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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-04-29 
 
                                                Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 12.10 

     13.10 – 15.45
      

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

 Gert Stark (s) 
Ulla Kalander-Karlsson (s) 
Pirjo Nilsson (s) 
Astrid Dahl (v)  
Hans Hedborg (c) 
Anita Elvenäs (c) 
Ulf Hilding (m) 
Anna-Marina Martinsson (kfl), §§ 84-101 
Ralf Nielsen (kfl)  

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Torbjörn Brännlund, kommunchef 
Bo Wallströmer, ekonomichef 
Ann-Britt Löfström, tillförordnad socialchef 
Ann-Margret Runheim, bildningschef, §§ 84-91 
Nan Carlsson, enhetschef individ- och familjeomsorgen, § 84 
 

Utses att justera Ralf Nielsen 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret   2009-05-05 
 
 
 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:  84 - 114 

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

 
 

 
Justerande          …………………………………………………………………………. 
 Ralf Nielsen 

 

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

Organ              Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2009-04-29 

Datum för 
anslags uppsättning 2009-05-05 Datum för 

anslags nedtagande    2009-05-29 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 
 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                 Anders Andersson                                                              
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 84 
Au § 63  Dnr KS 002/2009 041 
 
Ekonomisk rapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten samt 
översänder den till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
 
ÄRENDET 
Enhetschef Nan Carlsson rapporterar om den ekonomiska 
utvecklingen under 2009 inom individ- och familjeomsorgen. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar en rapport innehållande 
analys och prognos gällande ekonomin för år 2009. 
 
 
 
Au § 63 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer lämnar rapport per den 31 mars 2009 
över den aktuella ekonomiska situationen i kommunen. 
 
_________ 
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Ks § 85 
Bus § 36  Dnr KS 004/2009 023 
 
Uppföljning av förskolebeläggning och personalbemanning inom 
förskoleverksamheten  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen. 
 
 
 
Bus § 36 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Bildningsutskottet godkänner rapporten samt översänder den till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Rektor Per-Erik Lindberg redovisar en aktuell rapport per den  
15 mars 2009 rörande förskolebeläggningen utifrån i budget 
beslutade volymtimmar samt personalbemanningen i förskolan 
utifrån beslutet om volymtimmar. I rapporten konstateras att det inom 
förskole- och familjedaghemsverksamheten finns en årsarbetare mer 
än vad som genereras av fördelningsmodellen 190 volymtimmar per 
årsarbetare. 
 
_________ 
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Ks § 86 
Bus § 38 Dnr KS 020/2009 610
   
 
Förslag till framtida fördelning av kompetensnivå inom förskolans 
verksamhet  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till bildningschefen för 
kompletterande beredning. 
 
 
 
Bus § 38 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
11 december 2008, § 88, budgetbeslutet för år 2009, att uppdra till 
bildningschefen att utreda, konsekvensbeskriva samt lämna förslag 
till framtida fördelning av formell kompetensnivå inom 
barnomsorgens verksamheter. 
 
Rektor Per-Erik Lindberg inkom med en skrivelse daterad  
den 4 februari 2009 i vilken redogjordes för bland annat de krav som 
enligt lagstiftningen krävs av verksamheten och dess personal.  
I anledning av detta förslogs bildningsutskottet föreslå kommun-
fullmäktige besluta att ange som inriktningsmål att inom sex år skall 
barnskötartjänsterna ersättas med förskollärartjänster. Detta skulle ske 
genom att barnskötartjänster vid pensionsavgångar ersattes med 
förskollärartjänster samt att när i kommunen anställda barnskötare 
utbildat sig till förskollärare, konverterades deras tjänster till 
förskollärartjänster. Vidare skulle personalminskningar inom 
förskoleverksamheten i möjligaste mån ske genom att antalet 
barnskötartjänster reducerades. 
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Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 10 februari 2009,  
§ 18, hänskjuta ärendet till sammanträdet den 10 mars 2009. 
 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 10 mars 2009,  
§ 25, att återremittera ärendet till bildningschefen. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim och rektor Per-Erik Lindberg 
har inkommit med skrivelse daterad den 8 april 2009. I skrivelsen 
anförs bland annat den framskjutna plats som den pedagogiska 
verksamheten inom förskolan erhållit under de senare åren. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim och rektor Per-Erik Lindberg 
föreslår i skrivelsen bildningsutskottet föreslå att tjänstefördelningen 
inom kommunens förskolor fastställs till en tjänstefördelning med  
67 procent förskollärare och 33 procent barnskötare för att sedan från 
år 2015 ha inriktningen att det bara skall finnas förskollärartjänster i 
förskolan. Detta skall ske genom att barnskötartjänster vid 
pensionsavgångar ersätts med förskollärartjänster samt att när i 
kommunen anställda barnskötare utbildar sig till förskollärare, 
konvertera deras tjänster till förskollärartjänster. 
 
_________ 
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Ks § 87 
Bus § 41  Dnr KS 011/2009 600 
 
Utredning om kostnad per barn och ungdom i kommunens förskole-, 
förskoleklass-, skolbarnsomsorgs- och grundskoleverksamheter  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen återremitterar utredningen till bildningschefen för 
komplettering med beräkning av barnomsorgspeng per den  
1 juli 2009. 
 
 
 
Bus § 41 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Bildningsutskottet beslutar att utredningen kompletteras med 
faktauppgifter och översänds till kommunstyrelsen för behandling. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 januari 2009,  
§ 28 uppdra åt bildningschef Ann-Margret Runheim att utreda 
kostnad per barn och ungdom i kommunens förskole-, förskoleklass-, 
skolbarnsomsorgs- och grundskoleverksamheter.  
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim presenterar en preliminär 
utredning i form av ett arbetsmaterial daterat den 2 april 2009.  
 
_________ 
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Ks § 88 
Bus § 42 Dnr KS 070/2009 880 
 
Utredning om möjligheten till bokutlåning i kommun ens tätorter 
utöver vad som redan erbjuds i Kopparberg och Ställdalen  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen återremitterar utredningen till bildningschefen för 
komplettering med alternativet utlåning av böcker via post samt 
angivelse av den kostnad som uppstod när kommunen hyrde in sig i 
Lindesbergs kommuns bokbuss. 
 
Yrkanden 
Ulf Hilding (m) yrkar att utredningen kompletteras med alternativet 
bokutlåning via post. 
 
Gert Stark (s) yrkar att utredningen kompletteras med angivelse av 
den kostnad som uppstod när kommunen hyrde in sig i  
Lindesbergs kommuns bokbuss. 
 
 
 
Bus § 42 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 
 

***** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
11 december 2008, § 88 ”…uppdra till bildningschefen att utreda 
möjligheten till bokutlåning i kommunens tätorter utöver vad som 
redan erbjuds i Kopparberg och Ställdalen”. 
 
Rektor Margareta Gustafsson presenterar en utredning daterad  
den 25 mars 2009. Utredningen anger tre alternativa möjligheter, och 
deras kostnader, att erbjuda bokutlåning utanför tätorterna 
Kopparberg och Ställdalen. Alternativen är följande: 
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 Kronor per år 
Utlåningsstationer 320 000 
Bokbuss 423 400 
Boken kommer 19 000 
 
I alternativet utlåningsstationer tillkommer en engångskostnad 
uppgående till 60 000 kronor. 
 
_________ 
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Ks § 89 
Bus § 43 Dnr KS 071/2009 610 
 
Utredning om förutsättningarna för att skapa profilklasser på 
Kyrkbacksskolan  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskotts förslag med 
ändringen att projektet med musikprofil skall utvärderas under  
våren 2010. 
 
 
 
Bus § 43 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att en musikprofil etableras vid 
Kyrkbacksskolan skolår 6-9 utifrån vad som anges i utredningen. 
Etableringen av musikprofil inleds läsåret 2009/2010 som ett projekt i 
begränsad form. Projektet utvärderas, och om denna visar positivt 
utfall, beslutas om permanentning av musikprofilen med start vid 
läsårets början 2010/2011. Därtill beslutas att arbetet med hälsoprofil 
skall fortgå med ambitionen att beslut om etablering av denna kan tas 
snarast möjligt. Vidare föreslås kommunstyrelsen beslutar delge 
kommunfullmäktige utredningen. 
 

***** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
11 december 2008, § 88 ”… uppdra till bildningschefen att utreda 
förutsättningarna av att tillskapa profilklasser på Kyrkbacksskolan”. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim presenterar en utredning 
daterad den 1 april 2009. I utredningen föreslås etablering av en 
musikprofil och en hälsoprofil vid Kyrkbacksskolan. 
 
Utifrån utredningen, föreslås kommunstyrelsen besluta att en 
musikprofil etableras vid Kyrkbacksskolan skolår 6-9 utifrån vad som 
anges i utredningen. Etableringen av musikprofil inleds läsåret 
2009/2010 som ett projekt i begränsad form. Projektet utvärderas, och  
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om denna visar positivt utfall, beslutas om permanentning av 
musikprofilen med start vid läsårets början 2010/2011. Vidare 
föreslås kommunstyrelsen besluta att arbetet med hälsoprofil skall 
fortgå med ambitionen att beslut om etablering av denna kan tas 
snarast möjligt. 
 
_________ 
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Ks § 90 
Au § 64  Dnr KS 190/2008 042 
 
Överföring av 2008 års resultat 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar om överföring av 2008 års resultat 
gällande bildningsutskottet och sociala utskottet enligt följande: 
 
Bildningsutskottet 
Ansvar   Kronor 
510 Bildningschef   - 60 000 
520-523 Förskolerektor   - 130 000 
542-544 Grundskolor   - 65 000 
560 Musikskolan    10 000 
Summa   - 245 000 
 
Sociala utskottet 
Ansvar   Kronor 
410 Socialchef   5 000 
420 IFO   - 20 000 
430 LSS med mera   40 000 
440 Sjukhem med mera   - 10 000 
450 Hemtjänst, Treskillingen    60 000 
Summa    75 000 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återrapportering skall ske av hur 
fördelningen av underskottet skall göras mellan grundskolorna. 
 
 
 
Au § 64 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Hans Hedborgs tilläggsyrkande. 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  12 (50)
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-04-29 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Yrkande 
Hans Hedborg (c) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
beslutar att återrapportering skall ske av hur fördelningen av 
underskottet skall göras mellan grundskolorna. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med en skrivelse daterad 
den 1 april 2009 i vilken kommunstyrelsen föreslås föreslå 
kommunfullmäktige besluta om överföring av 2008 års bokslut 
gällande bildningsutskottet och social utskottet enligt följande: 
 
Bildningsutskottet 
Ansvar   Kronor 
510 Bildningschef   - 60 000 
520-523 Förskolerektor   - 130 000 
542-544 Grundskolor   - 65 000 
560 Musikskolan    10 000 
Summa   - 245 000 
 
Sociala utskottet 
Ansvar   Kronor 
410 Socialchef   5 000 
420 IFO   - 20 000 
430 LSS med mera   40 000 
440 Sjukhem med mera   - 10 000 
450 Hemtjänst, Treskillingen    60 000 
Summa    75 000 
 
_________ 
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Ks § 91  Dnr KS 002/2009 041 
Au § 65   Dnr KS 062/2008 041 
 
Reviderad driftbudget för år 2009 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

• minska antalet leasingbilar med tre stycken, beräknad 
besparing 2009 10 000 kronor, 

• minska föreningsbidragen med 30 000 kronor, 
• samordning skall ske av mattransporter, beräknad besparing 

2009 72 100 kronor, 
• begränsa antalet studerande vid komvux, beräknad besparing 

2009 200 000 kronor, 
• köpa tjänst som kostchef av annan kommun, beräknad 

besparing 2009 125 000 kronor, 
• minska köp av konsumentrådgivning från annan kommun, 

beräknad besparing 2009 10 000 kronor, 
• minska öppethållande på biblioteket, ingen besparing 2009 
• minska sekreterartjänst inom bildningsförvaltningen  

20 procent, beräknad besparing 2009 75 000 kronor, 
• inte köpa studie- och yrkesvägledare för särskolan från annan 

kommun, beräknad besparing 2009 38 000 kronor, 
• höjda avgifter inom musikskolan, beräknad ökad intäkt 2009 

7 000 kronor, 
• minskning 0,5 årsarbetare av vaktmästartjänst på 

Garhytteskolan, beräknad besparing 2009 75 000 kronor, 
• ej återbesättning av tjänst som socialsekreterare, beräknad 

besparing 2009 240 000 kronor, 
• att ovanstående ändringar i driftbudgeten skall verkställas av 

respektive ansvarig, 
• att de i driftbudgeten från 2008 till 2009 års uppräkningar av 

material-, kompetens- och köpta tjänster skall återställas till 
2008 års nivå där det ej föreligger bindande avtal eller 
uppgörelser med extern part,  

• att de exakta siffermässiga konsekvenserna av ovan nämnda 
driftbudgetförändringar skall rapporteras till 
kommunfullmäktige vid dess sammanträde i juni 2009. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

• att utreda avyttring av gemensam lokal för 
komvux/lärcentrum, 

• att utreda minskad bemanning med 0,5 årsarbetare på 
komvux/lärcentrum, 

• att utreda gemensam reception i kommunhuset, 
• att utreda nedläggning alternativt föreningsdrift av 

idrottsplatser, 
• att utreda alternativ organisering av befintlig 

fritidsgårdsverksamhet, 
• att utreda gemensam studie- och yrkesvägledning för komvux 

och grundskola, 
• att utreda behovet av barnomsorg kvällstid, 
• att utreda uppsägning av ”Gula villan”, 
• att utreda uppsägning av ”Röda stugan”, 
• att utreda samverkan med annan kommun rörande medicinskt 

ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för 
rehabilitering, 

• att resultaten från ovanstående utredningar rapporteras till 
ekonomiavdelningen senast den 1 september 2009 med avsikt 
att beslutas om inför 2010 års budget, 

• att utredningen av kommuner i norra Örebro län (KNÖL) 
rörande samverkan kring IT, växel, kost och upphandling 
behandlas som eget ärende, 

• att utredning om förskoleverksamhetens lokalisering 
behandlas som eget ärende, 

• att det av kommunstyrelsen den 22 oktober 2008, § 146 
beslutade anställningsstoppet förlängs till och med den  
1 juni 2010, 

• att extern kompetensutveckling stoppas för anställda och 
förtroendevalda. Undantag beslutas av kommunchef 
respektive kommunstyrelsens ordförande samt 

• att inköpsstopp införs för kostnadsslagen 40 inköp av 
anläggningstillgångar, 41 inköp av anläggnings- och 
underhållsmaterial, 47 konsulttjänster med mera,  
58 personalsociala kostnader med mera, 705 resekostnader,  
71 representation, 72 annonser, reklam, information (ej där 
beslut om avsteg från anställningsstoppet gjorts av allmänna 
utskottet) samt 6xxxx övriga verksamhetskostnader. Där  
bindande avtal finns (till exempel hyror, abonnemang, 
livsmedel etc) kan avsteg göras, 
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• att uppdra åt respektive förvaltning att utreda och 
konsekvensbeskriva förändringar i de olika 
resursfördelningssystem som finns för olika verksamheter. 
Redovisning av utredningarna skall ske till arbetet med 2010 
års budget, dock senast den 1 september 2009. 

 
Vidare beslutar kommunstyrelsen  
 

• att uppdra åt kommunchef Torbjörn Brännlund och 
ekonomichef Bo Wallströmer att genomföra en översyn av 
kommunens intäkter, 

• att uppdra åt kommunchef Torbjörn Brännlund och 
ekonomichef Bo Wallströmer att genomföra en översyn av 
överenskomna skatteväxlingar, 

• att en sammanställning genomförs snarast möjligt av 
kommunens verksamheter med kostnader och prioriteringar i 
kategorierna lagbunden verksamhet respektive icke lagbunden 
verksamhet. Sammanställningen skall inkludera 
verksamheterna i Bergslagens Kommunalteknik och 
Bergslagens miljö- och byggnämnd, 

• att uppdra åt kommunchef Torbjörn Brännlund och 
ekonomichef Bo Wallströmer att utreda en alternativ 
ledningsorganisation. 

 
Reservationer 
Anna-Marina Martinsson (kfl) och Ralf Nielsen (kfl) reserverar sig 
till förmån för Anna-Martina Martinssons yrkande rörande 
musikskolans avgifter och inköpsstopp för underhåll av lekredskap. 
 
Yrkanden 
Anita Elvenäs (c), med instämmande av Gert Stark (s),  
Anna-Marina Martinsson (kfl), Ulf Hilding (m) och Astrid Dahl (v), 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar att uppdraget avseende befintlig 
fritidsgård skall avse alternativ organisering av verksamheten och inte 
nedläggning.  
 
Ingemar Javinder (s) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
beslutar att uppdra åt kommunchef Torbjörn Brännlund och 
ekonomichef Bo Wallströmer att genomföra en översyn av 
kommunens intäkter. 
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Ingemar Javinder (s) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
beslutar att uppdra åt kommunchef Torbjörn Brännlund och 
ekonomichef Bo Wallströmer att genomföra en översyn av 
överenskomna skatteväxlingar. 
 
Ulf Hilding (m) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
beslutar att en sammanställning genomförs snarast möjligt av 
kommunens verksamheter med kostnader och prioriteringar i 
kategorierna lagbunden verksamhet respektive icke lagbunden 
verksamhet. Sammanställningen skall inkludera verksamheterna i  
Bergslagens Kommunalteknik och Bergslagens miljö- och 
byggnämnd. 
 
Ewa-Leena Johansson (s)yrkar i ett tilläggsyrkande att 
kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchef Torbjörn 
Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer utreda en alternativ 
ledningsorganisation. 
 
Anna-Marina Martinsson (kfl) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunchef Torbjörn Brännlunds 
och ekonomichef Bo Wallströmers förslag gällande driftbudget-
förändringar utom beträffande höjning av avgifter inom musikskolan. 
Vidare yrkas att kommunstyrelsen beslutar, utöver tidigare yrkande, 
enligt kommunchef Torbjörn Brännlunds och ekonomichef  
Bo Wallströmers förslag gällande utredningar med mera med ändringen 
att inköpsstoppet beträffande kostnadsslaget 41 inköp av anläggnings- 
och underhållsmaterial inte omfattar underhåll av lekredskap 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer 
presenterar en skrivelse daterad den 22 april 2009 innehållande 
förslag till driftbudgetförändringar.  
 
I skrivelsen föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
 

• minska antalet leasingbilar med tre stycken, beräknad 
besparing 2009 10 000 kronor, 

• minska föreningsbidragen med 30 000 kronor, 
• samordning skall ske av mattransporter, beräknad besparing 

2009 72 100 kronor, 
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• begränsa antalet studerande vid komvux, beräknad besparing 
2009 200 000 kronor, 

• köpa tjänst som kostchef av annan kommun, beräknad 
besparing 2009 125 000 kronor, 

• minska köp av konsumentrådgivning från annan kommun, 
beräknad besparing 2009 10 000 kronor, 

• minska öppethållande på biblioteket, ingen besparing 2009 
• minska sekreterartjänst inom bildningsförvaltningen  

20 procent, beräknad besparing 2009 75 000 kronor, 
• inte köpa studie- och yrkesvägledare för särskolan från annan 

kommun, beräknad besparing 2009 38 000 kronor, 
• höjda avgifter inom musikskolan, beräknad ökad intäkt 2009 

7 000 kronor, 
• minskning 0,5 årsarbetare av vaktmästartjänst på 

Garhytteskolan, beräknad besparing 2009 75 000 kronor, 
• ej återbesättning av tjänst som socialsekreterare, beräknad 

besparing 2009 240 000 kronor 
• att ovanstående ändringar i driftbudgeten skall verkställas av 

respektive ansvarig, 
• att de i driftbudgeten från 2008 till 2009 års uppräkningar av 

material-, kompetens- och köpta tjänster skall återställas till 
2008 års nivå där det ej föreligger bindande avtal eller 
uppgörelser med extern part,  

• att de exakta siffermässiga konsekvenserna av ovan nämnda 
driftbudgetförändringar skall rapporteras till 
kommunfullmäktige vid dess sammanträde i juni 2009. 

 
Vidare förslås i skrivelsen kommunstyrelsen besluta 
 

• att utreda avyttring av gemensam lokal för 
komvux/lärcentrum, 

• att utreda minskad bemanning med 0,5 årsarbetare på 
komvux/lärcentrum. 

• att utreda gemensam reception i kommunhuset, 
• att utreda nedläggning alternativt föreningsdrift av 

idrottsplatser, 
• att utreda nedläggning av befintlig fritidsgård, 
• att utreda gemensam studie- och yrkesvägledning för komvux 

och grundskola, 
• att utreda behovet av barnomsorg kvällstid, 
• att utreda uppsägning av  ”Gula villan”, 
• att utreda uppsägning av ”Röda stugan”, 
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• att utreda samverkan med annan kommun rörande medicinskt 
ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för 
rehabilitering, 

• att resultaten från ovanstående utredningar rapporteras till 
ekonomiavdelningen senast den 1 september 2009 med avsikt 
att beslutas om inför 2010 års budget, 

• att utredningen av kommuner i norra Örebro län (KNÖL) 
rörande samverkan kring IT, växel, kost och upphandling 
behandlas som eget ärende, 

• att utredning om förskoleverksamhetens lokalisering 
behandlas som eget ärende, 

• att det av kommunstyrelsen den 22 oktober 2008, § 146 
beslutade anställningsstoppet förlängs till och med den  
1 juni 2010, 

• att extern kompetensutveckling stoppas för anställda och 
förtroendevalda. Undantag beslutas av kommunchef 
respektive kommunstyrelsens ordförande  

• att inköpsstopp införs för kostnadsslagen 40 inköp av 
anläggningstillgångar, 41 inköp av anläggnings- och 
underhållsmaterial, 47 konsulttjänster med mera,  
58 personalsociala kostnader med mera, 705 resekostnader,  
71 representation, 72 annonser, reklam, information (ej där 
beslut om avsteg från anställningsstoppet gjorts av allmänna 
utskottet) samt 6xxxx övriga verksamhetskostnader. Där  
bindande avtal finns (till exempel hyror, abonnemang, 
livsmedel etc) kan avsteg göras. 

• att uppdra åt respektive förvaltning att utreda och 
konsekvensbeskriva förändringar i de olika 
resursfördelningssystem som finns för olika verksamheter. 
Redovisning av utredningarna skall ske till arbetet med 2010 
års budget, dock senast den 1 september 2009. 

 
 
Au § 65 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 ****** 
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ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 februari 2009,  
§ 35 bland annat att uppdra åt kommunchef Torbjörn Brännlund att 
inkomma med ett reviderat förslag till driftbudget för år 2009 senast 
vid april månads sammanträde i kommunstyrelsen samt att samtliga 
ekonomiskt ansvariga skall involveras i framtagandet av detta förslag. 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer 
redovisar den aktuella situationen i arbetet med reviderad driftbudget 
för år 2009. 
 
_________ 
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Ks § 92  Dnr KS 077/2009 001 
 
Förändrad politisk organisation 
 
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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Ks § 93 
Au § 66  Dnr KS 053/2009 042 
 
Bokföringsmässig avskrivning av kundfordringar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 66 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar avskriva följande fordringar avseende 
2006: 
 
   Kronor 
Barnomsorg   29 219,21 
Äldreomsorg   24 931,00 
Allmän debitering    8 816,92 
Summa    62 967,13 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med en skrivelse daterad 
den 27 mars 2009 i vilken anges att enligt god redovisningssed i 
kommunal verksamhet skall kundfordringar äldre än ett år 
bokföringsmässigt avskrivas. Ekonomiavdelningen anser det dock 
motiverat att först efter två år klassificera fordringarna som osäkra 
genom avskrivning. I anledning av detta förslår ekonomichef  
Bo Wallströmer att följande fordringar avseende 2006 avskrivs: 
 
   Kronor 
Barnomsorg   29 219,21 
Äldreomsorg   24 931,00 
Allmän debitering    8 816,92 
Summa    62 967,13 
 
_________ 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  22 (50)
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-04-29 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 94 
Au § 75  Dnr KS 066/2009 041 
 
Yrkande om ramtillskott till BMB år 2010 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au §  
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) beslutade vid 
sammanträde den 11 mars 2009, § 21 att till de fyra 
samverkanskommunernas kommunstyrelser yrka om ett ekonomiskt 
ramtillskott med 2 500 000 kronor för 2010. Ramtillskottet föreslås 
fördelas mellan samverkanskommunerna enligt följande:  
 
    Kronor 
Lindesbergs kommun     1 255 000 
Nora kommun     565 000 
Hällefors kommun     400 000 
Ljusnarsbergs kommun     280 000 
 
Förvaltningschef Mats Larsson, Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning har den 3 april 2009 inkommit med ett yrkande 
utifrån Bergslagens miljö- och byggnämnds beslut. 
 
_________ 
 

 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  23 (50)
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-04-29 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 95 Dnr KS 078/2009 041 
 
Budgetramar, gata, park och idrott samt lokalvård, BKT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik (BKT) behandlade vid 
sammanträde den 27 mars 2009, § 21 två alternativ till budgetramar 
för den skattefinansierade verksamheten gata, park och idrott 
respektive lokalvård för år 2010. Alternativ 1 innehåller oförändrat 
verksamhetsinnehåll medan alternativ 2 innehåller oförändrade 
driftbidrag med hänsyn till budgeterade kostnader 2009 samt 
uppskattade prisförändringar för 2010. Direktionen beslutade vid 
sammanträdet att skicka förslagen till budgetramar 2010 till BKTs 
fyra medlemskommuner. 
 
_________ 
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Ks § 96 
 
Budgetuppföljning per den 28 februari 2009, BKT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Vid sammanträde i direktionen för Bergslagens Kommunalteknik den 
27 mars 2009, § 22 presenterades en budgetuppföljning per  
den 28 februari 2009 samt en prognos över utfallet för år 2009. 
Direktionen beslutade vid sammanträdet att lägga budgetprognosen 
för 2010 med utfallet per den 28 februari 2009 till handlingarna. 
 
_________ 
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Ks § 97 
Au § 62  Dnr KS 115/2008 041 
 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 62 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 9 april 2009 
inkommit med en ekonomisk rapport avseende perioden 
1 januari 2009-31 mars 2009. Rapporten avser såväl 
förvaltningslokaler som övriga lokaler. 
 
_________ 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  26 (50)
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-04-29 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 98 
Au § 67  Dnr KS 068/2009 042 
 
Årsredovisning 2008, Samordningsförbundet i norra Örebro län (T) 
(SOFINT)    
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunens ledamöter i 
Samordningsförbundet i norra Örebro län (T) (SOFINT)  
ansvarsfrihet i enlighet med förslag i revisionsberättelsen samt 
godkänna årsredovisning för SOFINT avseende år 2008. 
 
 
 
Au § 67 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja kommunens 
ledamöter i Samordningsförbundet i norra Örebro län (T) (SOFINT)  
ansvarsfrihet i enlighet med förslag i revisionsberättelsen samt 
godkänna årsredovisning för SOFINT avseende år 2008. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Årsredovisning för år 2008 har upprättats för Samordningsförbundet i 
norra Örebro län (T) (SOFINT) innehållande beskrivning av 
regionförbundets verksamhet och ekonomiska resultat för aktuellt 
verksamhetsår. SOFINTs ekonomiska resultat för år 2008 uppgår till 
ett överskott av 84 762 kronor.  
 
Gert Stark (s) föreslår i en skrivelse daterad den 31 mars 2009 att 
kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i SOFINT 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 samt godkänner 
årsredovisningen. 
 
_________ 
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Ks § 99 
Au § 68  Dnr KS 099/2008 042 
 
Årsredovisning 2008, Regionförbundet Örebro 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunens ledamöter i 
Regionförbundet Örebro ansvarsfrihet i enlighet med förslag i 
revisionsberättelsen samt godkänna årsredovisning för  
Regionförbundet Örebro avseende år 2008. 
 
 
 
Au § 68 
 
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 2008. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Årsredovisning för år 2008 har upprättats för Regionförbundet Örebro 
innehållande beskrivning av regionförbundets verksamhet och ekonomiska 
resultat för aktuellt verksamhetsår. Regionförbundets ekonomiska resultat för 
år 2008 uppgår till ett underskott av 4 891 000 kronor.  
 
Gert Stark (s) föreslår i en skrivelse daterad den 31 mars 2009 att 
kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i  
Regionförbundet Örebro ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 samt 
godkänner årsredovisningen. 
 
_________ 
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Ks § 100 
Au § 72  Dnr KS 066/2009 041 
 
Förslag till budgetprocess för 2010 års budget 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 72 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budgetberedningens 
sammansättning och organisation samt tidplan för budget 2010 och 
flerårsplan 2011-2012 enligt föreliggande förslag. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad 
den 7 april 2009 rörande budgetprocessen för 2010 års budget samt 
tidplan för budgetarbetet. I skrivelsen anförs att arbetet med 2009 års 
budget på grund av flera faktorer upplevdes som svårgripbar. 
 
I anledning av vad som anförs i skrivelsen, föreslås en förändrad 
budgetprocess enligt följande: 

• Allmänna utskottet förstärkt med en representant per parti för 
de partier som är representerade i kommunfullmäktige men ej 
i allmänna utskottet (Vänsterpartiet, Moderata samlingspartiet 
och Sverigedemokraterna) samt respektive utskottsordförande 
utgör budgetberedningen. 

• På tjänstemannanivå skall kommunchef, ekonomichef, 
kommunsekreterare och förvaltningschefer ingå i 
budgetberedningen. I till skrivelsen bilagt förslag till tidplan, 
anges de tillfällen när representanter för Bergslagens 
Kommunalteknik och Bergslagens miljö- och byggförvaltning 
bör närvara. I övrigt kallas berörda tjänstemän vid behov. 

• Ur budgetberedningen kan mixade grupper av politiker och 
tjänstemän sättas samman för djupare penetrering av speciella 
frågor och/eller ämnesområden. 

• Budgetberedningens möten dokumenteras genom 
minnesanteckningar. 
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Bilagt skrivelsen finns ett förslag till tidplan 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår i skrivelsen kommunstyrelsen 
besluta att fastställa budgetberedningens sammansättning och 
organisation samt tidplan för budget 2010 och flerårsplan 2011-2012 
enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
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Ks § 101 
Au § 69  Dnr KS 069/2009 007 
 
Revisionsrapport, ”Granskning av BMBs tillsynsverksamhet med 
fokus på livsmedelskontroller”   
 
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 
revisionsrapporten. 
 
 ****** 
 
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. 
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• 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. 
 
_________ 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  32 (50)
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-04-29 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 102 
Au § 73  Dnr KS 061/2009 253 
 
Förfrågan om försäljning av fastigheten Stora Finnkullen 5:1 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 73 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar sälja fastigheten Stora Finnkullen 5:1 till  
Peter Jansson, Klotenvägen 21, Kopparberg. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Peter Jansson, Klotenvägen 21, Kopparberg har inkommit med en 
förfrågan daterad den 30 mars 2009 rörande köp av fastigheten  
Stora Finnkullen 5:1. Peter Jansson, som är boende på angränsande 
fastighet Nya vägen 8:8, önskar köpa fastigheten Stora Finnkullen 5:1 
med avsikten att där bygga ett garage. 
 
Bygglovhandläggare Marita Allén, Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning (BMB) har vid telefonsamtal den 2 april 2009 angivit att 
BMB är positiva till försäljning av fastigheten Stora Finnkullen 5:1. 
 
_________ 
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Ks § 103 Dnr KS 029/2007 770 
Su § 39 Dnr KS 196/2008 770 
 
Delrapport, rehabiliteringsprojekt 2006-2008 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 39 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 8 februari 2007, § 11 
ställa sig bakom ett rehabiliteringsprojekt, för vilket kommunen erhållit 
stimulansmedel med 408 000 kronor från Socialstyrelsen. Projektet avsåg 
bland annat att skapa en rehabiliteringskedja inom kommunen och 
tillsammans med landstinget skapa rutiner för bättre rehabiliterings-
planer i samarbete med sjukhuset, införa rehabiliterande synsätt bland 
personal i hemtjänsten, korttidsboende och dagrehab, införa 
”hemrehabilitering” i kommunen, öka samverkan mellan berörda enheter 
angående rehabilitering samt få personal att uppmärksamma 
rehabiliteringsbehov hos brukare. Ärendet behandlades vid sociala 
utskottets sammanträde den 8 mars 2007, § 17 och kommunstyrelsen 
beslutade vid sammanträde den 28 mars 2007, § 53 ställa sig bakom 
projektet. 
 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Gunilla Andersson delgav 
sociala utskottet en rapport om projektets utveckling vid sammanträde 
den 3 maj 2007, § 28. 
 
Kommunstyrelsen  beslutade vid sammanträde den 23 maj 2007, § 78 
ställa sig bakom ett utvidgat projekt med stegvis utbildning av personal 
inom hemtjänsten.  
 
Projektansvarig Marianne Eklöv lämnade rapport rörande projektet vid 
sociala utskottets sammanträde den 8 november 2007, § 73. 
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Redovisning av 2006 års stimulansmedel lämnades av MAR  
Gunilla Andersson och antogs för överlämnande till Socialstyrelsen av 
sociala utskottet vid sammanträde den 7 februari 2008, § 7. 
Delredovisning av 2007 års stimulansmedel lämnades vid samma 
sammanträde i sociala utskottet § 8. En sammanfattande rapport 
lämnades vid sammanträdet § 9. 
 
MAR Gunilla Andersson redovisade en rapport om ett kommande arbete 
förebyggande hembesök inom äldrevården samt en rapport om projektets 
arbete 2006-2007 och en redovisning av genomförd enkätundersökning 
bland personalen inom hemtjänsten och dagrehabiliteringen vid 
kommunstyrelsens sammanträde den  
3 december 2008, § 197. 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 mars 2009, § 34 om 
insändande av ansökan om stimulansmedel för år 2009 till 
Socialstyrelsen. 
 
MAR Gunilla Andersson redovisar en genomförd enkätundersökning 
bland brukarna rörande deras synpunkter angående hemrehabilitering. 
 
_________ 
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Ks § 104 Dnr KS 029/2007 770 
Su § 40 Dnr KS 196/2008 770 
 
Redovisning av enkätundersökning bland personalen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 40 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 8 februari 2007, § 11 
ställa sig bakom ett rehabiliteringsprojekt, för vilket kommunen erhållit 
stimulansmedel med 408 000 kronor från Socialstyrelsen. Projektet avsåg 
bland annat att skapa en rehabiliteringskedja inom kommunen och 
tillsammans med landstinget skapa rutiner för bättre rehabiliterings-
planer i samarbete med sjukhuset, införa rehabiliterande synsätt bland 
personal i hemtjänsten, korttidsboende och dagrehab, införa 
”hemrehabilitering” i kommunen, öka samverkan mellan berörda enheter 
angående rehabilitering samt få personal att uppmärksamma 
rehabiliteringsbehov hos brukare. Ärendet behandlades vid sociala 
utskottets sammanträde den 8 mars 2007, § 17 och kommunstyrelsen 
beslutade vid sammanträde den 28 mars 2007, § 53 ställa sig bakom 
projektet. 
 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Gunilla Andersson delgav 
sociala utskottet en rapport om projektets utveckling vid sammanträde 
den 3 maj 2007, § 28. 
 
Kommunstyrelsen  beslutade vid sammanträde den 23 maj 2007, § 78 
ställa sig bakom ett utvidgat projekt med stegvis utbildning av personal 
inom hemtjänsten.  
 
Projektansvarig Marianne Eklöv lämnade rapport rörande projektet vid 
sociala utskottets sammanträde den 8 november 2007, § 73. 
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Redovisning av 2006 års stimulansmedel lämnades av MAR  
Gunilla Andersson och antogs för överlämnande till Socialstyrelsen av 
sociala utskottet vid sammanträde den 7 februari 2008, § 7. 
Delredovisning av 2007 års stimulansmedel lämnades vid samma 
sammanträde i sociala utskottet § 8. En sammanfattande rapport 
lämnades vid sammanträdet § 9. 
 
MAR Gunilla Andersson redovisade en rapport om ett kommande arbete 
förebyggande hembesök inom äldrevården samt en rapport om projektets 
arbete 2006-2007 och en redovisning av genomförd enkätundersökning 
bland personalen inom hemtjänsten och dagrehabiliteringen vid 
kommunstyrelsens sammanträde den  
3 december 2008, § 197. 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 mars 2009, § 34 om 
insändande av ansökan om stimulansmedel för år 2009 till 
Socialstyrelsen. 
 
MAR Gunilla Andersson redovisar en genomförd enkätundersökning 
bland personalen rörande upplevelser och konsekvenser av genomförd 
rehabiliteringskurs. 
 
_________ 
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Ks § 105 
Su § 41 Dnr KS 051/2009 730 
 
Justering av ansvarsfördelning inom äldreomsorgen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 41 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande 
justerat förslag till ansvarsfördelning inom äldreomsorgen. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Brit Löfström har inkommit med skrivelse 
daterad den 2 april 2009 angående justering av ansvarsfördelningen inom 
äldreomsorgen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 mars 2009, § 76 
om reviderad ansvarsfördelning inom äldreomsorgen. Efter detta beslut 
uppmärksammades ytterligare behov av justering av ansvars-
fördelningen inom äldreomsorgen. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström föreslår följande 
ansvarsfördelning inom äldreomsorgen: 
 
Enhetschef ÄO Solgården (ansvar 440) 
 
Vht kod Vht namn 
51221 Gruppboende Heden (i Solgården) 
51223 Solgården – vård och omsorgsboende 
51229 Sjuksköterska – vård och omsorgsboende 
51231 Matservice – Hedens gruppboende 
51233 Matservice – Solgården 
61860 Lönebidragsanställning 
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Enhetschef ÄO Hemtjänsten (ansvar 450) 
 
Vht kod Vht namn 
51114 Hemtjänst 
51118 Nattpatrull 
51119 Sjuksköterska –ordinärt boende 
51134 Matservice – Hemtjänst - Matlådor 
51224 Treskillingen 
51234 Matservice - Treskillingen 
57101 Kontaktpersoner - Vuxna 
 
 
Enhetschef ÄO Koppargården (ansvar 460) 
 
Vht kod Vht namn 
51033 Betalningsansvar ÄDEL och psyk/ÄDEL 
51117 Dagvård/Arbetsterapi 
51121 Omvårdnadshjälpmedel 
51137 Matservice – Dagvård/Arbetsterapi 
51222 Koppargården – vård och omsorgsboende 
51229 Sjuksköterska – vård och omsorgsboende 
51232 Matservice – Koppargården 
51241 Omvårdnadshjälpmedel 
51310 LSS Gruppboende gemensamt (omvårdnadshjälpmedel) 
61860 Lönebidragsanställning 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström föreslår i skrivelsen 
kommunstyrelsen besluta att fastställa den justerade ansvarsfördelningen 
inom äldreomsorgen. 
 
_________ 
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Ks § 106 
Su § 47 Dnr KS 025/2009 730 
 
Delgivning, tillsyn enligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen av hemtjänsten i 
Ljusnarsbergs kommun (Dnr 7010-21797-2008),  
Länsstyrelsen Örebro län  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar tillsynen. 
 
 
 
Su § 47 
 
Sociala utskottets beslut 
 
Social utskottet beslutar uppdra åt tillförordnad socialchef  
Ann-Britt Löfström att utarbeta förslag till rutiner, återrapportering, 
uppföljning etc inom hemtjänsten. Vidare beslutas att tillsynen  
överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Länsstyrelsen Örebro län har den 30 mars 2009 inkommit med beslut 
med anledning av tillsyn enligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen av 
hemtjänsten i kommunen. Länsstyrelsen Örebro län riktar kritik mot 
kommunen för brister gällande individuell planering och dokumentation  
i verkställigheten enligt Socialtjänstlagen. Länsstyrelsen Örebro län har 
funnit brister i genomförandeplan samt avsaknaden av brukarens 
delaktighet i utformningen av de beviljade insatserna. I övrigt riktas 
ingen kritik på grund av redan vidtagna och pågående åtgärder för att 
komma till rätta med påtalade brister. 
 
Länsstyrelsen Örebro län avslutar ärendet men redovisningen medför en 
förnyad tillsyn under hösten 2009. 
 
_________ 
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Ks § 107 
Su § 48 Dnr KS 025/2009 730 
 
Delgivning, tillsyn enligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen av hemtjänsten i 
Ljusnarsbergs kommun (Dnr 7010-21861-2008),  
Länsstyrelsen Örebro län  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar tillsynen. 
 
 
 
Su § 48 
 
Sociala utskottets beslut 
 
Sociala utskottet beslutar uppdra åt tillförordnad socialchef  
Ann-Britt Löfström att utarbeta förslag till rutiner, återrapportering, 
uppföljning etc inom hemtjänsten. Vidare beslutas att tillsynen  
överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Länsstyrelsen Örebro län har den 31 mars 2009 inkommit med beslut 
med anledning av tillsyn enligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen av 
hemtjänsten i kommunen. Länsstyrelsen Örebro län riktar kritik mot 
kommunen för brister gällande individuell planering och dokumentation  
i verkställigheten enligt Socialtjänstlagen. Länsstyrelsen Örebro län har 
funnit brister i genomförandeplan samt avsaknaden av brukarens 
delaktighet i utformningen av de beviljade insatserna. I övrigt riktas 
ingen kritik på grund av redan vidtagna och pågående åtgärder för att 
komma till rätta med påtalade brister. 
 
Länsstyrelsen Örebro län avslutar ärendet men redovisningen medför en 
förnyad tillsyn under hösten 2009. 
 
_________ 
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Ks § 108 Dnr KS 079/2009 014 
 
Kompetensstöd för införandet av Rakel – radiokommunikation för 
effektiv ledning    
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt räddningsnämnden 
Västerbergslagens förslag. 
 
 
 
RNVB § 19 
 
Beslut 
Räddningsnämnden föreslår respektive kommunstyrelse 
1. att ge räddningstjänsten i uppdrag att utreda kommunernas behov 

av Rakel, i syfte att ge kommunstyrelserna ett beslutsunderlag 
inför 2011 

2. att ge räddningstjänsten i uppdrag att söka kompetensstöd för 
kommunernas införande av Rakel. 

 
Sammanfattning 
Räddningstjänsten Västerbergslagen kommer på sikt att gå över till 
det nya radiosystemet Rakel. Rakel kommer att vara fullt utbyggt i 
länet 2010 då olika aktörer kommer att erbjudas bli kunder i systemet. 
För att utreda Ludvika och Ljusnarsbergs kommuners behov av 
Rakel, föreslås räddningstjänsten vara den organisation som utreder 
och driver frågan för de båda kommunerna. 
 
Ärendebeskrivning 
Rakel är ett gemensamt radiokommunikationssystem för 
organisationer i samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet 
eller hälsa. Det är verksamheter i statliga myndigheter, kommuner, 
landsting och hos kommersiella aktörer som till exempel 
elleverantörer och elnätsföretag. 
 
För att underlätta för kommuner och landsting att ansluta till 
Rakelsystemet har regeringen beslutat om ett så kallat kompetensstöd. 
Totalt hundra miljoner kronor har avsatts under fem år, specifikt för 
kommunal och landstingskommunal verksamhet. Det finns möjlighet 
för samtliga kommuner och landsting i Sverige att ansöka om pengar 
för ett Rakelinförande. 
 
MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) intention är 
att stödet skall fördelas baserat på de behov kring Rakel som finns i  
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viss organisation. Ett generellt grundkrav är att pengarna bidrar till att 
öka kunskapen om Rakel och hur systemet kan nyttjas i verksamheten. 
Stödet är avsett specifikt för kommuner, landsting/regioner och 
kommunalförbund. En ansökan kan gälla hela organisationen eller 
enskilda verksamheter inom kommunen, landstinget/regionen eller 
förbundet. Även kommunala/landstingskommunala bolag kan inkluderas 
i projekt som finansieras av kompetensstödet. Det är viktigt att den 
inledande analysen inför en anslutning till Rakel utgår från behoven i 
hela organisationen/koncernen.  Det ökar möjligheten att identifiera 
samverkans- och kostandsfördelar. Ansökan skall föranledas av ett beslut 
i respektive kommuns kommunfullmäktige. 
 
_________ 
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Ks § 109 Dnr KS 080/2009 026 
 
Slutrapport LänSam 2003-2008 samt bokslut 2006-2008 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
ÄRENDET 
 
Örebro läns kommuner och Örebro läns landsting inledde 2004 ett 
samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med det 
konkreta målet att halvera nettosjukpenningdagarna från november 
2003 till 2007.  
 
Projektet, som fick namnet LänSam, har inkommit med en 
dokumentation daterad mars 2009 över sitt arbete under åren 2003-2008 
samt bokslut över åren 2006-2008. Av dokumentationen kan utläsas att 
nettosjukpenningdagarna minskat från 300 000 dagar 2003 till  
148 000 dagar december 2007 och 125 000 dagar november 2008. 
 
_________ 
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Ks § 110 Dnr KS 081/2009 024 
 
Överläggningsdokument gällande löneöversyn 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner överläggningsdokumentet samt beslutar 
att återrapportering skall ske av åtgärder med anledning av 
överläggningsdokumentet. 
 
 
ÄRENDET 
 
Personalsekreterare Thomas Krenchel har inkommit med ett 
överläggningsdokument gällande löneöversyn 2009 daterat den  
21 april 2009. Dokumentet beskriver generellt den kommunala 
löneutvecklingen utifrån ett antal aspekter som jämställdhet, 
jämförelse med omvärlden och rekrytering samt anger de 
prioriteringar som anses behöva göras vid årets lönerevision. 
 
_________ 
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Ks § 111 Dnr KS 060/2009 420 
 
Stämmoombud, Örebro läns luftvårdsförbund 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt allmänna utskottet välja 
stämmoombud till Örebro läns luftvårdsförbund. 
 
 
ÄRENDET 
 
Örebro läns luftvårdsförbund har den 17 april 2009 inkommit med 
kallelse till stämma den 28 maj 2009. Bilagt kallelsen finns bland 
annat förslag till verksamhetsberättelse för 2008, förslag till 
verksamhetsplan för 2009, ekonomisk redovisning för 2008 och 
förslag till budget för 2009. Det ekonomiska resultatet för år 2008 var 
ett överskott efter skatt med 140 385,76 kronor. 
 
_________ 
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Ks § 112   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 
 
ÄRENDET 
 
Anmälan av tagna delegationsbeslut inom individ- och familjeomsorgen 
under perioden 2009-03-01—2009-03-31. 
 
Anmälan av tagna beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2009-03-01—2009-03-31. 
 
Anmälan av tagna delegationsbeslut rörande placering av likvida medel, 
amortering av lån och omplacering av lån under perioden  
2009-01-01—2009-04-30. 
 
Anmälan av tagna delegationsbeslut rörande upphandlingsärenden under 
perioden 2009-01-01—2009-04-30. 
 
Anmälan av tagna delegationsbeslut rörande nyttjanderätt och hyresavtal 
under perioden 2009-01-01—2009-04-30. 
 

Dnr KS 048/2009   805        Anmälan av taget beslut den 18 mars 2009, bidrag till  
Ljusnarsbergs Folkdanslag för arrangemang i samband med besök från  
Års og Omegns Folkedanserforening den 4-7 juni 2009. 
 
_________ 
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Ks § 113  Dnr KS 001/2009 101 
 
Rapporter, delgivningar, meddelanden och pågående ärenden  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
   ******   

 
 Rapporter  
   
 Glesbygdverket ”Kultur kan göra skillnad” 
   
 Sveriges Kommuner och Landsting Årsredovisning 2008 
   
 Kommuninvest Årsredovisning 2008 
   
 Regionförbundet Örebro ”FoU Välfärd – Regionförbundet 

Örebro Verksamhetsbeskrivning 
2008” 

   
 Arena för Tillväxt/Sweco EuroFutures Sveriges Nya Geografi 2008 
   
   
 Delgivningar  
   
 Föreningen L&SEK Protokoll, konstituerande 

styrelsemöte 2009-03-16 
   
 Länskommittén i Örebro län Sveriges 

nationaldag 
Protokoll, årsmöte 2009-04-01 

   
 Räddningsnämnden Västerbergslagen Protokoll, sammanträde 2009-04-06 
   
 Partnerskap Bergslagsbanan Protokoll, möte i lednings- och 

tjänstemannagruppen 2009-03-12 
   
 Bergslagens Kommunalteknik Protokoll, sammanträde direktionen 

2009-03-27 
   
 Operarådet Protokoll, sammanträde 2008-11-25 
   
 Operarådet Protokoll, sammanträde 2009-03-26 
   
 Bergslagens miljö- och byggnämnd Protokoll, sammanträde 2009-03-11 
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 Bergslagens miljö- och byggnämnd Protokoll, sammanträde 2009-04-08 
   
 Kommuner i norra Örebro län Minnesanteckningar, KNÖL-träff 

2009-03-27 
   
 Communicare Minnesanteckningar, 

styrgruppsmöte 2009-03-16 
   
 Länsstyrelsen Örebro län Inbjudan till information om 

strandskyddslagstiftningen 
   
 Länsstyrelsen Örebro län Tillstånd att bedriva enskild 

verksamhet enligt 23 § LSS om 
bostad med särskild service för 
vuxna, Bångbro gruppbostad 

   
 Familjerådgivningen Verksamhetsberättelse för 2008 
   
 Länsstyrelsen Örebro län Tillsyn enligt 26 § LSS av Bångbro 

gruppbostad 
   
 Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysningen (CAN) 
Resultat från ESPAD-projektet 2007 

   
 ALerigo/Ljusnarsbergs kommun Överenskommelse rörande 

konsultuppdrag som tillförordnad 
socialchef till och med 2009-09-01 

   
 Rektor Risbergska 

skolan/Projektkoordinator 
Avsiktsförklaring, vård- och 
omsorgscollege 

   
 Ljusnarrsbergs kommun/ 

Matilda Fallkvist Larsson 
Avtal om fotouppdrag 

   
 Arbetsmiljöverket Besked med anledning av inkommet 

svar, Kyrkbacksskolans 
mottagningskök 

   
 Regionförbundet Örebro Inbjudan, ”Integration – en 

möjlighet för tillväxt och 
utveckling!” 

   
 HSO-Örebro län Uttalande angående situationen för 

de funktionshindrade i länet 
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 HSO-Örebro län Angående bildande av anhörigcentra 

i kommunen 
   
 HSO-Örebro län Angående tillgänglighetsarbete i 

kommunen 
   
 SmåKom Informationsbroschyr 
   

 
_________ 
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Ks § 114  Dnr KS 082/2009 730 
 
Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för utveckling av 
”framtidens sociala innehåll”    
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till ansökan samt att 
denna sänds till Socialstyrelsen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström har inkommit med 
förslag till ansökan om stimulansmedel till utveckling av ”framtidens 
sociala innehåll” inom äldreomsorgen. Ansökan avses tillsändas 
Socialstyrelsen. 
 
_________ 
 

 


