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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2010-06-10 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

Plats och tid                       Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 19.00 – 21.20 
 

 
Beslutande 

 
Enligt bilaga. 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 

Tommy Larserö, kommunchef §§ 40-41 
Stefan Lundqvist, förbundschef, Bergslagens Kommunalteknik § 40 
Maria Hedenström, lokalvårdschef, Bergslagens Kommunalteknik § 40 
Lars Gunnar Björklund, avdelningschef Gata, Park, Idrott,  
Bergslagens Kommunalteknik § 40 
Gunnar Berglund, VA-chef, Bergslagens Kommunalteknik § 40 
Jörgen Lundblad, avdelningschef Avfall och återvinning,  
Bergslagens Kommunalteknik § 40 
Anders Hansson, ekonomichef, Bergslagens Kommunalteknik § 40 
Christer Dysholm, § 41 

Utses att justera Lars Bergsten (S) och Siv Sjöstrand (KFL) 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2010-06-17 
 
 
 

Underskrifter Sekreterare       ….……………………………………………………………………….. Paragrafer: 40 – 54 
  Anders Andersson  

 
  

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

  Kitty Strandberg 
 
 

 
Justerande          ………………………………………………………………………………………………………… 
                     Lars Bergsten Siv Sjöstrand 
                     

 

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

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2010-06-10      

Datum för 
anslags uppsättning 2010-06-17 Datum för 

anslags nedtagande 2010-07-12 
 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                                        Anders Andersson                                    
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Kf § 40 
 

 
Information, Bergslagens Kommunalteknik (BKT) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
 
Ärendet 
 
Förbundschef Stefan Lundqvist, lokalvårdschef Maria Hedenström, 
avdelningschef Gata, Park Idrott Lars Gunnar Björklund,  
VA-chef Gunnar Berglund, avdelningschef Avfall och återvinning  
Jörgen Lundblad och ekonomichef Anders Hansson, Bergslagens 
Kommunalteknik (BKT) informerar om kommunalförbundets 
verksamhet. 
 
_________ 
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Kf § 41 
 

 
Allmänhetens frågestund 

Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) ger följande 
svar på frågor ställda av Christer Dysholm vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 12 maj 2010, § 16. 
 
Varför vill kommunen att vägföreningar skall bildas? 
Svar: Regelverket rörande vägföreningar är komplext. En aspekt är att 
finns inte formell vägförening kan inte investeringsbidrag från Vägverket 
erhållas. 
 
Har kommunen övervägt åtgärder av masten vid Gillersklack för att 
garantera närradioutsändningar i hela kommunen? 
Svar: Prisuppgifter har inhämtats för åtgärder av masten och kostnaderna 
visade sig vara höga. Åtgärder av masten har bland annat av denna 
anledning inte prioriterats. 
 
Vad gör kommunen om närradiosändningarna från kommunfullmäktige 
slutar fungera? 
Svar: Närradioföreningen ansvarar för att sändningarna fungerar och att 
tekniska fel avhjälps. Dessa påverkar inte sammanträdet som fortsätter 
utan avbrott. I kommunen övervägs bredbandsutsändning som bland 
annat medför att kommuninvånarna kan följa kommunfullmäktige i 
efterhand samt att personer kan se och höra kommunfullmäktige genom 
dator på biblioteket. 
 
Har kommunen övervägt att hjälpa till med transporter för 
kommuninvånarna till kommunfullmäktige? 
Svar: Nej. 
 
Är kommunstyrelsens sammanträden öppna för allmänheten? 
Svar: Ja, allmänheten har rätt att närvara vid kommunstyrelsens 
sammanträden men har ingen yttranderätt. 
 
Christer Dysholm anmäler följande frågor: 
 

• Kan kommuninvånare erhålla stadgar från i kommunen befintliga 
vägföreningar? 

• Har vägbidrag sökt för Folkets Hus-vägen i Hörken? Om inte, 
avses detta göras? 

• Varför finns inte alla av mig vid fullmäktigesammanträdet den  
12 maj 2010 ställda frågor upptagna i föregående fullmäktige-
protokoll? 

• Varför har kommunen bildat ett bolag för uppförande av 
lagerhotellet? 
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Christer Dysholms frågor hänskjuts till nästa sammanträde i 
kommunfullmäktige. 
 
_________ 
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Kf § 42 
Ks § 112 
Ks § 56 
Au § 34 
Su § 27 
Bus § 1   Dnr KS 013/2010 042 
 

 
Årsredovisning 2009 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att dela revisorernas uppfattning att 
kommunstyrelsen brustit i ledning, styrning, uppföljning och kontroll och 
framställer därför anmärkning också från kommunfullmäktiges sida mot 
kommunstyrelsen med motivering i enlighet med vad som framförs i 
revisionsberättelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, efter revisorernas tillstyrkan, bevilja 
ledamöterna i kommunstyrelsen och de gemensamma nämnderna 
ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, efter revisorernas tillstyrkan, att godkänna 
kommunens årsredovisning för år 2009. 
 
Protokollsanteckning 
Det antecknas att de ledamöter i kommunfullmäktige vilka jämväl är 
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och de gemensamma 
nämnderna icke deltar i behandlingen av ärendet vad avser frågan om 
ansvarsfrihet, var och en i vad honom eller henne angår. 
 
 
Ärendet 
 
Revisorerna har inkommit med revisionsberättelse med därtill hörande 
bilagor daterad den 26 maj 2010 i vilken riktas anmärkning enligt 
Kommunallagen 9 kap 17 § mot kommunstyrelsens sätt att leda, styra 
följa upp och kontrollera verksamheten.  
 
Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2009 
godkänns samt, trots kritiska uttalanden i revisionsberättelsen och efter 
samlad bedömning, tillstyrker revisorerna också att ledamöterna i 
kommunstyrelsen och de gemensamma nämnderna beviljas ansvarsfrihet 
för 2009 års verksamhet. 
 
Kommunfullmäktige skall enligt Kommunallagen 5 kap § 25 a i de fall 
revisorerna riktat anmärkning enligt Kommunallagen 9 kap 17 § besluta  
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om anmärkning även skall framställas från fullmäktiges sida. Beslutet 
skall motiveras. Vidare skall, enligt Kommunallagen 5 kap 31 §, i de fall 
anmärkning framställts i revisionsberättelsen förklaring inhämtas från 
den anmärkningen gäller. 
 
Kommunfullmäktige har inhämtat förklaring från kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 juni 2010, § 142 avgivit 
en förklaring där det bland annat anges kommunstyrelsen delar 
revisorernas synpunkter samt instämmer i att kommunstyrelsen inte i 
tillräcklig utsträckning erhållit rapportunderlag varken i delårsrapporten  
eller årsredovisningen. Kommunstyrelsen konstaterar att under ett par år 
har man haft 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 detta tillfälle att uppdra åt kommunchefen att omgående 
vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra återrapporteringen till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vidare beslutades att ett 
förslag på en förbättrad återrapportering och vidtagande av nödvändiga 
anpassningar och åtgärder i enlighet med revisionsrapporten skall 
tillställas kommunfullmäktige vid sammanträde den 9 september 2010. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Kitty Strandberg (S) och förste vice 
ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att dela revisorernas uppfattning att kommunstyrelsen brustit i ledning, 
styrning, uppföljning och kontroll och riktar därför anmärkning mot 
kommunstyrelsen med motivering i enlighet med vad som framförs i 
revisionsberättelsen. 
 
 
 
Ks § 112 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter revisorernas hörande godkänna 
föreliggande reviderade årsredovisning. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomiavdelningen har sammanställt en reviderad årsredovisning för år 
2009 för Ljusnarsbergs kommun utifrån påpekanden som inkommit från 
revisorerna. 
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Ks § 56 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter revisorernas hörande godkänna 
föreliggande årsredovisning. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

 

Den ekonomiska årsredovisningen för Ljusnarsbergs kommun år 2009 
godkänns samt överlämnas till revisorerna för granskning och därefter till 
kommunfullmäktige. 

 
Ärendet 
 
Ekonomiavdelningen har sammanställt en årsredovisning för 
Ljusnarsbergs kommun utifrån den ekonomiska redovisningen för år 
2009. 
  
Årsredovisningen innehåller en beskrivning av kommunens verksamhet 
och ekonomi under år 2009. Beskrivningen på kommunnivå omfattar  

 

förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansierings-
analys.  

Enligt kommunallagen skall årsredovisningen lämnas till kommun- 
fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året 
efter det år som redovisningen avser. 

Verkställande direktör Lars Westlund presenterar årsredovisning för 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag. 

  

 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar verksamhetsberättelse för 
allmänna utskottet, kommunen och koncernen. 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson redovisar 
verksamhetsberättelse för bildningsutskottet. 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar verksamhetsberättelsen för 
sociala utskottet. 
 
Verksamheternas redovisningar kommer att ligga till grund för arbetet 
med budget 2011. 
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Au § 34 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Enligt kommunallagen skall årsredovisningen överlämnas till kommun- 
fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året 
efter det år som redovisningen avser.
 

  

Ekonomichef Bo Wallströmer informerar om arbetet med årsredovisning 
för 2009. 
 
 
 
Su § 27 
 
Sociala utskottets beslut 
 
Godkänner årsredovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom informerar om preliminärt bokslut för år 
2009. Prognostiserat utfall är ett underskott i förhållande till budget med 
4 280 000 kronor enligt nedan. 
 

An- Netto    

svar 
Utfall 

tkr 
Budget 

tkr 
% 

Resultat tkr 
  2009 2009   utfall/budget 
410  5 911 6 403 92 492 
420 13 399 12 151 110 - 1 248 
430 16 332 16 664 98 332 
440 11 854 11 639 102 - 215 
450 22 357 21 018 106 - 1 339 
460 27 375 25 073 109 - 2 302 
Summa 97 228 92 947 105 - 4 280 
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Ansvar 
410 Socialchef 
420 Individ- och familjeomsorg 
430 LSS och handikappomsorg 
440 Äldreomsorgen Solgården/Heden 
450 Äldreomsorgen Treskillingen och hemtjänsten 
460 Äldreomsorgen Koppargården 
 
 
 
Bus § 1 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Godkänner årsredovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson informerar om preliminärt 
bokslut för år 2009. Prognostiserat utfall är ett underskott i förhållande 
till budget med 978 000 kronor enligt nedan. 
 

An- Netto    

svar 
Utfall 

tkr 
Budget 

tkr 
% 

Resultat tkr 
  2009 2009   utfall/budget 
510 37 593 37 065 101 -528 
520 -288 -329  -41 
521-523 13 744 13 009 106 -735 
542 8 646 8 528 101 -118 
543 6 288 5 475 115 -813 
544 21 229 22 414 95 1 185 
560 1 247 1 319 95 72 
Summa 88 458 87 481 101 -978 

 
Ansvar 
510 Bildningschef 
520 Rektor förskola 
521-523 Förskolor 
542 Garhytteskolan 
543 Kyrkbacksskolan år 3-5 
544 Kyrkbacksskolan år 6-9 
560 Musikledare 
 
_________
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Kf § 43 
Ks § 105 
Au § 78   Dnr KS 140/2010 010 
 

 
Välfärdsbokslut 2009 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 105 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt de kommunala verksamheterna 
att analysera presenterat resultat i välfärdsbokslutet. Därtill uppdra åt 
folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist att i framtida välfärdsbokslut beakta 
vad som framgår av Ulf Hildings (M) tilläggsyrkande. Vidare uppdra åt 
budgetberedningen att utveckla välfärdsbokslutet med avsikt att 
inbegripa det i kommunens årsredovisning. Slutligen föreslås kommun-
fullmäktige besluta att godkänna välfärdsbokslutet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att revideringar i möjligaste mån genomförs 
av välfärdsbokslutet 2009 enligt Ulf Hildings (M) tilläggsyrkande innan 
ärendet behandlas av kommunfullmäktige. 
 
Yrkande 
Ulf Hilding (M) yrkar i ett tilläggsyrkande att redaktionella förändringar 
och omdispositioner genomförs i välfärdsbokslutet enligt bilaga 1. 
 
 
Ärendet 
 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist presenterar Ljusnarsbergs kommuns 
välfärdsbokslut för år 2009. 
 
 
 
Au § 78 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
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Ärendet 
 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist har inkommit med ett förslag till 
välfärdsbokslut för år 2009 i form av ett arbetsmaterial. Slutgiltigt förslag 
kommer att presenteras i samband med kommunstyrelsens sammanträde 
den 26 april 2010. 
 
_________ 
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Kf § 44 
Ks § 115 
Au § 79  Dnr KS 125/2010 107 
 
Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 2009,

 

  
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Det antecknas att Arne Eklund (S), Ingemar Javinder (S),  
Antti Tsupukka (S), Ulla Diedrichsen (V) och Annika Javinder (S) inte 
deltar i behandlingen av ärendet och beslutet. 
 
 
 
Ks § 115 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 
kommunens ombud vid bolagsstämman direktiv att bevilja styrelsen och 
verkställande direktören vid Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
ansvarsfrihet i enlighet med förslag i revisionsberättelsen och godkänna 
årsredovisning för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag avseende 
räkenskapsåret 2009 samt godkänna styrelsens förslag till disposition av 
årets resultat. 
 
Protokollsanteckning 
Det antecknas att Ingemar Javinder (S) icke deltar i behandlingen av 
ärendet och beslutet. 
 
 
 
Au § 79 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 
kommunens ombud vid bolagsstämman direktiv att bevilja styrelsen och 
verkställande direktören vid Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
ansvarsfrihet i enlighet med förslag i revisionsberättelsen och godkänna 
årsredovisning för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag avseende 
räkenskapsåret 2009 samt godkänna styrelsens förslag till disposition av 
årets resultat. 
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Ärendet 
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har inkommit med 
årsredovisning för räkenskapsåret 2009. LFAB:s ekonomiska resultat för 
år 2009 uppgår till ett överskott av 1 191 000 kronor. Därutöver har 
auktoriserad revisor                            , Grant Thornton AB, inkommit 
med revisionsberättelse och lekmannarevisor Rune Andersson med 
granskningsrapport. 
 
_________ 
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Kf § 45 
Ks § 114 
Au § 77 Dnr KS 135/2010 042 
 
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport 2009,

 

 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Det antecknas att Hans Hedborg (C) och Andreas Alexandre (C) inte 
deltar i behandlingen av ärendet och beslutet. 
 
 
 
Ks § 114 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i 
förbundsdirektionen ansvarsfrihet i enlighet med revisionsberättelsen för 
verksamhetsåret 2009 samt godkänner årsredovisningen för detsamma. 
 
Protokollsanteckning 
Det antecknas att Pirjo Nilsson (S) och Hans Hedborg (C) icke deltar i 
behandlingen av ärendet och beslutet. 
 
 
 
Au § 77 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja kommunens 
ledamöter i förbundsdirektionen ansvarsfrihet i enlighet med 
revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2009 samt godkänner 
årsredovisningen för detsamma. 
 
 
Ärendet 
 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med årsredovisning, 
revisionsberättelse och revisionsrapport för år 2009. Sammantaget visar 
driftredovisningen på ett överskott 2009 med 1 134 000 kronor. 
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Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 23 april 2010,  
§ 17 begära beslut om ansvarsfrihet hos kommunfullmäktige i Hällefors, 
Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. 
 
_________ 
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Kf § 46 
Ks § 113 
Au § 76  Dnr KS 146/2010 042 
 

 
Årsredovisning 2009, Regionförbundet Örebro 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Det antecknas att Ewa-Leena Johansson (S), Hans Hedborg (C) och  
Ulf Hilding (M) inte deltar i behandlingen av ärendet och beslutet. 
 
 
 
Ks § 113 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i  
Regionförbundet Örebro ansvarsfrihet i enlighet med förslag i 
revisionsberättelsen samt godkänner årsredovisning för  
Regionförbundet Örebro avseende år 2009. 
 
Protokollsanteckning 
Det antecknas att Ewa-Leena Johansson (S), Wiveca Stopp (S),  
Hans Hedborg (C) och Ulf Hilding (M) icke deltar i behandlingen av 
ärendet och beslutet. 
 
 
 
Au § 76 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja kommunens 
ledamöter i Regionförbundet Örebro ansvarsfrihet i enlighet med förslag 
i revisionsberättelsen samt godkänna årsredovisning för  
Regionförbundet Örebro avseende år 2009. 
 
 
Ärendet 
 
Årsredovisning för år 2009 har upprättats för Regionförbundet Örebro 
innehållande beskrivning av regionförbundets verksamhet och  
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ekonomiska resultat för aktuellt verksamhetsår. Regionförbundets 
ekonomiska resultat för år 2009 uppgår till ett överskott av  
2 274 000 kronor.  
 
Gert Stark (S) föreslår i en skrivelse daterad den 6 maj 2010 att 
kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i  
Regionförbundet Örebro ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 samt 
godkänner årsredovisningen. 
 
_________ 
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Kf § 47 
Ks § 116 
Au § 80  Dnr KS 125/2010 107 
 

 
Ägardirektiv, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Det antecknas att Arne Eklund (S) inte deltar i behandlingen av ärendet 
och beslutet. 
 
 
 
Ks § 116 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till ägardirektiv 
för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag med ändringen att § 4 punkt g får 
lydelsen ”varje månad avge rapport om uthyrningsläget” och § 9 
kompletteras med texten ”Möjligheten skall finnas att efter erforderliga 
beslut dela ut vinst till ägarna”. Vidare att kommunfullmäktige beslutar 
uppdra åt ekonomichefen att revidera ägardirektiven inför 2011 utifrån 
förslag i revisionsrapporten ”Översiktlig granskning av hur 
kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll”.  
 
Yrkanden 
Ulf Hilding (M) yrkar i ett ändringsyrkande att § 4 punkt g får följande 
lydelse ”varje månad avge rapport om uthyrningsläget” samt att § 9 
kompletteras med texten ”Möjligheten skall finnas att efter erforderliga 
beslut dela ut vinst till ägarna”. 
 
Hendrik Bijloo (KFL) yrkar i ett ändringsyrkande att de ekonomiska 
målen skall uppges till en soliditet med 20 procent och en 
skuldsättningsgrad/belåningsgrad med 80 procent. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ulf Hildings yrkande rörande ändring 
i § 4 punkt g samt komplettering av § 9 och allmänna utskottets förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ulf Hildings 
ändringsyrkande. 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      19 (30) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2010-06-10 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
Ordföranden ställer proposition på Hendrik Bijloos yrkande rörande mål 
om en soliditet med 20 procent samt en skuldsättningsgrad/belåningsgrad 
med 80 procent och allmänna utskottets förslag. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
Au § 80 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag 
till ägardirektiv för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag. Vidare att 
kommunstyrelsen beslutar uppdra åt ekonomichefen att revidera 
ägardirektiven inför 2011 utifrån förslag i revisionsrapporten 
”Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin 
förvaltningskontroll”. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen 6 kap 1 § uppsiktsplikt 
över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunalt ägt aktiebolag. 
Uppsiktsplikten upprätthålls bland annat genom ägardirektiv. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till reviderade 
ägardirektiv för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) där 
föreslagna ändringar avser §§ 3, 4 och 9, det vill säga kommunens 
direktivrätt, kommunens insyn och ekonomiska mål. 
 
Vad avser kommunens direktivrätt, § 3, görs ett förtydligande av att 
direktiven kan ställas via enskilda beslut eller i samband med att 
kommunfullmäktige fastställer kommunens budget. 
 
Angående kommunens insyn, § 4, ges direktivet att LFAB skall upprätta 
en bostadsförsörjningsplan vilken skall revideras när behov föreligger.  
 
Beträffande ekonomiska mål föreslås följande (nuvarande mål inom 
parentes): 
 
Soliditet 35 procent (20 procent) 
Resultat Minst en procent av omsättningen (två 

procent av omsättningen) 
Skuldsättningsgrad/ 
belåningsgrad 65 procent (85 procent) 
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Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 juni 2008,  
§ 34 uppdra åt ekonomichef Bo Wallströmer att revidera ägardirektiven 
utifrån förslag i revisionsrapporten ”Översiktlig granskning av hur 
kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll”. Då LFAB är föremål 
för en större förändring och alla konsekvenser av detta ej går att förutse, 
föreslås att en grundlig revidering av ägardirektiven i koordination med 
bolagsordningen skall anstå till 2011. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till ägardirektiv för 
LFAB. 
 
Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att uppdra åt ekonomichefen att 
revidera ägardirektiven inför 2011 utifrån ovan nämnda revisionsrapports 
förslag. 
 
_________ 
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Kf § 48 
Ks § 120  Dnr KS 145/2010 106 
 

 
Förslag till ny förbundsordning, Bergslagens Kommunalteknik (BKT) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 120 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ny förbundsordning 
för Bergslagens Kommunalteknik.  
 
 
Kommunstyrelsen beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunstyrelsens ordförande  
Ewa-Leena Johansson (S) att kontakta Bergslagens Kommunalteknik 
med förfrågan om deras handläggning av från Ljusnarsbergs kommun 
lämnade synpunkter på tidigare presenterat förslag till förbundsordning. 
Ewa-Leena Johansson skall efter erhållande av svar, delge gruppledarna 
för de politiska partierna detta. 
 
 
Ärendet 
 
Förslag till ny förbundsordning presenterades för direktionen i 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) vid sammanträde den  
23 april 2010, § 20. Vid detta tillfälle beslutade direktionen att efter 
smärre ändringar anta föreliggande förslag till reviderad förbundsordning 
för BKT, att den reviderade förbundsordningen beräknas börja gälla den  
1 juli 2010 samt att förslaget skulle sändas vidare till medlems-
kommunernas kommunfullmäktige för beslut senast den  
29 juni 2010. 
 
_________ 
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Kf § 49 
Ks § 122 
Bus § 33 Dnr KS 155/2010 710  
 
Förslag till reviderad taxa och bestämmelser för barnomsorg och

 

 
skolbarnsomsorg  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 122 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till Taxa och 
bestämmelser rörande barnomsorg och skolbarnsomsorg. 
 
 
 
Bus § 33 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Bildningsutskottet beslutar att, efter erforderliga redaktionella ändringar, 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta 
föreliggande förslag till Taxa och bestämmelser rörande barnomsorg och 
skolbarnsomsorg. 
 
 
Ärendet 
 
Bildningschef Anders Nordlund presenterar förslag till reviderad taxa och 
bestämmelser rörande barnomsorg och skolbarnsomsorg. Förslaget har 
utarbetas av utredare Thomas Norman utifrån befintlig taxa och 
anvisningar rörande barnomsorg och skolbarnomsorg. Revideringen 
föranleds bland annat av att från och med den 1 juli 2010 har treåringar 
laglig rätt till allmän förskola med 525 timmar per år. 
 
Förslaget innehåller följande fem förändringar i förhållande till befintlig 
taxa och anvisningar. 
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• Regelverket får namnet Taxa och bestämmelser rörande 
barnomsorg och skolbarnsomsorg istället för Taxa och 
anvisningar rörande barnomsorg och skolbarnsomsorg. 

• Treåringar ges rätt till allmän förskola. 
• Vistelsetiden för barn till arbetslösa, föräldrar lediga enligt 

föräldraledighetslagen för vård av annat barn samt barn i allmän 
förskola, de så kallade 15-timmarsbarnen, anges till 15 timmar i 
veckan istället för fem dagar à tre timmar. 

• Rektor beslutar om vistelsetidens förläggning av så kallade  
15-timmarsbarn istället för fastlagda tider måndag-fredag  
klockan 08.15-11.15 eller 13.00-16.00. 

• Bildningschefen kan besluta om avsteg från bestämmelserna om 
särskilda skäl föreligger. 

 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår bildningsutskottet föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande 
förslag till Taxa och bestämmelser rörande barnomsorg och 
skolbarnsomsorg. 
 
_________ 
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Kf § 50 
Ks § 124 
Bus § 42  Dnr KS 213/2009 610 
 

 
Förslag till ny skolplan 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 124 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

• att nuvarande skolplan förlängs till att även avse år 2011,  
• att under detta år skall nuvarande skolplan följas upp, utvärderas 

och ett förslag till ny skolplan utarbetas som träder i kraft från och 
med den 1 januari 2012, 

• att beslutade skolplaner skall omfatta en period av fyra år, samt 
• att under år fyra skall befintlig skolplan följas upp, utvärderas 

samt förslag till ny skolplan utarbetas. 
 
 
 
Bus § 42 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
Ärendet 
 
Den då tillförordande bildningschefen Tomas Larsson inkom med en 
skrivelse daterad den 1 december 2009 i vilken påtalades att den av 
kommunfullmäktige den 13 december 2007, § 70 beslutade skolplanen 
upphör att gälla den 1 januari 2011.  
 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 8 december 2009,  
§ 119 uppdra åt bildningschefen att organisera, leda och ansvara för 
arbetet med ett förslag till ny skolplan. Vidare beslutades att en 
delrapport om arbetet med en ny skolplan skulle delges bildningsutskottet 
i maj 2010. 
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Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med en delrapport daterad 
den 10 maj 2010 rörande arbetet med ny skolplan. I skrivelsen föreslås 
bildningsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta  
 

• att nuvarande skolplan förlängs till att även avse år 2011,  
• att under detta år skall nuvarande skolplan följas upp, utvärderas 

och ett förslag till ny skolplan utarbetas som träder i kraft från och 
med den 1 januari 2012, 

• att beslutade skolplaner skall omfatta en period av fyra år, samt 
• att under år fyra skall befintlig skolplan följas upp, utvärderas 

samt förslag till ny skolplan utarbetas. 
 
_________ 
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Kf § 51 
Ks § 129 
Au § 84  Dnr KS 036/2010 101 
 
Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande beslut tagna i

 

 
kommunfullmäktige 2008-2010 exklusive budgetbeslut  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 129 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen och 
uppföljningen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 
daterad den 18 maj 2010 i vilken kommunstyrelsen förslås föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen och 
uppföljningen. 
 
 
 
Au § 84 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 3 maj 2010 av verkställighet 
gällande beslut tagna i kommunfullmäktige 2008-2010 exklusive 
budgetbeslut. 
 
_________ 
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Kf § 52  Dnr KS 176/2010 730 
 

 
Anmälan av motion, delaktighet i äldreboende, Ralf Nielsen (KFL) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
 
Ärendet 
 
Ralf Nielsen (KFL) inkom med motion daterad den 1 juni 2010 rörande 
delaktighet i äldreboende. I motionen anges bland annat att i 
Välfärdsbokslut för år 2009 framkommer tydligt att kommunen brister i 
sitt uppdrag att försäkra delaktighet för de boende i kommunens 
äldreboenden. 
 
Motionären föreslår, i anledning av vad som anges i motionen, 
kommunfullmäktige besluta uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma 
till kommunfullmäktige med en genomförandeplan för att förbättra 
delaktigheten i kommunens äldreboenden. 
 
_________ 
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Kf § 53  Dnr KS 188/2010 720 
 
Anmälan av motion, justering av resursfördelningssystem inom

 

 
förskolan, Andreas Alexandre (C)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
 
Ärendet 
 
Andreas Alexandre (C) inkom med motion daterad den 8 juni 2010 
rörande justering av resursfördelningssystem inom förskolan. I motionen 
föreslås en ändring av nuvarande volymtimmemodell inom 
förskoleverksamheten så att hänsyn tas till barnens vistelsetid utifrån en 
av Centerpartiet i Ljusnarsberg presenterad utredning. 
 
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
kommunstyrelsen att snarast, utifrån vad som framkommit i 
Centerpartiets egen utredning, besluta om tillsättning av en utredning 
vars syfte är att se över en justering av nuvarande resursfördelnings-
system med volymtimmar utifrån vad som anges i motionen samt att 
kommunfullmäktige snarast efter att ovanstående utredning presenterats, 
utifrån denna beslutar om ett justerat resursfördelningssystem med 
volymtimmar inom förskolan. 
 
_________ 
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Kf § 54 
 

 
Delgivningar  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
 

   

 

Länsstyrelsen Örebro län Ny ledamot i kommunfullmäktige från 
och med den 28 maj 2010 efter  
Lars Persson (V), Lena Cederlund (V). 
 
Ny ersättare i kommunfullmäktige från 
och med den 28 maj 2010 efter  
Lena Cederlund (V), Sune Karlsson (V). 

   

 

Länsstyrelsen Örebro län Ny ledamot i kommunfullmäktige från 
och med den 28 maj 2010 efter  
Anna-Marina Martinsson (KFL),  
Thyra Lundell (KFL). 
 
Ny ersättare i kommunfullmäktige från 
och med den 28 maj 2010 efter  
Thyra Lundell (KFL),  
Siv Sjöstrand (KFL). 

   
 Stiftelsen Stora Gården Årsredovisning för år 2009. 

 
_________ 
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Bilaga  
 
 
 
 
 
Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 10 juni 2010 
 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 
Ewa-Leena Johansson Anetté Bülow 
Ingemar Javinder Ulf Hilding 
Ken Karlsson, tjänstgörande ersättare Karin Gröningson 
Gert Stark  
Sten-Ove Karlsson Centerpartiet 
Ulla Kalander-Karlsson Hans Hedborg 
Arne Eklund Barbro Resare 
Antti Tsupukka Elof Eriksson 
Lars Strandberg, tjänstgörande ersättare Sivert Bäck 
Annika Javinder Andreas Alexandre, tjänstgörande ersättare 
Lars Bergsten  
Kitty Strandberg Kraftsamling för Ljusnarsberg 
Josefin Oveson Per Hajslund 
 Thyra Lundell 
Vänsterpartiet Dorrit Pade 
Astrid Dahl Siv Sjöstrand, tjänstgörande ersättare 
Sune Karlsson, tjänstgörande ersättare Oskar Martinsson 
Ulla Diedrichsen  
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