbrukning av 59,7 procent av budgeterade 
medel. Riktpunkten för perioden 1 januari-31 juli 2010 är 58,0 procent.  
Vidare informeras om det pågående arbetet med delårsredovisningen per 
den 31 juli 2010. 
 
 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  4 (61) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-08-25 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
Bus § 58 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Bildningschef Anders Nordlund rapporterar om resultatprognos per den  
31 juli 2010.  
 
Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 58,0 procent, kan noteras 
per den 31 juli 2010: 
 

An- 
Netto 
(tkr)  

 
  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 
  2010 budget mot 2010   
   periodbudget   
510  18 829 20 998 2 169 36 136 52,1 
520 452 85 - 387 146 309,6 
521-523 6 600 6 400 - 200 11 340 58,2 
542 4 727 4 258 - 469 7 163 66,0 
543 3 275 3 081 - 194 5 514 59,4 
544 11 501 12 825 1 324 22 503 51,1 
560 670 692 22 1 246 53,8 
Summa 46 054 48 339 1 285 84 048 54,8 

 
510  Bildningschef 
520  Rektor förskola 
521-523 Förskolor 
542 Rektor, Garhytteskolan 
543 Rektor, Kyrkbacksskolan år 3-5 
544 Rektor, Kyrkbacksskolan år 6-9 
560 Musikledare 
 
Ansvar 510 Bildningschef innehåller en kostnad för år 2009 gällande 
skolskjutsar med 400 000 kronor. Vidare ett beräknat underskott i 
förhållande till budget vad gäller köp av verksamhet i enskild verksamhet 
med 470 000 kronor. 
 
Beträffande ansvar 521-523 Förskolor har personalreduceringar börjat ge 
ekonomisk effekt från och med juli. 
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Ansvar 542 Garhytteskolan saknar intäkter från Migrationsverket för 
första kvartalet 2010 gällande verksamheten förberedelseklass.  
 
Underskott för ansvar 543 Rektor Kyrkbacksskolan år 3-5 avser 
undervisning. Personalreduceringar beräknas ge ekonomisk effekt från 
och med september. 
 
Inom ansvar 544 Kyrkbacksskolan år 6-9 kommer personalreduceringar 
att ge ekonomisk effekt från och med september. Det positiva resultatet 
beror till övervägande delen på inköp av  färre matportioner från 
kostverksamheten än budgeterat.  
 
 
 
Su § 126 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom rapporterar att resultatprognos per den  
31 juli 2010 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för 
förvaltningen för år 2010 med 1 194 000 kronor. Fördelat på ekonomiska 
ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2010. 
 
Ansvar Netto, 

prognos/budget, 
tkr 

Socialchef (410) 474 
Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420) 0 
Enhetschef, Äldre- och handikappomsorg och LSS (430) - 750 
Enhetschef, Äldreomsorg (440) 220 
Enhetschef, Äldreomsorg (450) - 1 838 
Enhetschef, Äldreomsorg Koppargården (460) 0 
Enhetschef, Sjuksköterskor (470) 300 
Enhetschef, Rehab (480) 400 
Summa - 1 194 
 
Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 58,0 procent, kan noteras per 
den 31 juli 2010: 
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An- 
Netto 
(tkr)  

 
  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 
  2010 budget mot 2010   
   periodbudget   
410  2 318 3 716 1 398 6 611 35,1 
420 7089 7 237 148 12 620 56,2 
430 10 006 9 115 - 891 15 626 64,0 
440 6 086 6 575 489 11 271 54,0 
450 10 662 10 034 - 628 17 202 62,0 
460 11 262 11 907 645 20 412 55,2 
470 2 846 3 148 302 5 397 52,7 
480 1 401 1 964 563 3 367 41,6 
Summa 51 670 53 697 2 027 92 506 55,9 

 
Inom ansvar 410 Socialchef finns ett överskott av intäkter på  
1 180 000 kronor som utgörs av statliga projektmedel, medel som till stor 
del under året skall motsvaras av kostnader. Taxor och avgifter visar på 
ett underskott netto som för helåret beräknas till 436 000 kronor. 
Administrationen för äldreomsorgen innehåller kostnader som skall 
finansieras med statliga projektmedel. Trygghetslarm beräknas under året 
ge ett underskott på 143 000 kronor och färdtjänst ett överskott med 
120 000 kronor. 
 
Beträffande ansvar 420 Individ- och familjeomsorgen medför en 
resurstjänst inom gemensam administration till och med den 31 juli 2010 
ett underskott under året med 249 000 kronor. Familjehem vuxna 
(Socialtjänstlagen och Lag om vård av missbrukare i vissa fall) beräknas 
generera ett underskott med 86 000 kronor och familjehem barn/ungdom 
(Socialtjänstlagen och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) 
ett underskott med 499 000 kronor. Följande verksamheter beräknas ge 
överskott 2010: institutionsvård vuxna missbruk 300 000 kronor, 
institutionsvård barn/ungdom 1 447 000 kronor, kontaktperson vuxna 
133 000 kronor och försörjningsstöd 780 000 kronor. Prognosen grundar 
sig på att etableringen av Vuxam i kommunen medför mindre kostnader 
för individ- och familjeomsorgen. 
 
Ansvar 430 LSS och handikappomsorg uppvisar ett beräknat underskott i 
förhållande till budget beroende på större personalkostnader med  
704 000 kronor, på gruppbostaden Bergsmansvägen och Kata 
gruppbostad kostnadsökningar med 558 000 kronor för 
institutionsplaceringar enligt Lag om stöd och service till vissa  
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funktionshindrade (LSS), större antal personer med beslut enligt LSS om 
kontaktperson medförande ökade kostnader som beräknas till   
40 000 kronor samt kostnadsökningar med 235 000 kronor för 
korttidsvistelse för barn enligt LSS. På grund av lägre 
personalbemanning och minskade vikariekostnader på Dagcenter 
Bångbro beräknas ett överskott med 350 000 kronor och ledsagning 
uppskattas ge ett överskott med 100 000 kronor. 
 
Prognostiserat överskott inom 440 Solgården med 220 000 kronor kan 
härledas till matservice. 
 
Beräknat underskott för ansvar 450 Hemtjänst och Treskillingen kan 
härledas till större personalkostnader än budgeterat för  
hemtjänsten (1 090 000 kronor), nattpatrullen (400 000 kronor) och 
Treskillingen (750 000 kronor). De ökade kostnaderna beror på mycket 
stor korttidsfrånvaro, utbetalda avgångsvederlag och en obudgeterad 
tjänst på Treskillingen. Matservicen beräknas ge överskott med  
550 000 kronor. 
 
I rapporten för ansvar 460 Koppargården har tidigare ett överskott 
prognostiserats men detta beräknas nu inte uppstå på grund av krav på 
ökad bemanning med anledning av brandsäkerhetsaspekter. 
 
Överskottet inom ansvar 470 Sjuksköterskor, 300 000 kronor, beror på 
personalminskning från och med årsskiftet. 
 
Överskottet inom ansvar 480 Rehab beror på personalminskning från och 
med årsskiftet mot budgeterat sex månader. 
 
_________ 
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Ks § 146 
Au § 88 
Au § 108  Dnr KS 055/2010 042 
 

 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 88 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten samt uppdrar åt kommunchefen 
att kontakta verkställande direktören i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
med anledning av den ekonomiska rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 4 juni 2010 
inkommit med ekonomisk rapport avseende perioden  
1 januari–31 maj 2010. Rapporten avser såväl förvaltningslokaler som 
övriga lokaler. 
 
 
 
Au § 108 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten 
 
 
Ärendet 
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 2 juli 2010 inkommit 
med ekonomisk rapport avseende perioden 1 januari–30 juni 2010. 
Rapporten avser såväl förvaltningslokaler som övriga lokaler. 
 
_________ 
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Ks § 147 
Au § 109   Dnr KS 203/2010 170 
 

 
Ekonomisk rapport, räddningsnämnden Västerbergslagen 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 109 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Räddningschef Stefan Karlsson redovisar i en tjänsteskrivelse daterad 
den 3 juni 2010 budgetprognos vilken omfattar driftbudget till och med 
den 31 maj 2010. 
 
_________ 
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Ks § 148 
Au § 110  Dnr KS 117/2010 042 
 
Verksamhetsuppföljning per den 30 april 2010,  

 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT)  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 110 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 
 
 
Ärendet 
 
Vid direktionens i Bergslagens Kommunalteknik (BKT) sammanträde 
den 11 juni 2010, § 25 presenterades en verksamhetsuppföljning per den  
30 april 2010. Verksamhetsrapporten innehåller bland annat en prognos 
för året 2010 som visar på ett underskott med 3 400 000 kronor. 
 
_________ 
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Ks § 149 
Au § 111  Dnr KS 199/2010 041 
 

 
Tertialrapport, perioden 1 januari-30 april 2010, Regionförbundet Örebro 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten. 
 
 
 
Au § 111 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Regionförbundet Örebro har inkommit med en redovisning från 
regionförbundets verksamhetsområden för första tertialet 2010. 
En prognos gällande det ekonomiska utfallet per den 31 december 2010 
visar på ett överskott med 1 634 000 kronor. 
 
_________ 
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Ks § 150 
Au § 112  Dnr KS 207/2010 841
  
 

 
Årsredovisning 2009, Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar årsredovisningen. 
 
 
 
Au § 112 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet beslutar att årsredovisningen delges kommunstyrelsen 
för kännedom. 
 
 
Ärendet 
 
Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening har inkommit med 
årsredovisning för år 2009. Bokslutet visar ett underskott för år 2009 med 
154 395 kronor. 
 
_________ 
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Ks § 151 
Au § 92  Dnr KS 005/2010 106 
 
Äskande av extrabidrag till gatubelysning 2010,  

 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT)  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. Vidare 
beslutas att det extra bidraget skall regleras gentemot det ordinarie 
driftbidraget. 
 
 
 
Au § 92 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beviljar Bergslagens Kommunalteknik 21 965 kronor i 
extra medel 2010 för extra seriebyte och byte till ändrad ljuskälla, så 
kallad högtrycksnatrium long-life. Den ökade kostnaden finansieras 
genom kommunstyrelsens disponibla medel. 
 
 
Ärendet 
 
Avdelningschef Lars Gunnar Björklund, Bergslagens Kommunalteknik 
(BKT) har inkommit med skrivelse daterad den 31 maj 2010. I skrivelsen 
anges att BKT, Gata-Park-Idrott i beredande direktion lämnat förslag till 
extra driftbidrag för ett extra seriebyte samt byte till ändrad ljuskälla, så 
kallad högtrycksnatrium long-life. 
 
Direktionen beslutade vid sammanträde den 28 maj 2010, § 24 anta 
föreliggande åtgärdsförslag samt äska medel hos medlemskommunerna 
före den 1 juli 2010. Kostnaden för föreslagna åtgärder uppgår år 2010 
till 21 965 kronor. 
 
_________ 
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Ks § 152 
Au § 91 Dnr KS 173/2010 005 
 

 
Bredbandsprojekt i Örebro län 2010-2012 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 

• att delta som medfinansiär i bredbandsprojektet, 
• att uppdra åt kommunchefen att göra en översyn av de i 

skrivelsen föreslagna områdena/småorterna och eventuellt 
överlämna ett nytt förslag på prioritering till kommunstyrelsen, 

• att uppdra åt kommunchefen att därefter informera om och 
marknadsföra projektet i prioriterade områden/småorter, 

• att uppdra åt kommunchefen att utforska intresset för anslutning 
till bredband bland berörda hushåll, samt 

• att kommunstyrelsen beslutar om den slutgiltiga omfattningen av 
kommunens deltagande utifrån redovisningarna av ovanstående 
uppdrag. 

 
Vidare beslutas att ärendet överlämnas till budgetberedningen. 
 
 
 
Au § 91 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den  
2 juni 2010 angående bredbandsutbyggnad. Till skrivelsen bifogas en 
redogörelse för planerna för en fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet i 
Örebro län. Den fortsatta utbyggnaden innebär en kommunal kostnad 
vars storlek är beroende av antalet småorter och prioriterade områden 
som respektive kommun i Örebro län väljer att satsa på. 
 
Länsstyrelsen Örebro län har från kommunerna begärt ett 
medfinansieringsintyg för perioden 2010-2012. Enligt handläggare på 
Länsstyrelsen Örebro län förbinder sig ej kommunen att genomföra de i 
bifogade skrivelsen föreslagna åtgärderna. Väljer kommunen att delta i  
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utbyggnaden av bredbandsnätet, kan omprioritering göras av de i 
skrivelsen angivna områdena/småorterna till sådana områden/småorter 
som kommunen finner mer angelägna. Antalet områden/småorter är inte 
statiskt utan kan ändras. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår allmänna utskottet besluta att 
föreslå kommunstyrelsen besluta 
 

• att delta som medfinansiär i bredbandsprojektet, 
• att uppdra åt kommunchefen att göra en översyn av de i 

skrivelsen föreslagna områdena/småorterna och eventuellt 
överlämna ett nytt förslag på prioritering till kommunstyrelsen, 

• att uppdra åt kommunchefen att därefter informera om och 
marknadsföra projektet i prioriterade områden/småorter, 

• att uppdra åt kommunchefen att utforska intresset för anslutning 
till bredband bland berörda hushåll, samt 

• att kommunstyrelsen beslutar om den slutgiltiga omfattningen av 
kommunens deltagande utifrån redovisningarna av ovanstående 
uppdrag. 

 
_________ 
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Ks § 153 
Au § 120  Dnr KS 013/2010 042 
 
Information, förslag på förbättrad återrapportering utifrån

 

 
revisionsrapport    

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
förslaget på den övergripande strukturen för styrmodellen samt 
återremittera ärendet för ytterligare bearbetning och utveckling av förslag 
till styrmodell för Ljusnarsbergs kommun. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med skrivelse daterad den 
18 augusti 2010. I skrivelsen anges bland annat att en process inletts där 
en arbetsgrupp bestående av kommunchef Tommy Larserö, socialchef 
Charlotte Dahlbom, bildningschef Anders Nordlund, kommunsekreterare 
Anders Andersson, ekonomichef Bo Wallströmer och docent Olle Westin 
på Handelshögskolan vid Örebro universitet utarbetar ett förslag till 
förbättrad uppföljning inom kommunen. I skrivelsen presenteras att 
arbetsgruppen utarbetat förslag till övergripande styrmodell. 
 
Kommunchef Tommy Larserö föreslår i skrivelsen kommunstyrelsen 
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget på 
den övergripande strukturen för styrmodellen samt återremittera ärendet 
för ytterligare bearbetning och utveckling av förslag till styrmodell för 
Ljusnarsbergs kommun. 
 
 
 
Au § 120 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Revisorerna har inkommit med revisionsberättelse för år 2009 med därtill 
hörande bilagor daterad den 26 maj 2010 i vilken riktades anmärkning 
mot kommunstyrelsens sätt att leda, styra, följa upp och kontrollera 
verksamheten.  
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Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) presenterade 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni 2010, § 142 förslag till 
förklaring med anledning av revisorernas anmärkning. I förklaringen 
angavs att kommunstyrelsen delade revisorernas synpunkter samt 
instämde i att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning erhållit 
rapportunderlag varken i delårsrapporten eller årsredovisningen. 
Kommunstyrelsen konstaterade vidare att under ett par år har det i 
kommunen varit en turbulent situation beträffande chefstjänstemän men 
att situationen nu bedöms som stabil. I anledning av detta kan nu en 
prioritering ske av det kvalitetssäkrande arbetet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid ovan angivna sammanträde uppdra åt 
kommunchefen att omgående vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra 
återrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Förslag på en förbättrad återrapportering och vidtagande av nödvändiga 
anpassningar och åtgärder i enlighet med revisionsrapporten skulle 
tillställas kommunfullmäktige vid sammanträde den 9 september 2010. 
 
Kommunchef Tommy Larserö informerar om pågående arbete med att 
förbättra återrapporteringen. 
 
_________ 
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Ks § 154 
Au § 113  Dnr KS 166/2010 046 
 
Noteringar vid granskning av donationsstiftelser, Öhrlings 

 
PricewaterhouseCoopers    

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 113 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen noterar synpunkterna samt konstaterar att 
kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 maj 2010, § 117, i samband 
med att årsredovisningarna för berörda stiftelser behandlades, beslutade 
vidta åtgärder samt uppdrog åt kommunledningsgruppen att se över 
arbetet med samfonder och stiftelser. 
 
 
Ärendet 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har inkommit till kommunstyrelsen 
med skrivelse daterad den 2 juli 2010 innehållande synpunkter avseende 
årsredovisningarna för år 2009 gällande Stiftelsen Karl-Gunnar Erikssons 
Donationsstiftelse, Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns Skolsamfond samt 
Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond. Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers hoppas att kommunstyrelsen noterar 
synpunkterna och att eventuellt nödvändiga justeringar åtgärdas till nästa 
år. 
 
_________ 
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Ks § 155 
Au § 131  Dnr KS 157/2008 310 
 

 
Skrivelse, Mossgruvans Samfällighetsförening 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 131 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utge ersättning med anledning av den 
uppkomna skadan till Mossgruvans samfällighetsförening med  
30 000 kronor. Kostnaden finansieras genom kommunstyrelsens 
disponibla medel i budgeten. 
 
 
Ärendet 
 
Mossgruvans samfällighetsförening genom ordföranden                        
har i en skrivelse daterad den 21 maj 2010 ansökt om extra anslag för 
iordningställande och asfaltering av vägen genom Mossgruvans samhälle. 
Ansökan avser 60 000 kronor. Ansökan föranleds av att kommunen för 
cirka tio år sedan grävde upp delar av vägen för vatten och avlopp för att 
sedan bristfälligt återställa vägen medförande bland annat att asfalten 
sprängs sönder vintertid. 
 
Vidare har Mossgruvans Samfällighetsförening frågor angående 
handläggningen av ärendet. 
 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 9 juni 2010, § 104 att 
uppdra åt Bergslagens Kommunalteknik att se över aktuell vägsträcka 
och de eventuella brister som kommunen förorsakat i samband med 
grävningar för vatten och avlopp. Vidare uppdrogs åt kommunstyrelsens 
ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef Tommy Larserö 
att besvara skrivelsen från Mossgruvans Samfällighetsförening. Ärendet 
skulle åter behandlas vid dagens sammanträde i allmänna utskottet. 
 
Avdelningschef Gata-Park-Idrott Lars Gunnar Björklund, Bergslagens 
Kommunalteknik har inkommit med en  skrivelse där det bland annat 
anges, att då de av kommunen genomförda grävningarna för vatten och 
avlopp utfördes för cirka tio år sedan kan inte entreprenören hållas  
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ansvarig för den uppkomna skadan eftersom den normala garantitiden är 
två år. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och 
kommunchef Tommy Larserö har upprättat svarsskrivelse daterad den  
15 juni 2010, vilken tillsänts Mossgruvans samfällighetsförening. 
 
_________ 
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Ks § 156 
Su § 107  Dnr KS 185/2010 732 
 
Förslag till samverkansprojekt med Samhall AB gällande matdistribution

 

 
och tvätt  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 107 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen skall ingå avtal om 
samverkansprojekt med Samhall AB rörande distribution av matlådor och 
tvätt inom hemtjänsten enligt föreliggande förslag till projektavtal. 
Beslutet innebär att Samhall AB varje vardag distribuerar varm mat till 
personer som har bistånd för detta av kommunen, varje fredag 
distribuerar kyld matlåda för lördag och söndag till personer som har 
bistånd för detta av kommunen samt att Samhall AB bemannar 
hemtjänstens tvättstuga alla vardagar mellan klockan 07.00-16.00 och där 
i huvudsak tvättar brukares tvätt. Kostnaden för detta uppgår till  
40 kronor per distribuerad varm matlåda, 60 kronor per distribuerad kyld 
matlåda samt 16 833 kronor per månad för tvätt. Projekttiden skall vara 
tolv månader. 
 
Kommunstyrelsen deklarerar vidare att kostnaden för matdistribution och 
tvätt enligt samverkansavtalet skall vara minst kostnadsneutralt i 
förhållande till nuvarande kostnader inom hemtjänsten. 
 
 
Ärendet 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med skrivelse daterad den  
3 juni 2010 rörande samverkansprojekt med Samhall AB gällande 
matdistribution och tvätt. I skrivelsen anges att hemtjänsten under 2010 
haft en pressad arbetssituation och därför har en förfrågan gjorts till 
Samhall AB om deras möjlighet att utföra matdistribution och tvätt i 
projektform inom hemtjänsten. 
 
I förslag till avtal som utarbetats anges att varje vardag distribueras varm 
mat till personer som har bistånd för detta av kommunen och varje fredag 
distribueras kyld matlåda för lördag och söndag till personer som har  
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bistånd för detta av kommunen samt att hemtjänstens tvättstuga 
bemannas alla vardagar mellan klockan 07.00-16.00 för att där i 
huvudsak tvätta brukares tvätt. Kostnaden för distribution av varm 
matlåda uppgår till 40 kronor per matlåda och av kyld mat till 60 kronor 
per matlåda inklusive mat samt kostnaden för tvätt till 16 833 kronor per 
månad. Distributionen av matlådor beräknas för närvarande uppgå till 50 
per dag samt samma antal kylda matlådor för distribution fredagar. 
Projekttiden är i förslaget från den 1 augusti 2010 till och med den  
31 juli 2011. 
 
                        , Samhall AB informerar om deras utförande av 
matdistribution och tvätt. 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår i sin skrivelse att kommunen 
träffar överenskommelse om samverkansprojekt rörande matdistribution 
och tvätt inom hemtjänsten enligt föreliggande förslag till projektavtal. 
 
_________ 
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Ks § 157 
Au § 133    
 

 
Sammanställning av kommunchef Tommy Larserös intervjuer  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar sammanställningen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunchef Tommy Larserö presenterar vad som framkommit vid de 
intervjuer han hållit under våren. 
 
 
 
Au § 133 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet noterar sammanställningen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunchef Tommy Larserö har under våren 2010 genomfört cirka  
70 intervjuer med såväl lokala politiker, tjänstemän i kommunen och dess 
samverkansorgan, representanter för det lokala näringslivet och regionala 
aktörer.  
 
Kommunchef Tommy Larserö presenterar muntligt en sammanställning 
av vad som framkommit vid intervjuerna. 
 
_________ 
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Ks § 158 
Bus § 60 Dnr KS 039/2010 720 
 
Investeringsplan rörande åtgärder med anledning av flytt av

 

 
förskoleverksamhet till Garhytteskolan  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Gert Starks (S) med fleras yrkande. 
 
Yrkande 
Gert Stark (S) yrkar, med instämmande av Hendrik Bijloo (KFL), och 
Pirjo Nilsson (S), att kommunstyrelsen bifaller bildningsutskottets 
förslag till beslut med förtydligande att det i investeringsplanen angivna 
totalbeloppet utgör den maximala investeringskostnaden i samband 
med flytten av förskoleverksamheten. Vidare uppdras åt bildningschef 
Anders Nordlund att i samband med investeringarna söka de 
kostnadseffektivaste alternativen för att uppnå lägsta möjliga kostnad 
för investeringen. 
 
 
 
Bus § 60 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra investeringar enligt 
föreliggande investeringsplan, att finansiering sker genom 
ianspråktagande av det egna kapitalet samt att investeringsutrymmet för 
år 2011 skall reduceras med den slutgiltiga investeringsutgiften. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 31 mars 2010, § 65 
bland annat att Garhytteskolans verksamhet rörande förskoleklass, år 1 
och år 2 skulle flyttas över till ”Gamla Kopparbergsskolan” till 
terminsstart höstterminen 2010, att förskoleverksamheten inom 
förskolorna Linåkern och Bergsgården inklusive Smaragden skulle flytta 
över till Garhytteskolans lokaler samt att en investeringsplan för 
beslutade åtgärder skulle presenteras för kommunstyrelsen innan beslut 
om slutgiltig finansiering togs. 
 
Utredare Thomas Norman informerade vid bildningsutskottets 
sammanträde den 8 juni 2010, § 45 och allmänna utskottets sammanträde 
den 9 juni 2010, § 86 om arbetet med investeringsplanen innehållande  
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anpassningar av den yttre och inre miljön vid Garhytteskolan och ”gamla 
Kopparbergsskolan”. 
 
Bildningschef Anders Nordlund och ekonomichef Bo Wallströmer har 
inkommit med förslag till investeringsplan daterad den 10 augusti 2010.  
I denna föreslås investeringar vid ”Gamla Kopparbergsskolan” med 
50 000 kronor och vid ”Nya Garhytteskolan” med 3 375 200 kronor, 
sammantaget 3 425 200 kronor. 
 
I skrivelsen föreslår bildningschef Anders Nordlund och ekonomichef  
Bo Wallströmer bildningsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att 
genomföra investeringar enligt föreliggande investeringsplan, att 
finansiering sker genom ianspråktagande av det egna kapitalet samt att 
investeringsutrymmet för år 2011 skall reduceras med den slutgiltiga 
investeringsutgiften. 
 
_________ 
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Ks § 159 
Bus § 61  Dnr KS 161/2010 106 
 
Ansökan om medfinansiering av projektet ”Vad skall du bli?”, 

 
Communicare    

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte bifalla ansökan om bidrag till 
projektet ”Vad skall du bli?” 
 
 
Ärendet 
 
Bildningschef Anders Nordlund redovisar sin skrivelse daterad den  
4 augusti 2010. 
 
 
 
Bus § 61 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Bildningsutskottet förklarar sig positiv till det arbete som föreningen 
Communicare genomfört men konstaterar att det inte finns utrymme i 
bildningsutskottets budget till att medfinansiera projektet ”Vad skall du 
bli?”. Vidare konstateras att projektet omfattar verksamhet av samma art 
som Vuxams.  
 
Bildningsutskottet hänskjuter ansökan till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Communicare inkom den 19 maj 2010 med ansökan om medfinansiering 
till projektet ”Vad skall du bli?”. Syftet med projektet är att möjliggöra 
för ungdomar att hitta sitt ”vill” och utveckla sin drivkraft och genom 
denna få de nödvändiga erfarenheterna som krävs för att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Projekttiden är åren 2011-2013. Medfinansieringen 
avser för kommunen 65 000 kronor per år i kontanta medel, 
ändamålsenliga lokaler och övriga driftskostnader beräknat till  
130 000 kronor per år samt en uppstartskostnad uppgående till  
35 000 kronor. 
 
Bildningschef Anders Nordlund inkom med en skrivelse daterad den  
7 juni 2010 i vilken föreslogs att bildningsutskottet skulle uppdra åt 
honom att förhandla med Arbetsförmedlingen rörande finansieringen av  
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projektet samt att ett förslag till beslut skulle presenteras vid dagens 
sammanträde i bildningsutskottet. 
 
Bildningschef Anders Nordlund presenterar en skrivelse daterad den  
4 augusti 2010 i vilken bildningsutskottet föreslås att inte bifalla ansökan 
om bidrag till projektet ”Vad skall du bli?” 
 
_________ 
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Ks § 160  Dnr KS 208/2010 141 
 

 
Erbjudande om deltagande i projekt Bergskraft 11-13 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge allmänna utskottet tillstånd att ta beslut 
å kommunstyrelsens vägnar vid sammanträde den 8 september 2010 
rörande deltagande i projekt Bergskraft 11-13. 
 
Yrkande 
Hendrik Bijloo (KFL) yrkar att allmänna utskottet ges tillstånd att besluta 
om deltagande i projekt Bergskraft 11-13 till maximalt penningbelopp av 
50 000 kronor. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 
daterad den 18 augusti 2010 i vilken anges att Bergskraft Bergslagen och 
Ljusnarsbergs kommun under sommaren inkommit med information om 
att de förbereder ett nytt Bergskraftsprojekt. Bland annat kommer en 
ansökan att upprättas och sändas till Europeiska Unionens strukturfond. 
Ansökan är vid dagens sammanträde inte färdigställd, sista 
ansökningsdag är den 24 september 2010. Kommunstyrelsens nästa 
sammanträde är den 29 september 2010. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår utifrån vad som anges 
ovan att kommunstyrelsen beslutar ge allmänna utskottet tillstånd att ta 
beslut å kommunstyrelsens vägnar vid sammanträde den 8 september 
2010 rörande deltagande i projekt Bergskraft 11-13. 
 
_________ 
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Ks § 161  Dnr KS 091/2010 212 
 

 
Översiktsplan för Ljusnarsbergs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen samt överlämnar projekt-
beskrivningen till kommunchef Tommy Larserö för vidare arbete i 
ärendet. 
 
 
Ärendet 
 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning har den 12 augusti 2010 
inkommit med projektbeskrivning rörande arbetet med översiktsplan för 
Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. 
Projektbeskrivningen innehåller bland annat tidsplan, finansiering, 
organisation och översiktsplanens innehåll. 
 
_________ 
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Ks § 162  Dnr KS 056/2010 141 
 

 
Reviderad bolagsordning, Ljusnarsbergs kommunlager AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag 
till reviderad bolagsordning för Ljusnarsbergs kommunlager AB. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2010, § 30 
anta då föreliggande förslag till bolagsordning för Ljusnarsbergs 
kommunlager AB.  
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till reviderad 
bolagsordning daterat den 18 augusti 2010 för Ljusnarsbergs 
kommunlager AB. 
 
_________ 
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Ks § 163 
Au § 93  Dnr KS 124/2010 190 
 

 
Förslag till gemenensam överförmyndarnämnd i KNÖL-området   

Kommunstyrelsen beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt socialchef Charlotte Dahlbom att 
genomföra ett fåtal mindre revideringar av förslagen till reglemente 
respektive avtal varefter dessa presenteras för kommunfullmäktige. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

• att de fyra kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg 
och Nora inrättar en gemensam överförmyndarnämnd från 
och med den 1 januari 2011 med säte i Ljusnarsbergs 
kommun, 

• att föreliggande förslag till reglemente och avtal samt förslag 
till budget för år 2011 antas, 

• att i det fall någon kommun i KNÖL-området anordnar 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn, skall 
kostnadsfördelningen av dessa hanteras i särskild ordning, 
samt 

• att kostnaden för gode män, förvaltare och förmyndare 
belastar respektive kommun med faktisk kostnad. 

 
 
 
Au § 93 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
föreliggande förslag. 
 
Ärendet 
 
Kommunerna i norra Örebro län (KNÖL), Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora, uppdrog åt före detta kommunchef  
Torbjörn Brännlund att utarbeta ett förslag till 
överförmyndarverksamhet. 
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Förslag till gemensam överförmyndarverksamhet i form av en 
gemensam överförmyndarnämnd med fyra ledamöter och fyra 
ersättare, en ledamot och en ersättare per kommun, presenterades vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2010, § 87. 
Överförmyndarnämnden och dess administration föreslogs placeras i 
Ljusnarsbergs kommun. Vid detta sammanträde beslutade 
kommunstyrelsen att anta ett inriktningsbeslut om att en gemensam 
överförmyndarnämnd skulle bildas tillsammans med Hällefors, 
Lindesbergs och Nora kommuner. Vidare uppdrogs åt kommunchef 
Tommy Larserö att tillsammans med övriga kommunchefer i berörda 
kommuner utarbeta ett konkret förslag till hur en gemensam 
överförmyndarverksamhet skulle organiseras. 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med förslag till 
gemensam överförmyndarverksamhet daterat den 2 juni 2010. 
Förslaget utgår från det som presenterades vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 28 april 2010. Bifogat finns förslag till reglemente 
för gemensam överförmyndarnämnd och avtal om bildande av 
gemensam nämnd.  
 
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

• att de fyra kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg 
och Nora inrättar en gemensam överförmyndarnämnd från 
och med den 1 januari 2011 med säte i Ljusnarsbergs 
kommun, 

• att föreliggande förslag till reglemente och avtal samt förslag 
till budget för år 2011 antas, 

• att i det fall någon kommun i KNÖL-området anordnar 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn, skall 
kostnadsfördelningen av dessa hanteras i särskild ordning, 
samt 

• att kostnaden för gode män, förvaltare och förmyndare 
belastar respektive kommun med faktisk kostnad. 

 
_________ 
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Ks § 164 
Su § 113  Dnr KS 181/2010 701 
 
Förslag till Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande 

 
(POSOM) i Ljusnarsbergs kommun  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till Handlingsplan för 
psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) i Ljusnarsbergs kommun 
efter erforderliga revideringar. Vidare beslutas att socialchef  
Charlotte Dahlbom ansvarar för att fortlöpande uppdateringar av 
handlingsplanen sker efter behov samt ges rätt att vid behov genomföra 
mindre justeringar. 
 
 
 
Su § 113 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till Handlingsplan för 
psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) i Ljusnarsbergs 
kommun. 
 
 
Ärendet 
 
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med förslag till Handlingsplan för 
psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) i Ljusnarsbergs kommun. I 
bilagd skrivelse daterad den 26 maj 2010 framgår att kommunstyrelsen 
beslutade vid sammanträde den 23 april 2008, § 49 att POSOM-
verksamheten skulle tillhöra socialförvaltningen ansvarsområde och under 
socialchefen ledas av enhetschefen för individ- och familjeomsorgen med 
administrativt stöd från beredskapssamordnaren. Handlingsplan för POSOM-
gruppen har inte tidigare funnits men ett förslag har nu utarbetats. 
 
Enhetschef Nan Carlsson föreslår i skrivelsen sociala utskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande förslag till Handlingsplan för 
psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) i Ljusnarsbergs kommun. 
 
_________ 
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Ks § 165 
Au § 114  Dnr KS 213/2010 050 
 
Förslag till revidering, Upphandlingspolicy och riktlinjer för

 

 
Ljusnarsbergs kommun    

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
föreliggande förslag till Upphandlingspolicy och riktlinjer för 
Ljusnarsbergs kommun.. 
 
 
 
Au § 114 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande 
förslag till Upphandlingspolicy och riktlinjer för Ljusnarsbergs 
kommun.. 
 
 
Ärendet 
 
Inköpare Britt-Marie Cassel har inkommit med förslag till reviderad 
Upphandlingspolicy och riktlinjer för Ljusnarsbergs kommun. 
Förslaget föranleds av ändringar i lagstiftningen. Kommunsekreterare 
Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 3 augusti 2010 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande 
förslag till Upphandlingspolicy och riktlinjer för Ljusnarsbergs 
kommun. 
 
_________ 
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Ks § 166 
Au § 116 Dnr KS 205/2010 106 
 

 
PM, behov av utvärdering av Bergslagens miljö- och byggförvaltning 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunchef Tommy Larserö informerar om utvecklingen i ärendet. 
 
 
 
Au § 116 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommuncheferna Lennart Jansson, Lindesbergs kommun,  
Jan Norlund, Nora kommun, Lena Sahrblom, Hällefors kommun och 
Tommy Larserö, Ljusnarsbergs kommun har upprättat en promemoria 
där det bland annat anges att det vid möte med kommunerna i norra 
Örebro län den 28 maj 2010 beslutades att kommuncheferna får i 
uppdrag att snarast göra en genomgripande utvärdering av 
Bergslagens miljö- och byggförvaltnings verksamhet 
 
Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade vid sammanträde den  
23 juni 2010, § 67 yrka att det huvudsakliga innehållet i 
promemorian, efter beslut av respektive kommunstyrelse i 
samverkanskommunerna, skulle överlämnas till respektive kommuns 
internrevision för genomförande. 
 
_________ 
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Ks § 167   
Au § 123  Dnr KS 158/2010 175 
  Dnr KS 203/2010 170 
  
Förslag till tillägg till avtal och ändring av reglemente för 

 
räddningsnämnden Västerbergslagen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

• att ge räddningsnämnden Västerbergslagen i uppdrag att fullgöra 
kommunens uppgifter enligt Lag om brandfarliga och explosiva 
varor, samt 

• att avtal om samverkan i räddningsnämnden Västerbergslagen 
samt reglemente för räddningsnämnden Västerbergslagen ändras i 
enlighet med bilaga till Ludvika kommuns kommunchef  
Lennart Hellsings skrivelse daterad den 14 juni 2010. 

 
 
 
Au § 123 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
föreliggande förslag. 
 
 
Ärendet 
 
Regeringen har lämnat en proposition (prop. 2009/10:203) till riksdagen 
om ny lag om brandfarliga och explosiva varor i vilken bland annat 
kommunen övertar polisens uppgifter när det gäller tillståndsgivning och 
tillsyn av explosiva varor. Den nya lagen föreslås träda i kraft den  
1 september 2010. 
 
Kommunchef Lars Hellsing, Ludvika kommun och räddningschef Stefan 
Karlsson, Räddningstjänsten Västerbergslagen har med anledning av den 
nya lagstiftningen inkommit med skrivelser daterade den 14 juni 2010 i 
vilka föreslås tillägg till avtal mellan Ludvika och Ljusnarsbergs 
kommuner om samverkan i räddningsnämnden Västerbergslagen och 
ändring av nämndens reglemente. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 
3 augusti 2010 att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta  
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• att ge räddningsnämnden Västerbergslagen i uppdrag att fullgöra 
kommunens uppgifter enligt Lag om brandfarliga och explosiva 
varor, samt 

• att avtal om samverkan i räddningsnämnden Västerbergslagen 
samt reglemente för räddningsnämnden Västerbergslagen ändras i 
enlighet med bilaga till Ludvika kommuns kommunchef  
Lennart Hellsings skrivelse daterad den 14 juni 2010. 

 
_________ 
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Ks § 168 
Bus § 62  Dnr KS 209/2010 600 
 
Kvalitetsredovisning för bildningsverksamheten 2009 i  

 
Ljusnarsbergs kommun  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till Kvalitetsredovisning 
för bildningsverksamheten 2009 i Ljusnarsbergs kommun. Vidare beslutar 
kommunstyrelsen enligt Ewa-Leena Johanssons (S) tilläggsyrkande. 
 
Yrkande 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar i ett 
tilläggsyrkande att kommunstyrelsen beslutar uppdra åt bildningschef 
Anders Nordlund att utarbeta ett förslag till uppföljningsmodell inom 
bildningsförvaltningen. Förslaget till uppföljningsmodell skall 
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2011. 
 
 
 
Bus § 62 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till Kvalitetsredovisning för 
bildningsverksamheten 2009 i Ljusnarsbergs kommun. 
 
 
Ärendet 
 
Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet 
skall varje kommun, varje skola, varje kommunalt driven förskola och varje 
kommunalt drivet fritidshem årligen upprätta en skriftlig 
kvalitetsredovisning. Kommunens kvalitetsredovisning skall omfatta såväl 
kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 
 
Förslag till kvalitetsredovisning för bildningsverksamheten 2009 i 
kommunen har upprättats. Bildningschef Anders Nordlund föreslår i en 
skrivelse daterad den 4 augusti 2010 att bildningsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till kvalitetsredovisning. 
 
_________ 
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Ks § 169 
Bus § 63  Dnr KS 189/2010 610 
 
Utvärdering av musikprofil vid Kyrkbacksskolan samt etablering av 

 
ytterligare profiler  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
 
 
Bus § 63 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att musikprofilen vid Kyrkbacksskolans  
skolår 6-9 permanentas från och med läsåret 2010/2011. Vidare beslutas 
att en idrott och hälsa- samt en bild och formprofil etableras vid 
Kyrkbacksskolans skolår 6-9 med start läsåret 2010/2011. Slutligen 
beslutar kommunstyrelsen att godkänna utvärderingen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 89 att 
en musikprofil skulle etableras som ett projekt under läsåret 2009/2010 
vid Kyrkbacksskolans skolår 6-9. Vidare beslutades att projektet skulle 
utvärderas under våren 2010 och om denna utvärdering visade ett positivt 
utfall, skulle beslut tas om en permanentning av musikprofilen med start 
vid början av läsåret 2010/2011. Därtill beslutades att det då pågående 
arbetet med hälsoprofil skulle fortgå med ambitionen om en snabb 
etablering. 
 
Bildningschef Anders Nordlund inkom den 4 augusti 2010 med en 
utvärdering av musikprofilen vars resultat i huvudsak är positiv. Utifrån 
detta resultat föreslås bildningsutskottet föreslå kommunstyrelsen att 
besluta att permanenta musikprofilen vid Kyrkbacksskolans skolår 6-9. 
 
Utredningen innehåller även ett övervägande av införande av ytterligare 
profiler vid Kyrkbacksskolans skolår 9. Bildningsutskottet föreslås 
föreslå kommunstyrelsen besluta att en idrott och hälsa- samt en bild och 
formprofil etableras med start läsåret 2010/2011. Denna profilverksamhet 
sker inom ämnena skolans val och elevens val samt inrymmes i befintlig 
budgetram. 
 
_________ 
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Ks § 170 
Bus § 66  Dnr KS 155/2010 710 
 
Förslag till reviderad taxa och bestämmelser för barnomsorg och

 

 
skolbarnsomsorg  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag 
till Taxa och bestämmelser rörande barnomsorg och skolbarnsomsorg. 
 
 
Ärendet 
 
Bildningschef Anders Nordlund presenterar reviderat förslag till Taxa 
och bestämmelser rörande barnomsorg och skolbarnsomsorg. 
 
 
 
Bus § 66 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Bildningsutskottet beslutar uppdra åt bildningschef Anders Nordlund att 
genomföra ett fåtal mindre revideringar av förslaget till taxa och 
bestämmelser för barnomsorg och skolbarnsomsorg innan förslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen.  
 
Vidare beslutas uppdra åt bildningschef Anders Nordlund och 
kommunsekreterare Anders Andersson att genomföra en översyn av 
kommunens taxa och bestämmelser för barnomsorg och skolbarnsomsorg 
och vid behov återkomma med förslag till revideringar. 
 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
Taxa och bestämmelser rörande barnomsorg och skolbarnsomsorg. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2010, § 49 anta 
det då föreliggande förslaget till Taxa och bestämmelser rörande barnomsorg 
och skolbarnsomsorg. 
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Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med skrivelse daterad den 
9 augusti 2010 av vilken framgår att ytterligare behov av revidering av 
Taxa och bestämmelser rörande barnomsorg och skolbarnsomsorg 
föreligger. Förslag till ändrad Taxa och bestämmelser rörande 
barnomsorg och skolbarnsomsorg finns bilagt skrivelsen. Bildningschef 
Anders Nordlund föreslår bildningsutskottet föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till Taxa och 
bestämmelser rörande barnomsorg och skolbarnsomsorg daterat den  
9 augusti 2010. 
 
_________ 
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Ks § 171 
Bus § 67 Dnr KS 089/2010 610 
 

 
Redovisning med anledning av Skolinspektionens beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
 
 
Bus § 67 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till redovisning med 
anledning av Skolinspektionens beslut. 
 
 
Ärendet 
 
Skolinspektionen genomförde under våren 2010 inspektion av kommunens 
bildningsverksamhet. Skolbeslut utifrån dessa inspektioner inkom för 
förskoleklass och grundskola i Garhytteskolan, för grundskolan 
Kyrkbacksskolan samt för vuxenutbildning och gymnasieskolans 
individuella program vid Lärcentrum, alla handlingar daterade den 24 mars 
2010. I samtliga beslut identifierades ett antal brister som skall åtgärdas.  
 
Redovisning av åtgärder med anledning av identifierade brister skall lämnas 
till Skolinspektionen senast tre månader från den dag beslutet meddelats. I 
skolbesluten inbegreps åtgärder för ökad användning av lärare med 
utbildning för den undervisning de i huvudsak skall bedriva. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson informerade vid bildningsutskottets 
sammanträde den 25 mars 2010, § 23 om innehållet i de av Skolinspektionen 
inkomna handlingarna. 
 
Bildningschef Anders Nordlund redovisade Skolinspektionens skolbeslut 
samt det påbörjade arbetet med redovisning av åtgärder med anledning av 
skolbesluten vid bildningsutskottets sammanträde den 13 april 2010,  
§ 25. 
 
Bildningschef Anders Nordlund presenterade vid bildningsutskottets 
sammanträde den 11 maj 2010, § 34 en redovisning i form av ett 
arbetsmaterial med anledning av Skolinspektionens skolbeslut. Vid detta 
tillfälle beslutades att förslag till redovisning skulle presenteras vid dagens 
sammanträde. 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  43 (61) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-08-25 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
Skolinspektionen presenterade den 20 maj 2010 ett kommunbeslut efter 
tillsyn av Ljusnarsbergs kommun. Vid detta tillfälle framkom även att 
Skolinspektionen ändrat tidpunkt till den 20 september 2010 för när 
kommunen skall ha inkommit med redovisning.  
 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 8 juni 2010, § 47 att 
uppdra åt bildningschef Anders Nordlund att utarbeta förslag till redovisning 
vilket skulle presenteras vid dagens sammanträde. 
 
Bildningschef Anders Nordlund presenterar förslag till redovisning vilket 
anger åtgärder som skall vidtas med anledning av Skolinspektionens beslut 
avseende verksamheterna inom kommunens bildningsverksamhet. 
 
_________ 
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Ks § 172 
Bus § 68 Dnr KS 212/2010 620 
 

 
Ändring av beslutsalternativ rörande inackorderingsstöd 

Kommunstyrelsens beslutar 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
 
 
Bus § 68 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Bildningsutskottet beslutar hänskjuta ärendet till sammanträdet den  
7 september 2010. 
 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inackorderingsstöd kan beviljas utöver vad 
som anges i Skollagen kap 5 § 8 tredje stycket punkt 3, när ett 
gymnasieprograms inriktning inte kan erbjudas i samverkansområde. 
 
 
Ärendet 
 
                           har inkommit med ansökan daterad den 14 juni 2010 
rörande inackorderingsstöd. Ansökan föranleds av att                          sökt 
och preliminärt antagits på Hantverksprogrammet, inriktning 
Timring/Smide/Äldre byggnadsmetoder vid den kommunala gymnasieskolan  
Vansbro Utbildningscenter. Programmet med aktuell inriktning finns inte på 
närliggande gymnasieskolor. 
 
Bildningschef Anders Nordlund har upprättat en svarsskrivelse till  
              daterad den 15 juli 2010 där det anges att kommunstyrelsen 
beslutade vid sammanträde den 20 februari 2008, § 26 att inackorderingsstöd 
inte skall utges vid frisökning, det vill säga utbildningar i annan kommun när 
motsvarande utbildning kan erbjudas i hemkommunen eller 
samverkanskommunen. Då Hantverksprogrammet erbjuds av 
samverkanskommunen Lindesberg via Örebro kan inte inackorderingsstöd 
beviljas. I skrivelsen anges dock att ärendet skall behandlas av 
bildningsutskottet vid dagens sammanträde då erbjudandet från Lindesbergs 
kommun inte omfattar inriktningen Timring/Smide/Äldre byggnadsmetoder. 
 
_________ 
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Ks § 173 
Su § 139  Dnr KS 197/2010 700 
 
Tillsyn, tillsynsavgift och riktlinjer, försäljning av vissa receptfria

 

 
läkemedel  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

• att uppdra åt kommunstyrelsen i egenskap av socialnämnd att 
ansvara för kommunens uppgifter enligt Lagen (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel, 

• att fastställa en årlig tillsynsavgift på 2 000 kronor för handel med 
vissa receptfria läkemedel, 

• att tillsynsavgiften för försäljning av tobak eller folköl liksom 
tidigare skall vara 1 500 kronor och för båda dessa varugrupper  
2 000 kronor. Högsta avgiften för försäljning av folköl, tobak och 
receptfria läkemedel är 4 000 kronor. 

• att tillsynsavgifterna skall gälla från och med år 2010, samt 
• att anta till yttrandet bilagt förslag till riktlinjer för tillsyn av öl-, 

tobaks- och läkemedelsförsäljning. 
 
 
 
Su § 139 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
 
Ärendet 
 
Den 1 november 2009 trädde Lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel (LHR) (SFS 2009:730) i kraft och samtidigt upphävdes Lagen 
om detaljhandel med nikotinläkemedel (SFS 2007:1455). 
Bestämmelserna i den upphävda lagen ingår i LHR. 
 
Enligt LHR § 20 skall den kommun där detaljhandel bedrivs kontrollera 
efterlevnaden av lagen och av de föreskrifter som meddelats med stöd av 
lagen. Läkemedelsverket har bemyndigats att meddela föreskrifter om 
egenkontroll, lokaler för bedrivande av verksamhet med detaljhandel och 
tillhandahållande av läkemedel. Föreskrifterna avser bland annat anmälan 
om handel, anmälan om väsentliga förändringar, inköp av läkemedel, 
exponering på försäljningsstället, förvaring och egenkontrollprogram. 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  46 (61) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-08-25 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
Enligt LHR § 21 har kommunen rätt att på begäran få de upplysningar 
och handlingar som behövs för kontrollen. Kommunen har vidare rätt till 
tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som används i 
samband med detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel.  
 
Enligt LHR § 22 skall den som bedriver detaljhandel enligt lagen betala 
en årsavgift till Läkemedelsverket för dess tillsyn. 
 
Kommunen får enligt LHR § 23 ta ut en avgift för sin kontroll. 
 
Kommunfullmäktige skall besluta om vilken nämnd i kommunen som 
skall ha kontrollansvar enligt LHR. 
 
Alkoholhandläggare Ulf Wiman har inkommit med ett yttrande rörande 
tillsynen över receptfria läkemedel samt ett förslag till riktlinjer för 
tillsyn av öl-, tobaks- och läkemedelsförsäljning daterat den 27 juli 2010. 
Alkoholhandläggare Ulf Wiman föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 

• att uppdra åt kommunstyrelsen i egenskap av socialnämnd att 
ansvara för kommunens uppgifter enligt Lagen (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel, 

• att fastställa en årlig tillsynsavgift på 2 000 kronor för handel med 
vissa receptfria läkemedel, 

• att tillsynsavgifter för försäljning av tobak eller folköl som 
tidigare skall vara 1 500 kronor samt för båda dessa varugrupper  
2 000 kronor. Högsta avgiften för försäljning av folköl, tobak och 
receptfria läkemedel är 4 000 kronor. 

• att tillsynsavgifterna skall gälla från och med år 2010, samt 
• att anta till yttrandet bilagt förslag till riktlinjer för tillsyn av öl-, 

tobaks- och läkemedelsförsäljning. 
 
_________ 
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Ks § 174 
Su § 136  Dnr KS 221/2009 005 
 

 
Förslag till Regionalt program för e-Hälsa, Regionförbundet Örebro 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 136 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Regionalt program för e-Hälsa. 
 
 
Ärendet 
 
Regionförbundet Örebro har inkommit förslag till Regionalt program för e-
Hälsa. Av missiv daterat den 14 juni 2010 framgår att syftet med programmet 
är att var ett underlag och en vägledning för kommunerna och landstinget i 
det fortsatta arbetet med att gemensamt utveckla IT i vård och omsorg. 
 
_________ 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  48 (61) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-08-25 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Ks § 175 
Au § 125  Dnr KS 214/2010 004 
 

 
Förslag till dokumenthanteringsplan för allmänna utskottet 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar anta reviderat förslag till 
dokumenthanteringsplan för allmänna utskottets verksamheter. 
 
 
Ärendet 
 
Arkivarie Malin Hedström presenterar ett reviderat förslag till 
dokumenthanteringsplan för allmänna utskottets verksamheter. 
 
 
 
Au § 125 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Arkivarie Malin Hedström har inkommit med förslag till 
dokumenthanteringsplan för allmänna utskottets verksamhetsområde 
daterat den 28 juni 2010. I bilagd skrivelse daterad den 3 augusti 2010 
föreslår kommunsekreterare Anders Andersson kommunstyrelsen besluta 
att anta föreliggande förslag till dokumenthanteringsplan för allmänna 
utskottets verksamhetsområde. 
 
_________ 
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Ks § 176 
Au § 121   Dnr KS 210/2010 422 
 

 
Synpunkter på utfyllnad av Ljusnaren, Nacka tingsrätt, miljödomstolen 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen tackar för erbjudandet men 
avstår från att avge synpunkter. 
 
 
Ärendet 
 
Miljöinspektör/kommunbiolog Margareta Lindkvist, Bergslagens miljö- 
och byggförvaltning (BMB) har den 23 augusti 2010 inkommit med  
e-post i vilket anges att BMB avstår från att yttra sig i ärendet. 
 
 
 
Au § 121 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Vid Nacka tingsrätt, miljödomstolen har Trafikverket Investering Mitt 
ansökt om utfyllnad i sjön Ljusnaren. Utfyllnad utgör en del av 
totalupprustning och kapacitetsförstärkning av järnvägssträckan mellan 
Ställdalen och Hällefors. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar 
för en framtida ökning av godstrafiken och på sikt möjliggöra en 
överflyttning av godstrafik från Västra stambanan till godsstråket väster 
om Vänern. Upprustningen ingår i en investeringsstrategi för att i 
framtiden på ett effektivt sätt kunna leda godståg från Norrland till 
Göteborg genom Bergslagen och att även ta hand om den trafik som 
skapas i Bergslagen. 
 
Eventuella synpunkter med anledning av ansökan skall vara  
Nacka tingsrätt, miljödomstolen tillhanda senast den 31 augusti 2010. 
 
_________ 
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Ks § 177 
Au § 122  Dnr KS 210/2010 422 
 

 
Synpunkter på utfyllnad av Olovsjön, Nacka tingsrätt, miljödomstolen 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen tackar för erbjudandet men 
avstår från att avge synpunkter. 
 
 
Ärendet 
 
Miljöinspektör/kommunbiolog Margareta Lindkvist, Bergslagens miljö- 
och byggförvaltning (BMB) har den 23 augusti 2010 inkommit med  
e-post i vilket anges att BMB avstår från att yttra sig i ärendet. 
 
 
 
Au § 122 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Vid Nacka tingsrätt, miljödomstolen har Trafikverket Investering Mitt 
ansökt om utfyllnad i Olovsjön. Utfyllnad utgör en del av 
totalupprustning och kapacitetsförstärkning av järnvägssträckan mellan 
Ställdalen och Hällefors. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar 
för en framtida ökning av godstrafiken och på sikt möjliggöra en 
överflyttning av godstrafik från Västra stambanan till godsstråket väster 
om Vänern. Upprustningen ingår i en investeringsstrategi för att i 
framtiden på ett effektivt sätt kunna leda godståg från Norrland till 
Göteborg genom Bergslagen och att även ta hand om den trafik som 
skapas i Bergslagen. 
 
Eventuella synpunkter med anledning av ansökan skall vara  
Nacka tingsrätt, miljödomstolen tillhanda senast den 31 augusti 2010. 
 
_________ 
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Ks § 178   
 

 
Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
 
Anmälan av delegationsbeslut i ekonomiärenden, delegat ekonomichef. 
 
Anmälan av delegationsbeslut, läsårets förläggning 2010/2011, delegat 
bildningschef. 
 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 
2010-05-01—2010-07-31. 
 
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2010-05-01—2010-07-31. 
 
_________ 
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Ks § 179    
 

 
Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 

   Delgivningar  
   
Dnr KS 118/2010 001 Arbetsförmedlingen Överenskommelse om Lyft. 
   

Dnr 008/2010 109 
Länsstyrelsen Örebro län och 

Ljusnarsbergs kommun 

Ansökan om tillstånd till allmän 
kameraövervakning-Systembolaget, 
yttrande från kommunen samt beslut 
från Länsstyrelsen Örebro län. 

   

Dnr KS 116/2010 735 Socialstyrelsen 
Beslut om att avsluta ärende rörande 
tillsyn avseende klagomål på brister 
gällande personlig omvårdnad. 

   

Dnr KS 026/2009 735 Socialstyrelsen 

Beslut om att avsluta ärende rörande 
tillsyn avseende klagomål på 
evakuering av Kopparbergs sjukhem 
på grund av ombyggnationen. 

   

Dnr KS 072/2010 245 Lantmäteriet 

Fastighetsreglering för bildande av 
servitut avseende rätt att trädsäkra 
Bergslagsbanan på sträckan 
länsgränsen-Ställdalen samt sträckan 
Ställdalen-kommungränsen mot 
Lindesberg. 

   

Dnr KS 125/2010 107 
Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag 

Protokoll, bolagsstämma i 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
den 30 juni 2010. 

   
 

Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag 

Protokoll, styrelsesammanträde den 
23 juni 2010. 

   
 Bergslagens Kommunalteknik Protokoll, sammanträde i direktionen 

den 11 juni 2010. 
   
Dnr KS 172/2010 230 

Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning 

Begäran om yttrande, nybyggnation 
på fastigheten Mårtenstorp 1:21 
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Dnr KS 057/2010 214 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Antagandehandling, detaljplan för 
Nya Vägen 15:1 med flera 
(tillbyggnad av lager), laga kraft den 
2 juni 2010. 

   

Dnr KS 007/2010 214 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Detaljplan för kvarteret Yxan med 
flera (utvidgad bussdepå), laga kraft 
den 2 juni 2010. 

   

Dnr KS 202/2010 041 Regionförbundet Örebro 
Regionstyrelsens uppfattning rörande 
medlemsfinansiering för 
Regionförbundet Örebro 2011. 

   

Dnr KS 177/201 014 

Räddningstjänsten 
Västerbergslagen Myndigheten 

för samhällsskydd och 
beredskap 

Ansökan samt beviljande av 
kompetensstöd för anslutning till 
RAKEL. 

   
Dnr KS 200/2010 106 Regionförbundet Örebro  län Inriktningsbeslut avseende samverkan 

kring löneadministration. 
   
 PRO Hörken Inbjudan till föreningens 50-

årsfirande den 12 juni 2010. 
   

 
Djäkens Bygge 

Samfällighetsförening 

Protokoll fört vid 
styrelsesammanträde den 28 april 
2010. 

   
 

Djäkens Bygge 
Samfällighetsförening 

Protokoll fört vid årsmöte den  
15 maj 2010. 

   

 
Djäkens Bygge 

Samfällighetsförening 

Protokoll fört vid konstituerande 
styrelsesammanträde den 15 maj 
2010. 

   
 Communicare Månadsrapport Job College  

april 2010. 
   

Dnr KS 131/2010  220 Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning 

Besiktningsrapport, fastigheten 
Klockargården 3. 

   
 Specialpedagogiska 

myndigheten 

Skrivelse, ”Ansökan om medel för 
Särskilda insatser på skolområdet 
(SIS) 2011”. 
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 Garhytteskolans skolråd Protokoll från skolråd den 20 april 
2010. 

   
 Lindesbergs kommun, barn- 

och utbildningsnämnden 

Protokoll från kommittén för 
samverkan kring förskole- och 
grundskolefrågor den 10 maj 2010. 

   
 Lindesbergs kommun, barn- 

och utbildningsnämnden 

Protokoll från kommittén för 
samverkan kring gymnasiefrågor den 
10 maj 2010. 

   

 Regeringskansliet 
Regeringens åtgärdsprogram för 
alkohol-, narkotika, dopnings- och 
tobakspolitiken 2010. 

   

 
Örebro läns landsting, Polisen, 
Regionförbundet Örebro och 

Länsstyrelsen Örebro län 

Samhällsråd T – Länssamordnarens 
årsrapport 2009 Alkohol och droger. 

   
 Barnahus Örebro län Kvartalsrapport 31 mars 2010. 
   
Dnr KS 167/2010 760 Regionförbundet Örebro Riktlinjer för läkemedelsassisterad 

rehabilitering vid opiatberoende. 
   

Dnr KS 026/2009 735 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Byggsamråd, om- och tillbyggnation 
Sjukstugan 10, protokoll från  
25 maj 2010 samt kallelse till nytt 
byggsamråd  

   

 Socialstyrelsen 
Meddelandeblad nr 2 2010, Upphävda 
föreskrifter om tvångs- och 
skyddsåtgärder. 

   
Dnr KS 109/2010 730 Socialstyrelsen Beslut att ärende avslutas rörande fall 

ur lyftsele. 
   

Dnr KS 116/2010 735 Socialstyrelsen 
Begäran om redovisning av gällande 
rutiner samt vidtagna åtgärder för 
kommunens klagomålshantering. 

   

Dnr KS 034/2010 739 
Ljusnarsbergs kommun, 

PRO Ställdalen och Ställdalens 
Byalag 

Överenskommelse om 
stimulansbidrag för att anordna 
träffpunktverksamhet. 
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Räddningsnämnden 
Västerbergslagen 

Protokoll, sammanträde den  
14 juni 2010. 

   
Dnr KS 159/2010 041 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Förbundsavgift för år 2011. 

   

 Riks-Stroke 

Rapport, Ett år efter stroke –  
1-årsuppföljning 2009-livssituation, 
tillgodosedda behov och resultat av 
vårdens och omsorgens insatser. 

   
 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Läraravtalet 2010-Nya möjligheter till 
en bättre skola. 

   
 Konkurrenskommissionen Verksamhetsberättelse 2009. 
   

 Länsstyrelsen Örebro län 

Information, besök rörande 
kommunens förebyggande arbete 
inom ANDT-området (Alkohol, 
Narkotika, Doping och Tobak) och 
alkoholtillsynen. 

   
 Hjälpmedelsinstitutet Årsredovisning 2009. 
   
 

Bergslagens miljö- och 
byggnämnd 

Protokoll, sammanträde den  
9 juni 2010. 

   
 SKTF Möjlighet att nominera Årets 

Kulturkommun 2011. 
   
 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Ny skrift från projekt 
Medborgardialog. 

   
Dnr KS 191/2010 754 Förvaltningsrätten i Karlstad Dom, avslag på överklagande rörande 

bistånd enligt Socialtjänstlagen. 
   

 
Transportstyrelsen och 

Trafikverket 

Information, regeringsuppdraget att 
utvärdera effekter för de 
trafikpolitiska målen av nya 
hastighetsgränser med mera. 

   
 

Yoldia Environmental 
Consulting AB 

Recipientkontroll Hedströmmen 
2009. 
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Dnr KS 187/2010 730 Regionförbundet Örebro 
Riktlinjer för suicidprevention inom 
kommunal vård och omsorg i Örebro 
län. 

   
 Filmpol Mitt Protokoll, styrelsesammanträde den 

21 maj 2010. 
   
 Skolverket Entreprenörskap i skolan. 
   

Dnr KS 186/2010 612 
Skolväsendet 

Överklagandenämnd 

Avslag på överklagande av Borlänge 
kommuns beslut med anledning av 
ansökan till gymnasieskolan. 

   
Dnr KS 196/2010 701 Regionförbundet Örebro Principöverenskommelse om 

samverkan i familjecentral. 
   

Dnr KS 055/2010 042 
Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag AB 

Protokoll, styrelsesammanträde den  
8 juni 2010 inklusive rapport 
avseende ekonomisk 
konsekvensanalys i samband med 
försäljning av fastigheter 2010. 

   

Dnr KS 180/2010 014 Filipstads kommun 

Protokollslutdrag § 60, beslut vid 
sammanträde i kommunstyrelsen den 
26 maj 2010, medverkan i stråkstudie 
för riksväg 63, delen  
Karlstad-Ljusnarsberg. 

   
 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Sammanträdesplan 2011. 

   
 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Inbjudan till MR-dagarna i Örebro 
den 15-16 november 2010. 

   

Dnr KS 131/2010 220 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Protokoll byggsamråd den 4 juni 2010 
avseende ombyggnation av 
personalutrymmen, Klockargården 3. 

   
 Lekebergs kommun Årsredovisning 2009. 
   

Dnr KS 086/201 108 Örebro tingsrätt 
Tredskodom, domslut som förpliktar 
person att utge ersättning för 
skadegörelse. 
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 Hällefors kommun 

Protokollslutdrag § 116, beslut vid 
sammanträde i kommunstyrelsen den 
18 maj 2010, upphävande av riktlinjer 
för telefonanvändande. 

   
Dnr KS 165/2010 869 

Akademin för Cirkuskonstens 
bevarande i Sverige 

Skrivelse rörande cirkuskonstens 
bevarande i kommunen. 

   
Dnr KS 005/2010 106 Bergslagens Kommunalteknik Revisionsplan år 2010. 
   

Dnr KS 195/2010  611 
Skolinspektionen och 

Ljusnarsbergs kommun 

Begäran om yttrande samt yttrande 
rörande anmälan om religiösa inslag 
vid skolavslutning. 

   
Dnr KS 205/2010 106 

Personalen på Bergslagens 
miljö- och byggförvaltning 

Skrivelse rörande verksamhetens 
organisering. 

   
 Intresseföreningen Bergslaget Protokoll, styrelsesammanträde den  

8 juni 2010. 
   

Dnr KS 145/2010 106 Lindesbergs kommun 

Protokollslutdrag § 55, beslut vid 
sammanträde i kommunfullmäktige 
den 14 juni 2010, ändrad 
förbundsordning för Bergslagens 
Kommunalteknik. 

   

 Bergslagens Kommunalteknik 

Protokollslutdrag § 30, beslut vid 
sammanträde i direktionen den  
11 juni 2010, kommentarer till 
synpunkter i revisionsrapport över 
årsredovisning och årsbokslut 2009. 

   
 Bergslagens Kommunalteknik Protokoll, sammanträde i direktionen 

den 23 juni 2010. 
   

Dnr KS 171/2010 318 
Vintermossens 

Vägsamfällighet 

Protokoll, föreningsstämma den  
16 april 2010 och konstituerande 
möte den 16 april 2010, stadgar samt 
debiteringslängd.  

   

Dnr KS 107/2010 045 Sigtuna kommun 
Skrivelse rörande politiska oklarheter 
kring förlagslånet och det fortsatta 
samarbetet i Kommuninvest. 
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Dnr KS 069/2010 106 Länstrafiken Örebro AB Protokoll, årsstämma den  
28 april 2010. 

   
Dnr 168/2010 141 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Inbjudan till företags-
klimatundersökning. 

   

 Jordbruksverket 
Information om bearbetnings- och 
leveransanläggningar i kommunen 
registrerade hos Jordbruksverket. 

   
 Intresseföreningen Bergslaget Protokoll, årsmöte den 20 april 2010. 
   
 Stockholms läns landsting Regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen-RUFS 2010. 
   
Dnr 144/2010 245 

Bergslagens Kommunalteknik 
och Ljusnarsbergs kommun 

Servitutavtal, avloppsledningar på 
fastigheten Ställdalen 1:86. 

   
 Kemikalieinspektionen Redovisning av lokala tillsynsinsatser 
   
 Naturvårdsverket Broschyr om ändringar i 

strandskyddet. 
   
 Bergsstaten Beviljad förlängning för 

undersökningstillståndet Laxbro nr 2. 
   

 
Ljusnarsbergs kommun och 

Kommunal 

Förhandlingsprotokoll från den  
17 juni 2010 gällande lokalt 
kollektivavtal avseende kombinatt för 
handikappomsorgens  nattpersonal. 

   

 Tillväxtverket 

Nya företag och jobb för regionens 
utveckling-EUs regionala 
strukturfondsprogram i Östra 
Mellansverige år 2010. 

   

 Naturvårdsverket 

Rapport 6373 Åtgärder mot 
främmande invasiva vattenväxter i 
sötvatten-kunskapsläget i dag och råd 
för framtiden. 
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 Socialdepartementet 

Bemyndigande att ingå 
överenskommelse mellan regeringen 
och Sveriges Kommuner och 
Landsting om att stärka barnets 
rättigheter i verksamheter inom 
kommuner och landsting. 

   

 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Byggsamråd, om- och tillbyggnation 
Sjukstugan 10, protokoll från  
2 juli 2010. 

   
 

Ljusnarsbergs kommun och  
TR Anderssons maskinservice 

Överenskommelse om nyttjanderätt 
av del av Södra Hörken 8:10. 

   
 Regeringskansliet Viktigare lagar och förordningar inför 

halvårsskiftet 2010. 
   

 Skolverket 

Rapport 346 2010 Konkurrensen om 
eleverna Kommunernas hantering av 
minskande gymnasiekullar och en 
växande skolmarknad. 

   

 

Bildningschef  
Anders Nordlund och 

kommunsekreterare Anders 
Andersson 

Remissvar, remisspromemorian 
Legitimation för lärare och 
förskollärare. 

   

 Bildningsutskottet 
Uppföljning av förskolebeläggning 
och personalbemanning inom 
förskoleverksamheten. 

   
 Sociala utskottet Uppföljning av försörjningsstöd. 
   

 Sociala utskottet 
Uppföljning av beläggningen inom 
äldreomsorgen och 
betalningsansvarsdagar. 

   
 Sociala utskottet Uppföljning av resursfördelning inom 

hemtjänsten och Treskillingen. 
   
 Sveriges Tandläkarförbund Skrivelse rörande sötsaker i 

skolcafeterior. 
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 Intresseföreningen Bergslaget 
Tackskrivelse, värdskap och 
medverkan vid styrelsemöte den  
8 juni 2010 

   
 

Räddningsnämnden 
Västerbergslagen 

Sotningstaxa från och med den 1 juli 
2010. 

   
 

Styrelsen för Hjärt-Lung i 
Ljusnarsberg 

Tackkort för uppvaktning vid 
jubileum. 

   
 Föreningen L&SEK Protokoll, styrelsesammanträde den 

26 april 2010. 
   
 Communicare Månadsrapport, Job College juni 

2010. 
   

 Partnerskap Bergslagsbanan 

Protokoll. möte med 
Ledningsgruppen och 
Tjänstemannagruppen den  
4 maj 2010. 

   
 

Kommuner i norra Örebro län 
(KNÖL) 

Minnesanteckningar från möte den  
28 maj 2010. 

   
Dnr KS 073/2008 400 Länsstyrelsen Örebro län Beslut om strandskydd vid mindre 

vattendrag i Örebro län. 
   

 Socialstyrelsen 

Beslut att det inte finns skäl för att 
ansöka till förvaltningsrätten om 
utdömande av särskild avgift 
(Socialstyrelsens dnr 9.5.1-
9810/2010). 

   

 Socialstyrelsen 

Beslut att det inte finns skäl för att 
ansöka till förvaltningsrätten om 
utdömande av särskild avgift 
(Socialstyrelsens dnr 9.5.1-
9809/2010). 

   

 Förvaltningsrätten i Karlstad 

Avslag på överklagande rörande 
beslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen kap 4 § 1 (Mål nr 
26-10, 3537-10 och 3943-10). 
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 Allmänna utskottet Protokoll, sammanträde den  
9 juni och 11 augusti 2010. 

   
 Bildningsutskottet Protokoll, sammanträde den 8 juni 

och 10 augusti 2010. 
   
 Sociala utskottet Protokoll, sammanträde den 10 juni, 

29 juni och 12 augusti 2010. 
   

Dnr KS 026/2009 735 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Byggsamråd, om- och tillbyggnation 
Sjukstugan 10, protokoll från  
1 juli 2010 samt kallelse till nytt 
byggsamråd  

   

Dnr KS 215/2010 106 
Polismyndigheten i Örebro län 

och Ljusnarsbergs kommun 

Strategisk överenskommelse om 
samverkan för bekämpning och 
förebyggande av brott åren  
2010-2012. 

   

 
Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Rapport ”EU i lokalpolitiken – En 
undersökning av dagordningar från 
kommuner, landsting och regioner”. 

   
 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Rapport ”Vad kostar verksamheten i 
din kommun?” 

   
Dnr KS 073/2008 400 Länsstyrelsen Örebro län Beslut om strandskydd vid mindre 

vattendrag i Örebro län. 
   

 KNÖL-möte 
Minnesanteckningar från möte med 
kommunalråd och kommunchefer den 
28 maj 2010. 

   

 Partnerskap Bergslagsbanan 
Protokoll från möte med 
ledningsgruppen och 
tjänstemannagruppen den 4 maj 2010. 

 
_________ 
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