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Kf § 76 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Christer Dysholm anmäler följande frågor: 
 
• Avser kommunfullmäktige ändra arbetsordningen för allmänhetens 

frågestund för att möjliggöra snabbare svar? 
• Är det tillåtet att ställa frågor på allmänhetens frågestund med 

fullmakt? 
• Läses en skriftlig fråga upp på allmänhetens frågestund? 
• Har kommunen svarat på LSS-utredningen? Om ja, vad var svaret? 
• Kommer bredbandsutsändning av kommunfullmäktige att täcka hela 

kommunen? 
• Vilken plan har kommunen för personer som blir utförsäkrade från 

Försäkringskassan i början av nästa år? 
• Vilken plan har kommunen för det framtida behovet av  

LSS-insatser? 
• Varför anges inte frågeställarnas namn i protokollen som lagts ut på 

kommunens hemsida? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) ger följande 
svar på de första sju frågorna: 
 
Anledningen till att inte frågor på allmänhetens frågestund alltid kan 
besvaras direkt är att det kan finans behov av att kontrollera sakuppgifter.  
 
Det förekommer ingen fråga om i vilken egenskap frågeställaren på 
allmänhetens frågestund ställer sin fråga, därav finns inget behov av 
fullmakt.  
 
Skriftlig fråga på allmänhetens frågestund kommer att läsas upp.  
 
Kommunen har inte svarat på LSS-utredningen.  
 
Bredbandsutsändning kommer att utgöra komplement till 
närradiosändningen och därmed kommer sannolikt hela kommunen att 
täckas. 
 
Kommunen har kontinuerligt kontakt med Försäkringskassan bland annat 
för att ha beredskap vid utförsäkringar.  
 
Kommunen har kontinuerligt beredskap vad gäller LSS-insatser. 
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Kommunsekreterare Anders Andersson svarar att namn på personer 
utöver politiker och tjänstemän inte anges i kommunens protokoll på  
hemsidan med anledning av Personuppgiftslagen (PUL). Önskas 
namnpublicering kan medgivande ges genom kontakt med 
kommunkontoret. På följdfråga från Christer Dysholm varför inte denna 
princip tillämpats i äldre protokoll anger kommunfullmäktiges 
ordförande Kitty Strandberg (s) att misstag kan ha inträffat historiskt. 
 
NN    frågar om kommunen kan påverka ombyggnation av gator, vägar 
och parkeringar? Frågan föranleds av att pågående ombyggnation kraftigt 
försvårar framkomligheten och parkeringen av handikappbussar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) anger att 
Vägverket ansvarar för riksvägar och att Bergslagens miljö- och 
byggnämnd fungerar tillika som kommunens trafiknämnd. Det aktuella 
problemet skall hon framföra i den byggrupp där bland annat Bergslagens 
Kommunalteknik och Bergslagens miljö- och byggförvaltning ingår. 
 
_________ 
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Kf § 77 
Ks § 196 
Au § 124  Dnr KS 108/2009 041 
 
Tertialrapport, perioden 1 januari-30 april 2009,  
Regionförbundet Örebro    
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
 
Ks § 196 
 
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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Kf § 78 
Ks § 152   
Au § 108  
Bus § 59  Dnr KS 002/2009 041 
Su § 67  Dnr KS 062/2008 041 
 
Utredning och konsekvensbeskrivning av förändringar i 
resursfördelningssystemet  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (s) yrkande. 
 
Yrkande 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) yrkar på 
återremiss för framtagande av kompletterande material. 
 
 
Ks § 152 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att antalet volymtimmar per årsarbetare 
inom förskoleverksamheten skall beräknas utifrån 220 timmar per 
årsarbetare och vecka samt att resursfördelningen av personalresurser 
inom förskoleklass och grundskola fastställs och förtydligas till att 
denna skall beräknas utifrån 8,0 årsarbetare lärare inklusive 
speciallärare och specialpedagoger per 100 elever. Beslutet ger följande 
ekonomiska konsekvenser per år: 
 
Resursfördelningssystem, volymtimmar,  
förskoleverksamheten (Ans 520, Vht 40xxx) - 1 027 000 kronor 
Resursfördelningssystem, personal inom 
förskoleklass och grundskola - 734 000 kronor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Följande ändringar i driftbudget för år 2009 där så är möjligt samt beslut 
som skall beaktas av budgetberedningen inför 2010 års driftbudget: 
 
Allmänna utskottet 
Vision 2020 (Ans 120, Vht 22181)  - 200 000 kronor 
Marknadsföring (Ans 120, Vht 22350) - 50 000 kronor 
Leasingbilar (Ans 111, Vht 08150) - 100 000 kronor 
Konsumentrådgivning (Ans 111, Vht 22510) - 70 000 kronor 
Personalminskning, komvux/Lärcentrum  
(Ans 160, Vht 47xxx) - 414 000 kronor 
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Kommunstyrelsen beslutar som inriktningsbeslut att kommunen inte 
skall via Bergslagens Kommunalteknik ansvara för skötsel av 
idrottsplatser. Därtill uppdras åt kommunchef Torbjörn Brännlund att 
slutföra förhandlingar med idrottsföreningar rörande övertagande av 
skötsel av idrottsplatser samt att återrapportering skall ske till 
kommunstyrelsen av utfallet av dessa förhandlingar.  
 
Sociala utskottet 
Uppsägning av hyresavtal, Röda stugan 
(Ans 430, Vht 57103) - 32 000 kronor 
Uppsägning av hyresavtal, Dagcenter 
(Ans 430, Vht 51351) - 45 000 kronor 
Försörjningsstöd (Ans 420, Vht 5xxxx) + 1 000 000 kronor 
 
Därtill beslutas att alternativa resursfördelningssystem i verksamheterna 
inom sociala utskottets ansvarområde skall beredas vidare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar deklarera att den förutsätter att arbetet med 
anpassning av personal utifrån såväl korrigeringar som sker på grund av 
förändrade förutsättningar (exempelvis minskat barn- och elevantal) 
som ovanstående förslag om ändrade och beslut om förtydligade 
beräkningsgrunder för resursfördelningssystem inom 
bildningsförvaltningens verksamheter inleds omedelbart. 
 
Reservationer 
Anna-Marina Martinsson (kfl) och Oskar Martinsson (kfl) reserverar sig 
till förmån för Anna-Marina Martinssons yrkande rörande volymtimmar 
inom förskoleverksamheten. 
 
Yrkanden 
Anna-Marina Martinsson (kfl) yrkar att antalet volymtimmar inom 
förskoleverksamheten skall kvarstå vid 190 per årsarbetare och vecka. 
 
Hans Hedborg (c), med instämmande av Gert Stark (s) yrkar att antalet 
volymtimmar skall uppgå till 220 per årsarbetare och vecka. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Anna-Marina Martinssons 
yrkande och Hans Hedborgs med fleras yrkande och finner att 
kommun-styrelsen beslutar enligt Hans Hedborgs med fleras 
yrkande. 
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ÄRENDET 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med 
konsekvensbeskrivningar av förslag till kostnadsreduceringar inom 
näringslivsutvecklarens ansvarsområde. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim presenterar ett arbetsmaterial med 
beräkningar och konsekvenser av förändrat resursfördelningssystem.  
 
Rektor Per-Erik Lindberg förespråkar i de fall ändringar skall 
genomföras i resursfördelningssystemet avseende 
förskoleverksamheten, att antalet volymtimmar fastställs till 210 per 
årsarbetare och vecka samt att vikariestopp införs för första 
frånvarodagen. 
 
Rektor Per-Erik Lindberg presenterar muntligt de principer och regler 
som tillämpas i Nora kommun rörande volymtimmar inom 
förskoleverksamheten. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström presenterar ett 
arbetsmaterial med beräkningar och konsekvenser av förändrat 
resursfördelningssystem. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar en sammanställning av 
föreslagna verksamhetsförändringar i driftbudget för år 2010. 
 
 
Au § 108 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Uppdra åt rektor Per-Erik Lindberg att studera Nora kommuns 
tillämpning av volymtimmar inom förskoleverksamheten. 
 

***** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 91 
att utredning och konsekvensbeskrivning skulle genomföras av 
förändringar i resursfördelningssystemet.  
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Bus § 59 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Bildningsutskottet godkänner redovisningen. 
 

***** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 91 
att utredning och konsekvensbeskrivning skulle genomföras av 
förändringar i resursfördelningssystemet.  
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim och ekonomichef Bo Wallströmer 
redovisar muntligt det pågående arbetet med utredningen samt de 
resultat som framkommit till dagsläget. Utredningen och konsekvens-
beskrivningen kommer att presenteras vid extra sammanträde i 
kommunstyrelsen den 24 juni 2009. 
 
 
 
Su § 67 
 
Sociala utskottet förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lokalerna Röda stugan och 
däckverkstaden i Kolartorp sägs upp medan Gula villan fortsatt hyrs av 
socialförvaltningen.  
 
Sociala utskottets beslut 
 
Sociala utskottet deklarerar till kommunstyrelsen att den accepterar 
besparingar under förutsättningar att vården kan bedrivas värdigt och 
godtagbart. Vidare uppdras åt tillförordnad socialchef  
Ann-Britt Löfström att genomföra en översyn av verksamheternas 
kostnader utöver personal med målsättningen om en kostnadsreducering 
med minst tio procent beträffande materialkostnader. Därtill skall 
uppdraget innehålla uppgiften att genomföra en översyn av avgifterna 
inom verksamheterna. I övrigt godkännas de färdigställda utredningarna 
och överlämnas till kommunstyrelsen. 
 

****** 
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ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 91 
om ett antal utredningsuppdrag för att uppnå en reviderad budget för år 
2009 som harmonierar med kommunens ändrade ekonomiska situation. 
Sociala utskottet berördes i form av utredning rörande uppsägning av 
Gula villan, utredning rörande uppsägning av Röda stugan, utredning av 
samverkan med annan kommun rörande medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering samt utredning 
och konsekvensbeskrivning av förändringar i 
resursfördelningssystemen. Utredningarna skulle presenteras senast den 
1 september 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 maj 2009, § 120 
att  
nedanstående uppdrag inom sociala utskottets område skulle redovisas 
senast den 15 juni 2009. 
 
Utredning   Ansvarig 
Lokalsamverkan Röda stugan/Gula villan Margareta Emnegard och 

Nan Carlsson 
Förändrat resursfördelningssystem Ann-Margret Runheim 
   och Ann-Britt Löfström 
 
Enhetschef Margareta Emnegard har inkommit med skrivelse daterad 
den  
8 juni 2009 i vilken föreslås beslutas att Röda stugan sägs upp. 
 
Enhetschef Margareta Emnegard har inkommit med skrivelse daterad 
den 8 juni 2009 rörande samordning av lokaler inom 
dagcenter/sysselsättningsgrupp för personer med psykiska 
funktionshinder. I skrivelsen föreslås besluta att snarast möjligt säga 
upp kontraktet på däckverkstaden i Kolartorp med hyresvärd  
BETAJO Plast AB. 
 
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med skrivelse daterad den  
19 juni 2009 i vilken föreslås besluta att Gula villan ej sägs upp. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström, enhetschef Roger Lantz 
och enhetschef Suzanne Sillrén har inkommit med ett arbetsmaterial 
innehållande konsekvensbedömning av förändrad resursfördelning inom 
särskilt boende. Handlingen visar att en neddragning med 0,03 
årsarbetare per vårdboendeplats och plats på gruppboende skulle  
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medföra en minskad kostnad med 861 600 kronor. Konsekvensen av 
denna åtgärd är en försämrad kvalitet i verksamheterna. 
 
Beträffande samarbete med andra kommuner rörande medicinskt 
ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering 
informerar tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström att ett arbete 
inletts för att utreda möjligheterna att uppnå detta. 
 
_________ 
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Kf § 79 
Ks § 199 
Kf § 68 
Ks § 136 
Ks § 92  Dnr KS 077/2009 001 
 
Förändrad politisk organisation 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå föreliggande förslag till 
förändrad politisk organisation. Vidare uppmanas kommunfullmäktiges 
presidium planera för sex kommunfullmäktigesammanträden samt inga 
beredningar utöver budgetberedningen år 2010. 
 
Yrkande 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s), med 
instämmande av Ulf Hilding (m), yrkar att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag med förändringen att kommun-
fullmäktiges presidium uppmanas planera sex sammanträden samt inga 
beredningar utöver budgetberedningen år 2010. 
 
 
 
Ks § 199 
 
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 
tillsätts 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 
kommunfullmäktige 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. 
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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. 
 
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, 
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• 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. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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• 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. 
 
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. 
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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. 
 
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 
ekonomiutskottet, inrättas under denna tidsperiod, att ledamöter i 
ekonomiutskottet 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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Kf § 80 
Ks § 213 
Su § 76  Dnr KS 140//2009 730 
 
Återrapportering av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 213 
 
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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Kf § 81 
Ks § 215 
Ks § 101 
Au § 69  Dnr KS 069/2009 007 
 
Revisionsrapport, ”Granskning av BMBs tillsynsverksamhet med 
fokus på livsmedelskontroller”   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige noterar svarsskrivelsen. 
 
 
 
Ks § 215 
 
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 revisionsrapporten konstateras att Bergslagens miljö- och 
byggnämnd inte har tillfredställande rutiner för planering, 
genomförande och uppföljning av tillsynsverksamheten inom framför 
allt livsmedelsområdet. 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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Kf § 82 Dnr KS 173/2009 006 
  
Ändrade sammanträdesdatum 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendets brådskande 
karaktär berättigar att ärendet får avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons förslag. 
 

 
****** 

ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) föreslår att 
kommunstyrelsens sammanträde den 25 november 2009 flyttas till den  
2 december 2009 samt att kommunfullmäktiges sammanträde den  
10 december 2009 flyttas till den 17 december 2009. 
 
_________ 
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Kf § 83 Dnr KS 017/2009 102 
  
Val av borgerlig begravningsofficiant 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Hänskjuta ärendet till senare sammanträde i kommunfullmäktige. 
 

 
****** 

ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Kitty Strandberg (s) informerar att 
kommunen saknar borgerlig begravningsofficiant och föreslår att två 
personer väljes till detta uppdrag. 
 
_________ 
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Kf § 84 Dnr KS 001/2009 101 
 
Delgivningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Delgivningen läggs till handlingarna. 
 
 
ÄRENDET 
 

 
Utvecklingsledarna inom 
förskoleverksamheten 

Skrivelse angående förskoleverksamheten 

   
 

Föräldrar med barn i 
kommunens förskolor 

Protestbrev mot kostnadsreduceringar inom 
förskoleverksamheten. 
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Bilaga  
 
 
 
 
 
Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 10 september 2009 
 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 
Ewa-Leena Johansson  Margareta Svenson 
Ingemar Javinder  Ulf Hilding 
Pirjo Nilsson  Karin Gröningson 
Mikael Kähäri, tjänstgörande ersättare  
Ken Karlsson, tjänstgörande ersättare Centerpartiet 
Sten-Ove Karlsson Hans Hedborg 
Ulla Kalander-Karlsson Barbro Resare  
Arne Eklund Elof Eriksson 
Antti Tsupukka Sivert Bäck 
Lars Strandberg, tjänstgörande ersättare Niklas Hermansson 
Annika Javinder  
Lars Bergsten Kraftsamling för Ljusnarsberg 
Kitty Strandberg Björn Johansson, tjänstgörande ersättare 
Josefin Oveson Ralf Nielsen 
 Oskar Martinsson 
Vänsterpartiet  
Astrid Dahl  
Lars Persson  
Ulla Diedrichsen  
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