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Ks § 115 

Au § 76  Dnr KS 002/2009 041 
 
Ekonomisk rapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Uppdra till respektive förvaltningschef att inkomma med förslag till 
åtgärder motsvarande följande minskade kostnader per utskott: 
 
Allmänna utskottet  3,0 miljoner kronor 
Sociala utskottet  4,5 miljoner kronor 
Bildningsutskottet  4,5 miljoner kronor 
 
Ovanstående förslag skall vara färdigställda senast den  
1 september 2009 samt att dessa skall enligt Ulf Hildings (m) 
tilläggsyrkande ange tidpunkt när de kan genomföras inklusive 
tidpunkt när personalreduceringar kan verkställas. 
 
I övrigt godkänner kommunstyrelsen den ekonomiska rapporten samt 
de regler som skall tillämpas för att upprätthålla inköpsstoppet 
beslutat av kommunstyrelsen den 29 april 2009, § 91. 
 

Yrkande 

Ulf Hilding (m) yrkar i ett tilläggsyrkande att respektive 
förvaltningschefs förslag till åtgärder skall innehålla tidsangivelse när 
de kan genomföras inklusive tidpunkt när personalreduceringar kan 
verkställas. 
 

 

ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar en prognos per den  
30 april 2009 över den aktuella ekonomiska situationen daterad den  
26 maj 2009. Prognosen uppvisar ett negativt resultat för 2009 med  
7,1 miljoner kronor vilket innebär en budgetavvikelse med  
10,4 miljoner kronor. 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer 
presenterar en skrivelse daterad den 29 april 2009 som anger de regler 
som skall tillämpas för att upprätthålla inköpsstoppet beslutat av 
kommunstyrelsen vid sammanträde den 29 april 2009, § 91. 
 
Vidare har ekonomichef Bo Wallströmer inkommit med en prognos 
daterad den 5 maj 2009 avseende generella statsbidrag åren  
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2010-2012. Prognosen vad gäller generella stats- och 
utjämningsbidrag visar i förhållande till budget för år 2009 följande 
utveckling: 
 
   Tkr 

Budget 2009   74 924 
Budget 2010   68 275 
Flerårsplan 2011   63 951 
Flerårsplan 2012   60 400 
 
De minskade generella stats- och utjämningsbidragen tillsammans 
med minskade skatteintäkter föranleder ekonomichef  
Bo Wallströmer göra bedömningen att åtgärder måste vidtas i budget 
för år 2010 för att minska kostnaderna med 12 miljoner kronor. Dessa 
åtgärder skulle fördelas enligt följande: 
 
Allmänna utskottet  3,0 miljoner kronor 
Sociala utskottet  4,5 miljoner kronor 
Bildningsutskottet  4,5 miljoner kronor 
 
Kommunstyrelsen föreslås i skrivelsen besluta att uppdra till 
respektive förvaltningschef att inkomma med förslag på åtgärder 
motsvarande ovanstående summor samt att förslagen skall vara 
färdigställda senast den 1 september 2009. 
 
 

 

Au § 76 

 

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 § 116 

Bus § 48  Dnr KS 004/2009 023 

 

Uppföljning av förskolebeläggning och personalbemanning inom 
förskoleverksamheten  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen noterar uppföljningen. 
 

 

ÄRENDET 
 
Rektor Per-Erik Lindberg uppdaterar rapporten med beläggning inom 
barnomsorgen per den 15 maj 2009. 
 
 
 
Bus § 48 

 

Bildningsutskottets beslut 

 
Bildningsutskottet godkänner rapporten samt översänder den till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
 

***** 

 

ÄRENDET 
 
Rektor Per-Erik Lindberg redovisar en aktuell rapport per den  
15 april 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 § 117 

Bus § 39  Dnr KS 221/2008 610 

 

Fördjupad lokalutredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Den fördjupade lokalutredningen samt inkomna remissyttranden 
överlämnas till bildningsförvaltningen för beredning. 
 
ÄRENDET 
 
Remissyttranden har inkommit från Kraftsamling för Ljusnarsberg den 
14 maj 2009, Centerpartiet och Moderata Samlingspartiet den  
14 maj 2009, Vänsterpartiet den 18 maj 2009 och Socialdemokraterna 
den 18 maj 2009. 
 

 

 

Bus § 39 

 

Bildningsutskottets beslut 

 
Bildningsutskottet beslutar enligt Anita Elvenäs yrkande. 
 
Yrkande 

Anita Elvenäs (c) yrkar att bildningsutskottet beslutar uppdra åt  
rektor Per-Erik Lindberg att sammanställa en lokalutredning innehållande 
bland annat förslag till barnomsorgens framtida lokalisering, prognos 
över framtida barn- och elevantal inom barnsomsorgen, förskoleklass och 
grundskolan, kostnader, tidplan samt konsekvensbeskrivningar av 
presenterade förslag. Sammanställningen skall tillsändas samtliga 
politiska partier representerade i kommunfullmäktige på remiss innan den  
26 april 2009 och eventuella remissyttranden skall vara kommunen 
tillhanda senast den 18 maj 2009. Vidare skall ärendet behandlas av 
kommunstyrelsen vid sammanträdet den 27 maj 2009.  
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Rektor Per-Erik Lindberg redovisade vid bildningsutskottets 
sammanträde den 5 november 2008, § 76 en utredning angående det 
framtida lokalbehovet inom förskoleverksamheten. Bildningsutskottet  
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beslutade vid detta sammanträde att utredningens resultat skulle 
diskuteras i respektive partigrupp varefter ärendet skulle återupptas vid 
sammanträde den 2 december 2008. Ärendet återupptogs vid detta 
sammanträde, § 95, varvid beslutades uppdra åt rektor Per-Erik Lindberg 
att genomföra en djupare utredning av alternativet med placering av 
förskoleverksamhet i Garhytteskolan.  
 
Vid bildningsutskottets sammanträde den 13 januari 2009, § 8 
presenterade rektor Per-Erik Lindberg en fördjupad utredning varvid 
utskottet beslutade att hänskjuta ärendet till sammanträde den  
10 februari 2009 i bildningsutskottet. Vid detta tillfälle skulle presenteras 
drift- och investeringskostnader för de alternativ som framkom i 
utredningen som bildningsutskottet tog del av vid sammanträdet den  
5 november 2008. Inför sammanträdet skulle befintligt material tillsänds 
respektive partis gruppledare i kommunen. 
 
Vid bildningsutskottets sammanträde den 10 februari 2009, § 17 
presenterade rektor Per-Erik Lindberg muntligt kompletterande uppgifter 
till den fördjupade utredningen. Kommunsekreterare Anders Andersson 
informerade att material har sänts till gruppledare respektive parti med 
mandat i kommunfullmäktige. Bildningsutskottet beslutade vid detta 
tillfälle uppdra åt rektor Per-Erik Lindberg att fortsatt utreda 
förskoleverksamhetens framtida lokalbehov och dess lokalisering.  
I den fortsatta utredningen skulle bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
involveras samt hänsyn tas till vad som framkom vid diskussionen i 
bildningsutskottet. 
 
Rektor Per-Erik Lindberg presenterar kompletterande uppgifter i form av 
ett arbetsmaterial.  
 
_________ 



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  7 (48) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-05-27 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 118 

 
Information rörande integration med mera, Länsstyrelsen Örebro län 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
 

ÄRENDET 
 
Integrationsansvarig Björn Wendin och integrationsutvecklare  
Maria Johannson, Länsstyrelsen Örebro län informerar om migration, 
integrationen av asylsökande och personer som erhållit 
uppehållstillstånd i landet. 
 
_________ 
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Ks § 119 

 
Redovisningar rörande vatten- och avlopp, gata, väg, park och 
idrott, Bergslagens Kommunalteknik  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningarna. 
 
 

ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 3 december 2008, 
§ 196 att begära av Bergslagens Kommunalteknik (BKT) en 
redovisning av utförda investeringar inom området vatten och avlopp 
under 2008 och planerade investeringar 2009-2011 samt redovisning 
av beläggningsplaner avseende gatu- och väginvesteringar. 
 
Chef gata, väg, park och idrott Lars-Gunnar Björklund redovisar 
BKTs genomförda och planerade arbeten rörande gatu- och 
vägbeläggningar. 
 
VA-chef Gunnar Berglund redovisar BKTs genomförda och 
planerade investeringar rörande vatten och avlopp. 
 
_________ 
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Ks § 120 

 
Precisering av åtgärds- och utredningsförslag/-uppdrag 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomichef Bo Wallströmers 
förslag. 
 

 

ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 91 
att ett antal utredningar skulle genomföras samt att dessa skulle 
presenteras senast den 1 september 2009.  
 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår i en skrivelse daterad  
den 19 maj 2009 kommunstyrelsen besluta om ansvariga för 
nedanstående utredningar samt att dessa skall redovisas senast den  
15 juni 2009. 
 
Utredning   Ansvarig 

Gemensam lokal komvux/Lärcentrum Margareta Gustafsson 
Minskad bemanning, komvux/Lärcentrum Margareta Gustafsson 
Behov av barnomsorg kvällstid Per-Erik Lindberg 
Lokalsamverkan Röda stugan/Gula villan Margareta Emnegard 

och Nan Carlsson 
Förändrat resursfördelningssystem Ann-Margret Runheim 
   och Ann-Britt Löfström 
 
_________ 
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Ks § 121 

 
Budgetkonsekvenser för kostenheten 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att underbalansera 2009 års budget för 
kostenheten med 180 000 kronor för att sedan hänskjuta detta för 
behandling vid budgetberedningen av 2010 års budget. 
 
 
 

ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 3 december 2008, 
§ 196 uppdra till kostenheten och ekonomichefen att efter upprättande 
av detaljbudget samt besiktning av samtliga kök, redovisa eventuella 
budgetkonsekvenser. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med redovisning daterad 
den 20 maj 2009. Av redovisningen framgår att efter justeringar med 
anledning av beslutad reviderad budget, täckning av ej budgeterade 
lagstadgade inspektioner, ej budgeterad OB-ersättning samt 
borttagande av felaktig budgetregleringspost, återstår en differens 
med 180 000 kronor. 
 
I skrivelsen föreslås kommunstyrelsen besluta att underbalansera 
2009 års budget för kostenheten med 180 000 kronor för att sedan 
hänskjuta detta för behandling vid budgetberedningen av 2010 års 
budget. 
 
__________ 
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Ks § 122 Dnr KS 108/2009 041 
 
Uppföljning av verksamhetsplan och budget 1 januari-30 april 2009, 
Regionförbundet Örebro    
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 
 
 

ÄRENDET 
 
Regionförbundet Örebro har inkommit med uppföljning av 
verksamhetsplan och budget avseende perioden 1 januari- 30 april 2009 
(tertialrapport). 
 
_________ 
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Ks § 123 Dnr KS 109/2009 041 
 
Ekonomisk rappott 1 januari-30 april 2009, Bergslagens miljö- och 
byggnämnd    
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 
 
 

ÄRENDET 
 
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med ekonomisk 
rapport avseende perioden 1 januari- 30 april 2009. 
 
_________ 
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Ks § 124 

Au § 77  Dnr KS 115/2008 041 
 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna den ekonomiska rapporten samt 
enligt Ulf Hildings (m) tilläggsyrkande begära att framtida 
ekonomiska rapporter skall kompletteras med skriftliga kommentarer. 
 

 

Yrkande 

Ulf Hilding (m) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
beslutar begära att de framtida ekonomiska rapporterna från LFAB 
skall innehålla skriftliga kommentarer till det ekonomiska 
siffermaterialet. 
 

 

 

Au § 77 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 6 maj 2009 
inkommit med en ekonomisk rapport avseende perioden 
1 januari 2009-30 april 2009. Rapporten avser såväl 
förvaltningslokaler som övriga lokaler. 
 
_________ 



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  14 (48) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-05-27 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 125 

Au § 78  Dnr KS 094/2009 042 
 
Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport,  
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 2008  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige bemyndigar stämmombudet att ge bolagsstyrelsen  
och verkställande direktören ansvarsfrihet i enlighet med förslag i 
revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2008 samt godkänna 
årsredovisningen för detsamma. 
 

 

 

Au § 78 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Föreslå 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 2008 
samt godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat. 
 

 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har inkommit med 
årsredovisning för räkenskapsåret 2008. LFAB:s ekonomiska resultat 
för år 2008 uppgår till ett underskott av 127 000 kronor. Därutöver 
har auktoriserad revisor Torbjörn Evaldsson, Grant Thornton AB, 
inkommit med revisionsberättelse och lekmannarevisor Rune 
Andersson med granskningsrapport. 
 
_________ 
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Ks § 126 Dnr KS 087/2009 042 
 
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport 2008, 
Bergslagens Kommunalteknik   
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i 
förbundsdirektionen ansvarsfrihet i enlighet med revisionsberättelsen 
för verksamhetsåret 2008 samt godkänner årsredovisningen för 
detsamma. Vidare förslås kommunfullmäktige besluta uppdra åt 
ekonomicheferna i medlemskommunerna att till kommande 
årsredovisningar komma överens om enhetliga redovisningsprinciper 
gällande Bergslagens Kommunalteknik. 
 

 

ÄRENDET 
 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med 
årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport för år 2008. 
Sammantaget visar driftredovisningen på ett överskott 2008 med 
9 434 000 kronor. 
 
Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 24 april 2009,  
§ 27 begära beslut om ansvarsfrihet hos kommunfullmäktige i 
Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. 
 
_________ 
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Ks § 127 

Au § 81  Dnr KS 096/2009 046 
 
Årsredovisningar och förvaltningsberättelser, stiftelser administrerade 
av kommunen    
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Årsredovisningarna och revisionsberättelserna för Stiftelsen Ljusnarsbergs 
kommuns skolsamfond, Stiftelsen Karl-Gunnar Erikssons Donationsstiftelse 
och Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond godkänns och 
undertecknas. 
 

 

 

Au § 81 

 

Allmänna utskottets beslut 

 

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 

 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomiavdelningen har inkommit med förvaltningsberättelser och 
årsredovisningar gällande Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns 
skolsamfond, Stiftelsen Karl-Gunnar Erikssons Donationsstiftelse och 
Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond. 
 
_________ 
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Ks § 128 

Au § 79  Dnr KS 095/2009 106 
 
Medlemsfinansiering av Regionförbundet Örebro 2010 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 

 

 

Au § 79 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Förslaget till medlemsfinansieringen överlämnas till 
budgetberedningen. 
 

 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) har 
inkommit med en skrivelse daterad den 4 maj 2009 rörande 
medlemsfinansiering av Regionförbundet Örebro. I skrivelsen anges 
att styrelsen i Regionförbundet Örebro efter dialog med 
medlemskommunerna, föreslagit att medlemsfinansieringen skall 
höjas med en procent motsvarande 641 580 kronor. Sammantaget 
omfattar Regionförbundet Örebros budget 2010 64 799 580 kronor. 
För Ljusnarsbergs kommun innebär medlemsfinansieringen 2010 en 
minskad andel i förhållande till 2009, kostnaden för 2010 uppgår till  
418 902 kronor. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson föreslår i 
skrivelsen allmänna utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att 
överlämna förslaget till medlemsfinansiering av  
Regionförbundet Örebro till budgetberedningen. 
 
_________ 
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Ks § 129 

Au § 80   Dnr KS 104/2009 330 
 
Kostnader för investeringar enligt, centrumplanen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomichef Bo Wallströmers 
förslag. 
 

 

ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad 
den 26 maj 2009 i vilken föreslås att ombyggnationen av bussfickan 
vid Garhytteskolan inte genomförs och att budgetöverskridandet med 
233 000 kronor för investeringar i centrum finansieras genom 
överföring av 125 000 kronor från investeringsprojekt 2026 
handikappanpassad buss samt att 108 000 kronor överförs från 
anpassning av mottagningskök. Det senare är beroende av framtida 
upphandlingar, beslut och förhandlingar, skulle samtliga åtgärder 
rörande mottagningsköken krävas, skall ett nytt beslut tas om 
finansieringen av centrumombyggnationen. 
 

 

 

Au § 80 

 

Allmänna utskottets beslut 

 

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund informerar att kostnaderna för 
ombyggnationen i centrum ej ryms inom befintlig budgeterad ram. 
Kostnaderna överstiger budget med 233 000 kronor. Därtill kommer 
att en ombyggnationen av bussficka vid Garhytteskolan beräknas  
kosta 670 000 kronor. 
 
_________ 
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Ks § 130 

Au § 82  Dnr KS 097/2009 107 
 
Takomläggning av huvudbyggnaden, Stora Gården och byte av 
fasadspån, Tingshuset    
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att takomläggning av huvudbyggnaden på 
Stora Gården och byte av fasadspån på Tingshuset skall genomföras 
samt att kostnaden för dessa arbeten skall belasta konto för 
kommunstyrelsens disponibla medel med maximalt 164 000 kronor. 
Kan åtgärderna utföras under 2009 bör dessa medel omdisponeras till 
kommunens investeringsbudget. 
 

 

 

ÄRENDET 
 
Verkställande direktören i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
(LFAB) Lars Westlund har inkommit med skrivelse daterad den 20 
maj 2009 rörande byte av fasadspån på Tingshuset. Målningsarbete 
påbörjades men fick avbrytas på grund av allt för upptorkade 
fasadspån mot sydväst och väst. Anbud infordrades på utbyte av cirka 
40 procent av fasadytan och anbudspriset var 262 000 kronor 
exklusive moms. Efter kontakter med antikvarie Jonas Jansson, 
Länsstyrelsen i Örebro län, framkom att antikvariskt bidrag kommer 
att utbetalas uppgående till 130 000 kronor exklusive moms. 
Nettokostnaden uppgår därmed för kommunen till 142 000 kronor 
med reservation för vissa rötskador såsom vattbrädor med mera. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad 
den 20 maj 2009 i vilken framkommer att för takomläggning av 
huvudbyggnaden på Stora Gården finns budgeterat 315 000 kronor 
och för byte av fasadspån på Tingshuset finns inga medel 
budgeterade. Sammantaget innebär detta att i budgeten saknas 
164 000 kronor.  
 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår i skrivelsen kommunstyrelsen 
besluta att kostnaden för takomläggningen av Stora Gården och byte 
av fasadspån på Tingshuset skall belasta konto för kommunstyrelsens 
disponibla medel med maximalt 164 000 kronor. Kan åtgärderna 
utföras under 2009 bör dessa medel omdisponeras till kommunens 
investeringsbudget. 
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Au § 82 

 

Allmänna utskottets beslut 

 

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Verkställande direktör i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 
Lars Westlund har inkommit med skrivelse daterad den 4 maj 2009 
rörande omläggning av Stora Gårdens yttertak. Av skrivelsen framgår 
att Lars Westlund erhållit uppdraget att ombesörja anbudsinfordran 
rörande tjärstrykning av Stora Gårdens yttertak. Vid kontroll av 
berört tak, visade det sig att yttertakspanelen fältvis var angripen av 
röta varför utbyte av panelen måste ske. I samråd med antikvarie 
Jonas Jansson vid Länsstyrelsen i Örebro län, framkom att alternativ 
takbeläggning i form av enkupigt lertegel skulle godkännas. Anbud 
har infordrats på takomläggning med enkupigt lertegel. Högst kan 
Länsstyrelsen i Örebro län bevilja antikvariskt bidrag med 160 000 
kronor exklusive moms vilket skulle innebära en nettokostnad för 
kommunen för takomläggningen med 337 000 kronor exklusive 
moms. Reservation görs för ej okulärt synbar röta. 
 
_________ 
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Ks § 131 Dnr KS 190/2008 042 
 
Granskning av årsredovisningen för år 2008 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt ekonomichef Bo Wallströmer 
att upprätta en redogörelse över åtgärder som avses vidtas med 
anledning av revisorernas synpunkter. Redogörelsen skall delges 
kommunfullmäktige i enlighet med dess beslut vid sammanträde den  
14 maj 2009, § 54. 
 
 

ÄRENDET 
 
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av 
kommunens revisorer granskat kommunens årsredovisning för år 
2008. Resultatet av granskningen framgår av en rapport från april 
2009 som inkommit till kommunen. Kommunens revisorer anger i 
bilagd skrivelse daterad den 29 april 2009 att de bedömer att 
årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering, den ekonomiska 
ställningen samt att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven 
på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god 
redovisningssed. Trots att förbättringar har gjorts, behöver ytterligare 
åtgärder vidtas för att förbättra uppföljning, utvärdering och styrning 
av den verksamhet som bedrivs.  
 
Kommunens revisorer överlämnar granskningen till kommunstyrelsen 
för vidtagande av erforderliga åtgärder. Kommunens revisorer 
kommer att i samband med granskningen av delårsrapporten 2009 
följa upp vilka åtgärder som vidtagits. 
 
_________ 
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Ks § 132 Dnr KS 106/2009 007 
 
Granskning av interna kontrollen vid utbetalning av försörjningsstöd 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt sociala utskottet att inkomma 
med förslag till skriftligt svar till kommunstyrelsens sammanträde 
den  
26 augusti 2009. 
 

 

ÄRENDET 
 
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av 
kommunens revisorer granskat kommunens interna kontroll vid 
utbetalning av försörjningsstöd. Resultatet av granskningen framgår 
av en rapport från oktober 2008-januari 2009 som inkommit till 
kommunen. Kommunens revisorer anger i bilagd skrivelse daterad 
den 29 april 2009 att den samlade bedömningen är att den interna 
kontrollen vid registrering och utbetalning av försörjningsstöd 
behöver utvecklas. 
 
Kommunens revisorer emotser ett skriftligt svar från 
kommunstyrelsen senast den 7 september 2009 med en redovisning 
av vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla den interna kontrollen. 
 
_________ 
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Ks § 133 

Su § 63 Dnr KS 002/2009 041 

 

Uppföljning av beläggningen inom äldreomsorgen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

Kommunstyrelsen noterar uppföljningen. 
 

 

 

Su § 63 

 

Sociala utskottets beslut 

 
Godkänner rapporterna samt beslutar att sammanställningen över 
beläggningen inom äldreomsorgen delges kommunstyrelsen. 
 

****** 
 

ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer rapporterar om kommunens ekonomiska 
situation. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april,  
§ 91 om diverse åtgärder rörande 2009 års budget på grund av 
kommunens försvagade ekonomi. Kommunfullmäktige kommer vid 
sammanträde den 14 maj 2009 behandla ärendet rörande revidering av 
2009 års budget. Sedan kommunstyrelsens sammanträde har prognos 
erhållits avseende kommunens generella statsbidrag åren 2010-2012. 
Denna prognos visar på att kommunens intäkter genom statsbidrag 
kommer att minska de närmaste åren. 
 
Enhetschef Suzanne Sillrén redovisar sammanställning över 
beläggningen inom äldreomsorgen under innevarande år samt en 
sammanställning över betalningsansvarsdagar till och med dagens datum. 
 
Individ- och familjeomsorgen redovisar uppföljning av 
verksamhetsområdet i form av nyckeltal perioden januari 2008 till och 
med april 2009 samt kostnadsutvecklingen av försörjningsstöd under 
2009 för kommunerna i Örebro län. 
 
_________ 
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Ks § 134 

Au § 84  Dnr KS 098/2009 003 
 
Regler för priset Årets Ljusnarsbergare 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar permanenta priset Årets 
Ljusnarsbergare samt att priset skall regleras enligt föreliggande 
förslag. Vidare att kommunfullmäktige beslutar enligt  
Oskar Martinssons (kfl) tilläggsyrkande att uppdra åt 
kommunfullmäktiges presidium tillsammans med gruppledarna för de 
politiska partier med representation i kommunfullmäktige att utreda 
alternativa utdelningsdagar för priset. 
 
Yrkande 

Oskar Martinsson (kfl) yrkar i ett tilläggsyrkande att alternativa dagar 
till kommunfullmäktiges sammanträde i november för utdelning av 
priset Årets Ljusnarsbergare skall utredas. 
 

 

 

Au § 84 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
permanenta priset Årets Ljusnarsbergare samt att priset skall regleras 
enligt föreliggande förslag. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 6 februari 2003, 
§ 4 att på obestämd tid prova ett pris för att uppmärksamma eldsjälar, 
goda förebilder och ambassadörer för Ljusnarsbergs kommun. Priset 
kom att heta Årets Ljusnarsbergare. Priset har alltsedan 2003 deltas ut 
i november varje år, dock har aldrig genom beslut några regler 
fastslagits rörande priset. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2008,  
§ 163 uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson 
(s) och kommunsekreterare Anders Andersson att göra en översyn av 
befintliga riktlinjer för utmärkelsen Årets Ljusnarsbergare och om 
behov förelåg, upprätta förslag till reviderade riktlinjer. 
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Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson och 
kommunsekreteraren har inkommit med förslag till regler för priset  
Årets Ljusnarsbergare. I skrivelsen förslås kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att permanenta priset Årets 
Ljusnarsbergare samt att priset skall regleras enligt föreliggande 
förslag. 
 
_________ 
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Ks § 135 

Au § 85  Dnr KS 099/2009 003 
 
Stadgar för ekonomiska föreningen Tursam 
 
Kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 

 

 

Au § 85 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till stadgar för den 
ekonomiska föreningen Tursam samt bemyndiga stämmoombudet 
Gert Stark (s) att godkänna förslaget till stadgar för den ekonomiska 
föreningen Tursam vid extra stämma i juni 2009. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Tursam är en ekonomisk förening inom kommunerna i norra Örebro 
län (KNÖL) där samtliga turistbyråer har varit anslutna. Tursams 
syfte är att samordna och utveckla turismen i de fyra KNÖL-
kommunerna. Detta sker i dagsläget i form av markandsföring, 
logiförmedling, destinations- och besöksnäringsutveckling samt 
diverse projekt. 
 
Då turistbyråns verksamhet sker via entreprenad i Hällefors och 
Ljusnarsbergs kommuner har enbart Lindesbergs och Nora 
kommuner varit de kommuner som varit medlemmar i Tursam. 
Samtliga KNÖL-kommuner beslutade dock under 2008 att träda in 
som medlemmar i den ekonomiska föreningen Tursam och hösten 
2008 hölls en extra stämma för att anmäla detta i föreningen. Inträdet 
av nya medlemmar har medfört ett behov av förbättrade och tydligare 
stadgar. Reviderade stadgar har utarbetats och avses antas vid extra 
stämma i juni 2009. 
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Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) föreslår i en 
skrivelse daterad den 4 maj 2009 allmänna utskottet föreslå 
kommunstyrelsen godkänna förslaget till stadgar för den ekonomiska 
föreningen Tursam samt bemyndiga stämmoombudet Gert Stark (s) 
att godkänna förslaget till stadgar för den ekonomiska föreningen 
Tursam vid extra stämma i juni 2009. 
 
_________ 
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Ks § 136 

Ks § 92  Dnr KS 077/2009 001 

 
Förändrad politisk organisation 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar  
 
• att låta kommunstyrelsens tre utskott (allmänna utskottet, 

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

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

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

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

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

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

fortsatt ändrad organisation under 2010. 
 

Vidare att kommunfullmäktige beslutar att uppmana kommun-
fullmäktiges presidium att minska antalet kommunfullmäktige-
sammanträden under 2009 med tre samt att inga beredningar utöver 
budgetberedningen tillsätts under 2009. 
 
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. 
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Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) yrkar, med 
instämmande av Astrid Dahl (v), att kommunstyrelsen beslutar enligt 
föreliggande förslag samt i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
beslutar uppmana kommunfullmäktige presidium att minska antalet 
kommunfullmäktigesammanträden under 2009 med tre samt att 
kommunfullmäktige beslutar att inte tillsätta några beredningar utöver 
budgetberedningen under 2009. 
 
Oskar Martinsson (kfl) yrkar, med instämmande av Ulf Hilding (m) 
och Anita Elvenäs (c), att nuvarande politisk organisation med tre 
utskott bibehålls. 
 
Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ewa-Leena Johanssons 
yrkande och tilläggsyrkande. 
 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner omröstning med 
handuppräckning och följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Ewa-Leena Johanssons yrkande och 
tilläggsyrkande. 
Nej-röst för bifall till Oskar Martinssons med fleras yrkande. 
 
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. 
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ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) har 
inkommit med en skrivelse daterad den 19 maj 2009. I denna anges 
bland annat att den rådande ekonomiska situationen är av sådan 
extrem karaktär att det krävs extraordinära beslut för att uppnå 
ekonomisk balans. En besparing från den politiska församlingen vore 
att allmänna utskottet, sociala utskottet och bildningsutskottet skulle 
vara vilande under perioden 1 juli 2009 till och med den 31 december 
2009. Dessa utskott skulle ersättas med ekonomiutskott vilket skulle 
arbeta med 
 

• att tillse att ekonomiuppföljning med analyser och förslag på 
åtgärder tas fram, 

• att på ett mer intensivt sätt följa upp budgetföljsamheten i 
verksamheterna, 

• att prioritera utredningar som finns beslutade men ej påbörjade i 
syfte att i första hand genomföra de utredningar som kan anses skapa 
bättre ekonomiska förutsättningar inför budget 2010, 

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

frågeställningar för att förbättra de ekonomiskt långsiktiga målen. 
 

Organisationen skulle utvärderas för att eventuellt även fungera under 
år 2010. 
 
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,  
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• att erforderliga revideringar på grund av ovanstående beslut görs av 
kommunstyrelsens reglemente § 25 enligt bilaga till skrivelsen, samt 

• att utvärdering av omorganisationen skall ske för en eventuell 
fortsatt ändrad organisation under 2010. 

 

 

 

Ks § 92 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att ett förslag utarbetas till 
kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2009 om alternativ 
politisk organisation utifrån den rådande ekonomiska situationen. 
 

 

ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) har 
inkommit med en skrivelse daterad den 29 april 2009. I skrivelsen 
anförs att den rådande ekonomiska situationen med bland annat 
kontinuerligt ändrade ekonomiska förutsättningar samt att det 
historiskt varit svårt för kommunstyrelsen att finna tid för mer 
djupgående diskutera ekonomiska frågor, medför att utrymme 
behöver skapas för en bredare och djupare beredning av ekonomiska 
ärenden. I anledning av detta föreslår Ewa-Leena Johansson tillfällig 
ändring av kommunstyrelsens organisation. 
 
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. 
 
_________ 



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  32 (48) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-05-27 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 137 Dnr KS 110/2009 106 
 
Förslag om inrättande av råd för social välfärd 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att ett råd bildas för social välfärd i 
Ljusnarsbergs kommunen enligt föreliggande förslag samt att rådet 
ges namnet Ljusnarsbergs råd för social välfärd. I och med detta 
beslut avvecklas det tidigare så kallade Välfärdsrådet. 
 

 

ÄRENDET 
 
Sociala utskottets ordförande Ingemar Javinder (s) har inkommit med 
en skrivelse daterad den 19 maj 2009 i vilken föreslås att ett råd för 
social välfärd inrättas i kommunen.  
 
I skrivelsen anges bland annat att rådet skall aktivt arbeta för att 
invånarna i Ljusnarsbergs kommun skall känna trygghet och 
tillförlitlighet i sin vardagliga miljö. Rådet skall i sitt arbete ta hänsyn 
och sträva mot de internationellt, nationellt och lokalt fastställda lagar.  
förordningar, regler, mål etc som är beslutade. Exempel på detta är  
FN:s barnkonvention eller de lokala ordningsföreskrifterna. Rådet skall 
arbeta för att sprida information och föreslå åtgärder vilket gör att 
Ljusnarsbergs kommun arbetar i förebyggande syfte för att uppnå 
trygghet och delaktighet för ett samhälle fritt från brott och missbruk. 
 
Rådet skall bestå av kommunala representanter från bland annat 
socialförvaltningen och bildningsförvaltningen samt representanter från 
polisen, landstinget/primärvården och adjungerad representant från 
folkhälsoteamet. Ordförande i sociala utskottet eller motsvarande utgör 
rådets ordförande. Representanterna kan vara både tjänstemän och 
politiker. Det kan även delta representanter från andra verksamheter när 
frågor som berör dessa verksamheter tas upp, exempelvis företagare, 
föreningar med mera. 
 
Sociala utskottets ordförande Ingemar Javinder föreslår 
kommunstyrelsen besluta att ett råd bildas för social välfärd i 
Ljusnarsbergs kommunen enligt föreliggande förslag samt att rådet ges 
namnet Ljusnarsbergs råd för social välfärd. 
 
_________ 
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Ks § 138 Dnr KS 175/2008 253 
 
Förslag till försäljning av delar av fastigheten Kopparberg 1:1 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av fastigheten Kopparberg 1:1 
enligt till skrivelsen bifogat underlag för 20 000 kronor till  
Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening samt att köparen står 
för förrättningskostnaderna. 
 
 

ÄRENDET 
 
Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening inkom, genom  
Lennart Angelroth, den 3 november 2008  med en skrivelse innehållande 
förfrågan om försäljning av del av fastigheten Kopparberg 1:1 vilken ägs 
av kommunen. Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening var 
intresserade av att förvärva delar av berörd fastighet då det på fastigheten 
finns uppfört hembygdsmuseet, postmuseet och loftboden, vilka ägs av 
hembygdsföreningen. Önskvärt var att fastighetsbildning skulle ske för 
dessa byggnader samt den till loftboden tillhörande scenen. 
Fastighetsbildningen skulle omfatta cirka 950 kvadratmeter. För 
genomförande av fastighetsbildningen krävdes att marken överläts till 
hembygdsföreningen. 
 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 5 november 2008,  
§ 118 kommunchef Torbjörn Brännlund för vidare beredning. 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund informerade om utvecklingen av 
ärendet vid allmänna utskottets sammanträde den 11 februari 2009, § 28. 
Utskottet beslutade vid detta tillfälle bland annat att den befintliga scenen 
på fastigheten ej skulle tillfalla Nya Kopparbergs Hembygdsförening 
utan kvarstå i kommunal ägo. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med en skrivelse daterad 
den 19 maj 2009 i vilken kommunstyrelsen föreslås besluta att sälja del 
av fastigheten Kopparberg 1:1 enligt till skrivelsen bifogat underlag för 
20 000 kronor till Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening samt 
att köparen står för förrättningskostnaderna. 
 
_________ 
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Ks § 139 

Au § 87  Dnr KS 064/2009 312 
 
Yttrande, motion rörande komplettering med personalia om  
Nils Rundgren, ”Björnjägaren”, Barbro Resare (c)  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla att motionen sänds till 
Vägverket för vidare handläggning samt att motionen i och med detta 
anses besvarad. 
 
 
 

Au § 87 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bifalla att 
motionen sänds till Vägverket för vidare handläggning samt att 
motionen i och med detta anses besvarad. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Barbro Resare (c) inkom den 7 april 2008 med en motion rörande 
komplettering med personalia om Nils Rundgren, ”Björnjägaren”.  
I motionen anförs att ”Björnjägaren”, som var en välbekant profil i 
bygden, under senare delen av sitt liv var bosatt i kommunen och att 
detta uppmärksammats bland annat genom ”Björnjägarkonst” vid 
rastplats Norrsjön utmed riksväg 50. Motionären föreslår att 
konstverket kompletteras med information om vem ”Björnjägaren” 
var. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 8 april 2009,  
§ 52 hänskjuta motionen till kommunstyrelsens för beredning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) har 
inkommit med förslag till yttrande över motionen daterat den 5 maj 
2009. I förslaget till yttrande anges att motionärens synpunkter delas 
beträffande att det vid Norrsjöns rastplats borde finnas en kortare 
information om Nils Rundgren som varit inspiratör till det där 
befintliga kostverket. Det är dock Vägverket som avgör huruvida 
information angående konstverken får sättas upp och hur den skall 
utformas. 
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Ewa-Leena Johansson föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla att motionen sänds till 
Vägverket för vidare handläggning samt att motionen i och med detta 
anses besvarad. 
 
_________ 
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Ks § 140 

Au § 98  Dnr KS 103/2009 106 
 
Ansökan EU-projekt, Partnerskap Bergslagsbanan 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 98 

 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen medfinansierar  
EU-projektet enligt föreliggande förslag. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Partnerskap Bergslagsbanans ledningsgrupp beslutade vid 
sammanträde den 12 mars 2009 att under 2009 ansöka om medel för 
Eu-projekt under perioden 2010-2012. Partnerskap Bergslagsbanan 
inkom den 5 maj 2009 med en projektspecifikation vilken skall 
utgöra grund för ansökan om medel från EUs strukturfond för norra 
Mellansverige. Projektets övergripande syfte är att genom att verka 
för förbättrad tillgänglighet till och på Bergslagsbanan, bidra till 
överlevnad och utveckling av regionens näringsliv. 
 
För erhållande av projektmedel krävs medfinansieringsintyg från 
bland annat berörda kommuner senast första halvan av juni månad. 
Den föreslagna avgiften för Ljusnarsbergs kommun är år 2010  
15 000 kronor, år 2011 30 000 kronor och år 2012 15 000 kronor. 
 
_________ 
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Ks § 141 

Au § 92  Dnr KS 102/2009 100 
 
Förslag till ny taxa för kopiering 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa för kopiering enligt 
inköpare Britt-Marie Cassels förslag samt att benämna taxan 
kopieringsavgift. 
 

 

 

Au § 92 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
taxa för kopiering enligt förslaget samt att benämna taxan 
kopieringsavgift. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Inköpare Britt-Marie Cassel översänder i en skrivelse daterad den  
21 april 2009 ett förslag till ny taxa för kopiering av handlingar och 
kartor. Kommunfullmäktige föreslås i skrivelsen anta föreliggande 
förslag till kopieringstaxa samt att denna taxa skall gälla för kopiering 
hos samtliga förvaltningar. 
 
_________ 
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Ks § 142 

Au § 86  Dnr KS 107/2009 106 
 
Energikontoret Regionförbundet Örebros verksamhetsrapport för 2008 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 

 

 

Au § 86 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Energikontoret Regionförbundet Örebro har den 23 april 2009 
inkommit med verksamhetsrapport för året 2009.  
 
_________ 
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Ks § 143 

Au § 93   Dnr KS 129/2008 101 
 
Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande beslut tagna i 
kommunstyrelsen 2007-2009    
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 

 

 

Au § 93 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 5 maj 2009 av verkställighet 
gällande beslut tagna i kommunstyrelsen. 
 
_________ 
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Ks § 144 

Au § 94  Dnr KS 134/2008 101 
 
Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande beslut tagna i 
kommunfullmäktige 2008-2009 exklusive budgetbeslut  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen. 
 

 

 

Au § 94 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
redovisningen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 5 maj 2009 av verkställighet 
gällande beslut tagna i kommunfullmäktige exklusive budgetbeslut. 
 
_________ 
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Ks § 145   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 

 

ÄRENDET 
 
Anmälan av tagna delegationsbeslut inom individ- och familjeomsorgen 
under perioden 2009-04-01—2009-04-30. 
 
Anmälan av tagna beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2009-04-01—2009-04-30. 
 
Anmälan av taget delegationsbeslut av näringslivsutvecklare  
Tomas Larsson rörande bidrag med 25 000 kronor till Treskillingdagen  
den 13 juli 2009. 
 
_________ 
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Ks § 146  Dnr KS 001/2009 101 
 
Rapporter, delgivningar, meddelanden och pågående ärenden  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Rapporter och delgivningar läggs till handlingarna. 
 
   ******   

 
 Rapporter  
   
Dnr KS 100/2008 Bergslagens Kommunalteknik Avfallsplan 2009-2013 
   
 Swedish Association of Local 

Authorities and Regions (Sveriges 
Kommuner och Landsting) 

Local Action on Climate Change – 
Swedish Experiences 

   
 Boverket Framgångsfaktorer för 

översiktsplanering 
   
 Sveriges Kommuner och Landsting Ekonomirapporten – Om 

kommunernas och landstingens 
ekonomi – maj 2009 

   
 Delgivningar  
   
 Lindha Gustavsson Tack för uppvaktning i samband 

med avslutning av tjänst 
   
 Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag Protokoll, styrelsesammanträde 

2009-04-21 
   
 Länstrafiken Örebro AB Protokoll, årsstämma 2009-04-29 
   
 Filmpol Mitt Protokoll, årsstämma 2009-03-20 
   
 Bergslagens Kommunalteknik Protokoll, möte i direktionen  

2009-04-24 
   
 Bergslagens miljö- och byggnämnd Protokoll, sammanträde 2009-05-06 
   
 Ljusnarsbergs Jaktvårdskrets Protokoll, möte om 

klövviltförvaltning enligt lokalt 
samråd 2009 
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 Ewa-Leena Johansson Anteckningar från 
Landshövdingemöte 2009-04-30 

   
 Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 
Nya hastigheter på det statliga 
vägnätet i Ljusnarsbergs kommun 

   
 Kammarrätten i Jönköping Avslag på överklagande, dom i mål 

nr 296-09 
   
 Kammarrätten i Jönköping Beslut om att ej bevilja 

prövningstillstånd i mål nr 1398-09, 
upphandling av kemisk-tekniska 
produkter 

   
Dnr KS 201/2008 Länsrätten i Örebro län Avslag på överklagande, dom i mål 

nr 3112-08 
   
 Bergslagens bygg- och 

miljöförvaltning 
Delegationsbeslut om beviljande av 
bygglov för byte av 
taktäckningsmaterial på 
huvudbyggnaden, Stora Gården 

   
 Länsstyrelsen Örebro län Tillsyn enligt Socialtjänstlagen  

13 kap 2 §, beslut att nämnden 
uppfyller lagstiftningen och dess 
intentioner (Dnr 7010-04487-2009) 

   
 Länsstyrelsen Örebro län Tillsyn enligt Socialtjänstlagen  

13 kap 2 §, beslut om viss kritik 
(Dnr 7010-21797-2008) 

   
 Länsstyrelsen Örebro län Meddelande angående trumman på 

kanalen till Södra Hörken i 
Silverhöjden 

   
Dnr KS 091/2009 Finlands ambassad, ambassadör  

Alec Aaalto 
Inbjudan till sociala utskottets 
ordförande, seminarium den 2 juni 
2009 ”Äldreomsorgstjänster på eget 
språk – Vilka nya möjligheter 
erbjuder valfrihetssystemet i 
Sverige” 

   
 Fortbildning ab Inbjudan till Äldreomsorgsdagarna 

10-11 november 2009 
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 Polismyndigheten i Örebro län Polismyndighetens verksamhetsplan 

2009 
   
 Länsstyrelsen Örebro län Älgstatistik med mera 
   
 Svenska Jägareförbundet Framgångsrik vildsvinsförvaltning 

 
_________ 
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Ks § 147 Dnr KS 004/2009 023 
 
Prövning av återbesättning av tjänst som musiklärare 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att tjänsten som musiklärare tillsätts enligt 
ansökan. 
 
 

ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2008,  
§ 146 om anställningsstopp till och med den 30 april 2009. 
Anställningsstoppet avsåg samtliga anställningar och avsteg skulle 
endast medges efter prövning av allmänna utskottet. Vikariat 
uppgående till mellan 14 dagar och tre månader skulle prövas av 
förvaltningschef med anmälningsplikt till allmänna utskottet och 
timvikariat skulle prövas av personalansvarig med utgångspunkten att 
timvikarier nyttjas med största möjliga restriktivitet. 
 
Ansökan om återbesättning av tjänst som musiklärare 100 procent 
tillsvidare har inkommit från rektor vid musikskolan Dorrit Pade. 
Bildningschef Ann-Margret Runheim föreslår att tjänsten tillsätts. 
 
_________ 
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Ks § 148   
 
Synpunkter på placering av Panna-arena 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar delge näringslivsutvecklare Tomas Larsson 
Hans Hedborgs synpunkter. 
 
 

ÄRENDET 
 
Hans Hedborg (c) ges av ordföranden tillstånd att initiera ärende 
rörande placering av Panna-arenan. 
 
Hans Hedborg anser att Panna-arenan har en felaktig placering. Det är 
inte lämpligt att placera denna i anslutning till en kulturbyggnad. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) informerar 
att Panna-arenan inte har en fast placering utan kan flyttas om så är 
önskvärt. 
 
_________ 
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Ks § 149  Dnr KS 062/2009 041 
 
Precisering av reviderad driftbudget för år 2009 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 
 
 

ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 maj 2009, § 59 
om reviderad driftbudget för år 2009. Vid detta tillfälle beslutades även 
att de exakta siffermässiga konsekvenserna av beslutade driftbudget-
förändringar skulle rapporteras till kommunfullmäktige vid dess 
sammanträde i juni 2009. 
 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med rapport daterad den 
19 maj 2009 enligt kommunfullmäktiges beslut. I rapporten föreslås 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna rapporten. 
 
_________ 
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Ks § 150  Dnr KS 202/2008 107 
 
Redovisning av köpeskilling för fastigheterna Vintersvik 1, 2, 3 och 7 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
 

ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 januari 2009, 
§ 2 om försäljning av Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB (LIFAB). 
En del av försäljningen var att fastigheterna Vintersvik 1, 3 och 7 
efter fastighetsreglering skulle överföras till fastigheten Vintersvik 2 
och denna fastighet skulle köpas av Ljusnarsbergs Fastighets-
aktiebolag (LFAB) genom övertagande kvarvarande lån.  
 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar att den slutgiltiga 
köpeskillingen för LFAB avseende fastigheten Vintersvik 2 efter 
fastighetsreglering uppgår till 5 337 000 kronor. 
 
_________ 


