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Ann-Margret Runheim, bildningschef, § 152 
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Ks § 151   
 

 
Information angående Lag om valfrihet (LOV) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Lag om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som gäller för de kommuner 
och landsting som vill konkurrenspröva kommunala verksameter genom 
att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till 
brukare. 
 
Kommunen har erhållit 1 685 000 kronor i statsbidrag till och med den 
30 juni 2010 för arbete med att utreda och förebereda ett eventuellt 
införande av valfrihetssystem. Utredare Carina Gyllstrand informerar om 
LOV och dess innebörd samt det arbete kommunen genomför med 
anledning av erhållet statsbidrag. 
 
_________ 
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Ks § 152   
Au § 108  
Bus § 59  Dnr KS 002/2009 041 
Su § 67  Dnr KS 062/2008 041 
 
Utredning och konsekvensbeskrivning av förändringar i

 

 
resursfördelningssystemet  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att antalet volymtimmar per årsarbetare 
inom förskoleverksamheten skall beräknas utifrån 220 timmar per 
årsarbetare och vecka samt att resursfördelningen av personalresurser 
inom förskoleklass och grundskola fastställs och förtydligas till att denna 
skall beräknas utifrån 8,0 årsarbetare lärare inklusive speciallärare och 
specialpedagoger per 100 elever. Beslutet ger följande ekonomiska 
konsekvenser per år: 
 
Resursfördelningssystem, volymtimmar,  
förskoleverksamheten (Ans 520, Vht 40xxx) - 1 027 000 kronor 
Resursfördelningssystem, personal inom 
förskoleklass och grundskola - 734 000 kronor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Följande ändringar i driftbudget för år 2009 där så är möjligt samt beslut 
som skall beaktas av budgetberedningen inför 2010 års driftbudget: 
 

Vision 2020 (Ans 120, Vht 22181)  - 200 000 kronor 
Allmänna utskottet 

Marknadsföring (Ans 120, Vht 22350) - 50 000 kronor 
Leasingbilar (Ans 111, Vht 08150) - 100 000 kronor 
Konsumentrådgivning (Ans 111, Vht 22510) - 70 000 kronor 
Personalminskning, komvux/Lärcentrum  
(Ans 160, Vht 47xxx) - 414 000 kronor 
 
Kommunstyrelsen beslutar som inriktningsbeslut att kommunen inte skall 
via Bergslagens Kommunalteknik ansvara för skötsel av idrottsplatser. 
Därtill uppdras åt kommunchef Torbjörn Brännlund att slutföra 
förhandlingar med idrottsföreningar rörande övertagande av skötsel av 
idrottsplatser samt att återrapportering skall ske till kommunstyrelsen av 
utfallet av dessa förhandlingar.  
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Uppsägning av hyresavtal, Röda stugan 
Sociala utskottet 

(Ans 430, Vht 57103) - 32 000 kronor 
Uppsägning av hyresavtal, Dagcenter 
(Ans 430, Vht 51351) - 45 000 kronor 
Försörjningsstöd (Ans 420, Vht 5xxxx) + 1 000 000 kronor 
 
Därtill beslutas att alternativa resursfördelningssystem i verksamheterna 
inom sociala utskottets ansvarområde skall beredas vidare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar deklarera att den förutsätter att arbetet med 
anpassning av personal utifrån såväl korrigeringar som sker på grund av 
förändrade förutsättningar (exempelvis minskat barn- och elevantal) som 
ovanstående förslag om ändrade och beslut om förtydligade 
beräkningsgrunder för resursfördelningssystem inom 
bildningsförvaltningens verksamheter inleds omedelbart. 
 
Reservationer 
Anna-Marina Martinsson (kfl) och Oskar Martinsson (kfl) reserverar sig 
till förmån för Anna-Marina Martinssons yrkande rörande volymtimmar 
inom förskoleverksamheten. 
 
Yrkanden 
Anna-Marina Martinsson (kfl) yrkar att antalet volymtimmar inom 
förskoleverksamheten skall kvarstå vid 190 per årsarbetare och vecka. 
 
Hans Hedborg (c), med instämmande av Gert Stark (s) yrkar att antalet 
volymtimmar skall uppgå till 220 per årsarbetare och vecka. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Anna-Marina Martinssons yrkande 
och Hans Hedborgs med fleras yrkande och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt Hans Hedborgs med fleras yrkande. 
 
 
ÄRENDET 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med 
konsekvensbeskrivningar av förslag till kostnadsreduceringar inom 
näringslivsutvecklarens ansvarsområde. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim presenterar ett arbetsmaterial med 
beräkningar och konsekvenser av förändrat resursfördelningssystem.  
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Rektor Per-Erik Lindberg förespråkar i de fall ändringar skall 
genomföras i resursfördelningssystemet avseende förskoleverksamheten, 
att antalet volymtimmar fastställs till 210 per årsarbetare och vecka samt 
att vikariestopp införs för första frånvarodagen. 
 
Rektor Per-Erik Lindberg presenterar muntligt de principer och regler 
som tillämpas i Nora kommun rörande volymtimmar inom 
förskoleverksamheten. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström presenterar ett 
arbetsmaterial med beräkningar och konsekvenser av förändrat 
resursfördelningssystem. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar en sammanställning av 
föreslagna verksamhetsförändringar i driftbudget för år 2010. 
 
 
Au § 108 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Uppdra åt rektor Per-Erik Lindberg att studera Nora kommuns 
tillämpning av volymtimmar inom förskoleverksamheten. 
 

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

***** 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  6 (63) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-06-24 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

Nan Carlsson 
Förändrat resursfördelningssystem Ann-Margret Runheim 
   och Ann-Britt Löfström 
 
Enhetschef Margareta Emnegard har inkommit med skrivelse daterad den  
8 juni 2009 i vilken föreslås beslutas att Röda stugan sägs upp. 
 
Enhetschef Margareta Emnegard har inkommit med skrivelse daterad den 
8 juni 2009 rörande samordning av lokaler inom 
dagcenter/sysselsättningsgrupp för personer med psykiska 
funktionshinder. I skrivelsen föreslås besluta att snarast möjligt säga upp 
kontraktet på däckverkstaden i Kolartorp med hyresvärd  
BETAJO Plast AB. 
 
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med skrivelse daterad den  
19 juni 2009 i vilken föreslås besluta att Gula villan ej sägs upp. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström, enhetschef Roger Lantz och 
enhetschef Suzanne Sillrén har inkommit med ett arbetsmaterial 
innehållande konsekvensbedömning av förändrad resursfördelning inom 
särskilt boende. Handlingen visar att en neddragning med 0,03 
årsarbetare per vårdboendeplats och plats på gruppboende skulle medföra 
en minskad kostnad med 861 600 kronor. Konsekvensen av denna åtgärd 
är en försämrad kvalitet i verksamheterna. 
 
Beträffande samarbete med andra kommuner rörande medicinskt 
ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering 
informerar tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström att ett arbete 
inletts för att utreda möjligheterna att uppnå detta. 
 
_________ 
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Ks § 153 Dnr KS 002/2009 041 
Bus § 60 Dnr KS 062/2008 041 
 

 
Utredning om behovet av barnomsorg kvällstid 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
Kommunstyrelsen beslutar att erbjudandet om barnomsorg kvällstid 
upphör från och med den 1 september 2009. 
 
Reservationer 
Anna-Marina Martinsson (kfl) och Oskar Martinsson (kfl) reserverar sig 
till förmån för Anna-Marina Martinssons yrkande. 
 
Yrkanden 
Oskar Martinsson (kfl) yrkar på återremiss för ytterligare beredning med 
motiveringen att presenterad utredning ej beaktat och övervägt samtliga 
aspekter. 
 
Anna-Marina Martinsson (kfl) yrkar att barnomsorg kvällstid skall 
fortsatt erbjudas. 
 
Ewa-Leena Johansson (s) yrkar att barnomsorg kvällstid upphör från och 
med den 1 september 2009. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Oskar Martinssons yrkande om 
återremiss och huruvida ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall 
avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Ordföranden ställer proposition på Anna-Marina Martinssons yrkande 
och Ewa-Leena Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons yrkande. 
 
 
ÄRENDET 
 
Rektor Per-Erik Lindberg presenterar muntligt genomförd utredning 
rörande barnomsorg kvällstid. Utifrån utredningen föreslås att erbjudande 
om barnomsorg kvällstid upphör från och med den 1 september 2009. 
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Bus § 60 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen samt enligt Anita Elvenäs (c) 
tilläggsyrkande.  
 
Reservation 
Anna-Marina Martinsson (kfl) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Yrkanden 
Ordförande Pirjo Nilsson (s) yrkar att ärendet hänskjuts till 
kommunstyrelsen. 
 
Anna-Marina Martinsson (kfl) yrkar att bildningsutskottet skall föreslå 
kommunstyrelsen besluta att kvällsomsorg inom barnomsorgen skall 
erbjudas enligt vad som sker i dagsläget. 
 
Anita Elvenäs (c) yrkar i ett tilläggsyrkande att utredningen skall 
fördjupas med konsekvenser, tidsplan, antal berörda av föreslagna 
åtgärder, alternativ till nedläggning av barnomsorgen kvällstid, 
preciserade ekonomiska beräkningar med mera. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Pirjo Nilssons och  
Anna-Marina Martinssons yrkanden och finner att bildningsutskottet 
beslutar i enlighet med Pirjo Nilssons yrkande. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 91 
bland annat att utredning skulle genomföras rörande behovet av 
barnomsorg kvällstid i kommunen. Utredningen skulle senast presenteras 
den 1 september 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 maj 2009, § 120 att 
ansvarig för utredningen skulle vara rektor Per-Erik Lindberg och den 
skulle presenteras senast den 15 juni 2009. 
 
Rektor Per-Erik Lindberg redovisar muntligt utredningens resultat 
rörande behovet av barnomsorg kvällstid i kommunen. Prejudikat utifrån  
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Skollagen fastslår att barnomsorg kvällstid inte är obligatorisk 
verksamhet för kommunerna. Då behovet av kvällsomsorg inom 
barnomsorgen inte är stort, kommer i utredningen förordas att utifrån 
rådande ekonomisk situation, barnomsorg inte skall erbjudas på annan tid 
än ordinarie öppettid för kommunens förskolor. Vid trängande behov kan 
alternativ organisering av kvällsomsorg övervägas. 
 
_________ 
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Ks § 154 
Ks § 117 
Bus § 39  Dnr KS 221/2008 610 
 

 
Fördjupad lokalutredning 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Direktiven till den fortsatta utredningen är att denna bland annat skall 
innehålla konsekvenser av ändrat beslut rörande volymtimmer per 
årsarbetare och vecka inom förskoleverksamheten, tidpunkt när eventuell 
flyttning av grundskoleverksamhet alternativt grundskole- och 
förskoleklassverksamheter till Kyrkbacksskolan kan genomföras, 
konsekvenser av samordning av flera verksamheter och kostnader för att 
bedriva skolverksamhet i före detta Kopparbergsskolan. Vidare beslutar 
kommunstyrelsen enligt Ulf Hildings (m) yrkande. 
 
Yrkanden 
Ulf Hilding (m) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att inriktningen för 
den fortsatta utredningen skall utgå från utgångspunkten två förskolor i 
kommunen, en i Ställdalen och en i Kopparberg. Vidare skall utredningen 
grunda sig på att resurser ej skall tillskjutas för större om- och/eller 
nybyggnationer. 
 
 
ÄRENDET 
 
Rektor Per-Erik Lindberg redovisar muntligt en sammanställning av 
utredningens arbete till dagens datum. 
 
 
 
Ks § 117 
 
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. 
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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  
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. 
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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.  
 
_________ 
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Ks § 155 
Au § 112  Dnr KS 004/2009 023 
 

 
Rapport, tillsättning av socialchef 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Erbjuda Charlotte Dahlbom, Kristinehamn, tjänsten som socialchef. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund informerar om den aktuella 
situationen rörande rekrytering av socialchef. Utifrån genomfört 
rekryteringsarbete föreslås kommunstyrelsen besluta att erbjuda  
Charlotte Dahlbom, Kristinehamn, tjänsten som socialchef. 
 
 
 
Au § 112 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 februari 2009, § 
61 att tjänsten som socialchef skulle tillsättas. 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund informerar om arbetet med att 
rekrytera socialchef. 
 
_________ 
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Ks § 156 
Bus § 64 Dnr KS 093/2009 622 
 

 
Organisering av pedagogiska måltider 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till bildningsförvaltningen för 
kompletterande beredning. 
 
 
 
Bus § 64 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 
 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Uppdra åt bildningschef Ann-Margret Runheim att om möjligt till 
kommunstyrelsens sammanträde den 24 juni 2009, redovisa kostnaderna 
för pedagogiska måltider per enhet samt intäkter för pedagogiska 
måltider per enhet 2008. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 januari 2003,  
§ 14 om diverse riktlinjer för pedagogisk lunch. Vidare beslutades att 
personal inom barnomsorgs-, förskoleklass- och grundskole-
verksamheterna som äter pedagogisk lunch skulle betala 10 kronor för 
måltiden medan övrig personal betalar 44 kronor per lunch. 
 
Anita Elvenäs (c) framförde vid bildningsutskottets sammanträde den  
10  mars 2009, § 34 frågan varför förskolans kostnader för kost överskred 
budgeterat belopp med 340 000 kronor år 2008. Vid detta tillfälle 
beslutade bildningsutskottet hänskjuta frågan till sammanträdet  
den 14 april 2009. 
 
Vid sammanträdet den 14 april 2009, § 37 beslutade bildningsutskottet 
uppdra åt bildningschef Ann-Margret Runheim att redovisa intäkter och 
kostnader för pedagogiska måltider 2008. 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  16 (63) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2009-06-24 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim redovisade vid bildningsutskottets 
sammanträde den 12 maj 2009, § 51 ett arbetsmaterial rörande 
organisering av pedagogiska måltider. Bildningsutskottet beslutade vid 
detta tillfälle att hänskjuta ärendet till dagens sammanträde. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim presenterar en handling daterad 
den 26 maj 2009. I handlingen föreslås kommunstyrelsen besluta att  
pedagogiska måltider skall organiseras enligt i skrivelsen presenterat 
förslag samt att pedagogisk måltid är kostnadsfri för personal. Vidare 
redovisas förvaltningens kostnader för pedagogiska måltider 2008, vilka 
uppgår till 324 400 kronor. 
 
_________ 
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Ks § 157 
Bus § 61 Dnr KS 020/2009 610
   
 
Förslag till framtida fördelning av kompetensnivå inom förskolans

 

 
verksamhet  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Hänskjuta ärendet till bildningsutskottets sammanträde den  
11 augusti 2009. 
 
 
 
Bus § 61 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att målsättningen 
för framtiden skall vara förskolelärarkompetens inom barnomsorgen.  
 

****** 
 
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. 
 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 10 februari 2009,  
§ 18, hänskjuta ärendet till sammanträdet den 10 mars 2009. 
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Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 10 mars 2009,  
§ 25, att återremittera ärendet till bildningschefen. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim och rektor Per-Erik Lindberg 
inkom med skrivelse daterad den 8 april 2009. I skrivelsen anfördes 
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 
föreslog i skrivelsen bildningsutskottet föreslå att tjänstefördelningen 
inom kommunens förskolor skulle fastställas 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 skulle ske genom att barnskötartjänster vid pensions-
avgångar ersattes med förskollärartjänster samt att när i kommunen 
anställda barnskötare utbildat sig till förskollärare, konvertera deras 
tjänster till förskollärartjänster. 
 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 14 april 2009, § 38 
föreslå kommunstyrelsen besluta att hänskjuta ärendet till budget-
beredningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 86 att 
återremittera ärendet till bildningschefen för kompletterande beredning. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim och rektor Per-Erik Lindberg har 
inkommit med en kompletterad utredning daterad den 3 juni 2009.  
I denna utredning föreslås beslutas i enlighet med förslag angivet i 
utredningen daterad den 8 april 2009. 
 
_________ 
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Ks § 158 
Au § 104 
Bus § 58 
Su § 64  Dnr KS 002/2009 041 
 

 
Ekonomisk rapport 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att en fördjupad uppföljning med analys 
skall genomföras av konsekvenserna beträffande det införda 
inköpsstoppet samt instämma i Anita Elvenäs protokollsanteckning. 
Vidare beslutas att godkänna redovisat material i ärendet. 
 
Protokollsanteckning 
Anita Elvenäs (c) önskar till protokollet anföra att beslutade rutiner 
beträffande ekonomiuppföljning skall iakttas. 
 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer lämnar rapport över den aktuella 
ekonomiska situationen i kommunen. Då dataproblem uppstått, kan ingen 
redovisning genomföras som inkluderar juni månads löneutbetalningar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 91 att 
en sammanställning skulle genomföras snarast gällande lagbunden 
respektive icke lagbunden verksamheten inom kommunen. Ekonomichef 
Bo Wallströmer redovisar en sammanställning enligt beslutet ovan. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar en uppföljning av det av 
kommunstyrelsen den 29 april 2009, § 91 beslutade inköpsstoppet. 
 
 
 
Au § 104 
 

 
Ekonomisk rapport 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 ****** 
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Bus § 58 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer lämnar rapport över den aktuella 
ekonomiska situationen i kommunen. 
 
 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Bildningsutskottet godkänner rapporterna. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer rapporterar om kommunens och 
bildningsutskottets ekonomiska situation.  
 
Prognos per den 30 april 2009 har inkommit från ekonomiavdelningen vilken 
visar på följande beräknad avvikelse från budget år 2009: 
 
Ansvar Avvikelse (kr) 
Bildningschef (510) - 1 000 
Rektor förskolor (520) 0 
Förskolan Linåkern (530) 0 
Förskolan Åstugan (522) - 350 
Förskolan Bergsgården (523) - 350 
Rektor Garhytteskolan (542) 0 
Kyrkbacksskolan 3-5 (543) - 682 
Kyrkbacksskolan 6-9 (544) - 830 
Musikledare (560) 0 
Summa - 3 212 
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Su § 64 
 

 
Ekonomi- och verksamhetsrapporter 

Sociala utskottets beslut 
 
Ekonomi- och verksamhetsrapporterna godkänns samt att 
sammanställningen över beläggningen inom äldreomsorgen under 
innevarande år samt en sammanställning över betalningsansvarsdagar till 
och med dagens datum delges kommunstyrelsen. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Prognos per den 30 april 2009 har inkommit från ekonomiavdelningen 
vilken visar på följande beräknad avvikelse från budget år 2009: 
 
Ansvar Avvikelse (kr) 
Socialchef (410) - 564 
Projektansvarig Stimulansmedel (415) 0 
Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420) - 864 
Enhetschef, Äldre och handikappomsorg samt LSS (430) 0 
Enhetschef, Äldreomsorg Solgården (440) - 102 
Enhetschef, Äldreomsorg Hemtjänsten (450) - 600 
Enhetschef, Äldreomsorg Koppargården (460) - 1 000 
Summa - 3 130 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström redovisar att befarat 
underskott inom ansvar Socialchef (410) till stora delar beror på att 
reduceringar av avgifter ej budgeterats. 
 
Enhetschef Nan Carlsson redovisar att befarat underskott inom ansvar 
Individ- och familjeomsorg (420) beror på kraftigt ökad utbetalning av 
försörjningsstöd samt ökad institutionsvård för vuxna. 
 
Enhetschef Margareta Emnegard redovisar att det beräknade resultatet 
inom ansvar Enhetschef Äldre- och handikappomsorg samt LSS (430) 
uppnås trots att vissa icke budgeterade placeringar genomförts inom 
ramen för Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström redovisar att befarat 
underskott inom ansvar Enhetschef Äldreomsorg Solgården (440) till  
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stora delar beror på att genomförda personalreduceringar ej kunnat 
verkställas tidsmässigt som beräknat. 
 
Enhetschef Katarina Forsetti redovisar att befarat underskott inom ansvar 
Enhetschef Äldreomsorg Hemtjänsten (450) till stora delar beror på att 
genomförda personalreduceringar ej kunnat verkställas tidsmässigt som 
beräknat. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström redovisar att befarat 
underskott inom ansvar Enhetschef Äldreomsorg Koppargården (460) till 
stora delar beror på att genomförda personalreduceringar ej kunnat 
verkställas tidsmässigt som beräknat. 
 
Enhetschef Suzanne Sillrén har inkommit med sammanställning över 
beläggningen inom äldreomsorgen under innevarande år samt en 
sammanställning över betalningsansvarsdagar till och med dagens datum. 
 
_________ 
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  Dnr KS 002/2009 041 
Ks § 159  Dnr KS 062/2008 041 
 

 
Utredning av gemensam lokal komvux/Lärcentrum 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den  
26 augusti 2009. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 91 
bland annat att utredning skulle genomföras rörande möjligheterna till 
gemensam lokal för komvux och Lärcentrum.. Utredningen skulle 
presenteras senast den 1 september 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 maj 2009, § 120 att 
ansvarig för utredningen skulle vara rektor Margareta Gustafsson och den 
skulle presenteras senast den 15 juni 2009. 
 
Rektor Margareta Gustafsson har inkommit med skrivelse daterad den  
17 juni 2009 av vilken det framgår att alternativa lösningar har 
diskuterats och prövats men att ärendet måste ytterligare utredas. 
 
_________ 
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  Dnr KS 002/2009 041 
Ks § 160  Dnr KS 062/2008 041 
 

 
Utredning av minskad bemanning komvux/Lärcentrum 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 91 
bland annat att utredning skulle genomföras rörande minskad bemanning 
inom komvux och Lärcentrum. Utredningen skulle senast presenteras den 
1 september 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 maj 2009, § 120 att 
ansvarig för utredningen skulle vara rektor Margareta Gustafsson och den 
skulle presenteras senast den 15 juni 2009. 
 
Rektor Margareta Gustafsson har inkommit med skrivelse daterad den  
17 juni 2009 av vilken framgår att minskning av bemanningen inom 
komvux och Lärcentrum är under utredning. Beslutat är att minska 
bemanningen inom komvux med 50 procent tjänst på gymnasienivå, 
berörd person kommer att återgå till Kyrkbacksskolan. Vidare kommer 
minskning att ske vid Lärcentrum motsvarande 40 procents tjänst 
coachning av distansstuderande. 
 
_________ 
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Ks § 161 Dnr KS 002/2009 041 
Su § 67 Dnr KS 062/2008 041 
 

 
Utredning av lokalsamverkan Röda stugan/Gula villan 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 67 
 
Sociala utskottet förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lokalerna Röda stugan och däckverkstaden 
i Kolartorp sägs upp medan Gula villan fortsatt hyrs av 
socialförvaltningen.  
 
Sociala utskottets beslut 
 
Sociala utskottet deklarerar till kommunstyrelsen att den accepterar 
besparingar under förutsättningar att vården kan bedrivas värdigt och 
godtagbart. Vidare uppdras åt tillförordnad socialchef  
Ann-Britt Löfström att genomföra en översyn av verksamheternas 
kostnader utöver personal med målsättningen om en kostnadsreducering 
med minst tio procent beträffande materialkostnader. Därtill skall 
uppdraget innehålla uppgiften att genomföra en översyn av avgifterna 
inom verksamheterna. I övrigt godkännas de färdigställda utredningarna 
och överlämnas till kommunstyrelsen. 
 

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

Nan Carlsson 
Förändrat resursfördelningssystem Ann-Margret Runheim 
   och Ann-Britt Löfström 
 
Enhetschef Margareta Emnegard har inkommit med skrivelse daterad den  
8 juni 2009 i vilken föreslås beslutas att Röda stugan sägs upp. 
 
Enhetschef Margareta Emnegard har inkommit med skrivelse daterad den 
8 juni 2009 rörande samordning av lokaler inom 
dagcenter/sysselsättningsgrupp för personer med psykiska 
funktionshinder. I skrivelsen föreslås besluta att snarast möjligt säga upp 
kontraktet på däckverkstaden i Kolartorp med hyresvärd  
BETAJO Plast AB. 
 
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med skrivelse daterad den  
19 juni 2009 i vilken föreslås besluta att Gula villan ej sägs upp. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström, enhetschef Roger Lantz och 
enhetschef Suzanne Sillrén har inkommit med ett arbetsmaterial 
innehållande konsekvensbedömning av förändrad resursfördelning inom 
särskilt boende. Handlingen visar att en neddragning med 0,03 
årsarbetare per vårdboendeplats och plats på gruppboende skulle medföra 
en minskad kostnad med 861 600 kronor. Konsekvensen av denna åtgärd 
är en försämrad kvalitet i verksamheterna. 
 
Beträffande samarbete med andra kommuner rörande medicinskt 
ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering 
informerar tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström att ett arbete 
inletts för att utreda möjligheterna att uppnå detta. 
 
_________ 
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Ks § 162 
Au § 106  Dnr KS  
 
Besparingar gällande investeringar 2009, räddningsnämnden

 

 
Västerbergslagen    

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 106 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till besparingar. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Räddningsnämnden Västerbergslagen har av ekonomienheten inom 
kommunledningskontoret i Ludvika kommun givits i uppdrag att 
presentera besparingar på innevarande års investeringar. 
 
Räddningschef Stefan Karlsson har i en tjänsteskrivelse daterad den  
27 maj 2009 föreslagit räddningsnämnden föreslå att till ekonomienheten 
avlämna följande besparingar: 
 

• Stryka 333 000 kronor från skyddsutrustning och 
räddningstjänstmateriel. Finns möjlighet skall denna materiel 
anskaffas 2010. 

• Skjuta upp investeringar á 200 000 kronor avsedda till i första 
hand kommunikation och räddningstjänstmateriel under 
förutsättning att dessa kan göras under 2010. 

 
_________ 
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Ks § 163 Dnr KS 118/2009 001 
 
Redovisning av utredning om utökade samverkansmöjligheter inom

 

 
KNÖL-området    

Kommunstyrelsens beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den  
26 augusti 2009 samt instämma i Ulf Hildings protokollsanteckning. 
 
Protokollsanteckning 
Ulf Hilding (m) önskar till protokollet anföra att då utredningen saknar 
ekonomiska beräkningar, kan inte denna utgöra ett beslutsunderlag. 
Således måste utredningen kompletteras med ekonomiska beräkningar. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunalråden i Kommuner i norra Örebro län (KNÖL) uppdrog, via 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT), åt före detta kommunchefen i 
Hällefors kommun, Lars-Göran Loré att utreda samverkansmöjligheter 
inom IT, lönekontor, upphandling, telefoni, kundtjänst, hemsidor och 
måltidsorganisation. 
 
Lars-Göran Loré presenterade en rapport för BKT:s direktion vid 
sammanträde den 29 maj 2009. I rapporten föreslås att IT-drift, telefoni, 
kundtjänst, hemsidor och upphandlingsverksamhet överförs till BKT. 
Vidare föreslås att gemensamt lönekontor och gemensam 
måltidsorganisation inte genomförs. 
 
BKT anger i en bifogad skrivelse till kommunstyrelserna i Hällefors, 
Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner daterad den  
29 maj 2009 att de är beredda att utveckla underlagen och ta det ansvar 
som föreslås i utredningen efter ändringar i förbundsordning och 
finansiella förutsättningar.  
 
BKT anhåller om beslut utifrån utredningen senast den 1 oktober 2009. 
 
_________ 
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Ks § 164 
Bus § 62  Dnr KS 004/2009 023 
 
Uppföljning av förskolebeläggning och personalbemanning inom

 

 
förskoleverksamheten  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen. 
 
 
 
Bus § 62 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Bildningsutskottet godkänner rapporten samt översänder den till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
 

***** 
 
ÄRENDET 
 
Rektor Per-Erik Lindberg redovisar en aktuell rapport per den  
15 maj 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 det antal årsarbetare som genereras 
av fördelningsmodellen 190 volymtimmar per årsarbetare per den  
15 maj 2009. 
 
_________ 
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Ks § 165 Dnr KS 002/2009 041 
 
Uppföljning av beläggningen inom äldreomsorgen samt

 

 
betalningsanvarsdagar  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Enhetschef Suzanne Sillrén presenterade vid sammanträde i sociala 
utskottet den 11 juni 2009, § 64 en sammanställning över beläggningen 
inom äldreomsorgen under innevarande år samt en sammanställning över 
betalningsansvarsdagar till och med den 9 juni 2009. Sociala utskottet 
beslutade vid detta sammanträde att delge kommunstyrelsen 
sammanställningen. 
 
_________ 
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Ks § 166 
Bus § 56  Dnr KS 190/2008 042 
 

 
Fördelning av 2008 års budgetunderskott mellan grundskolorna 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
 
 
Bus § 56 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 

***** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 90 
föreslår kommunfullmäktige besluta om överföring av 2008 års resultat 
som för bildningsutskottet innebar en överföring av ett underskott med 
245 000 kronor varav 75 000 kronor avsåg grundskolan. Kommun-
styrelsen beslutade vid detta tillfälle att återrapportering skulle ske av hur 
underskottet skulle fördelas mellan grundskolorna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 maj 2009, § 56 
om överföring av 2008 års resultat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim har inkommit med en skrivelse 
daterad den 2 juni 2009 i vilken anges att underskottet avses fördelas lika 
mellan Garhytteskolan och Kyrkbacksskolan, bägge skolorna belastas 
således med underskott på 32 500 kronor. I skrivelsen föreslås 
kommunstyrelsen godkänna redovisningen. 
 
_________ 
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Ks § 167 
Bus § 55  Dnr KS 070/2009 880 
 
Utredningen om möjligheten till bokutlåning i kommunens tätorter

 

 
utöver vad som redan erbjuds i Kopparberg och Ställdalen  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till budgetberedningen. 
 
 
 
Bus § 55 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 

***** 
 
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 presenterade en utredning daterad  
den 25 mars 2009 vid bildningsutskottets sammanträde den  
14 april 2009, § 42. Utredningen angav tre alternativa möjligheter, och deras 
kostnader att erbjuda bokutlåning utanför tätorterna Kopparberg och 
Ställdalen. Alternativen var följande: 
 
 Kronor per år 
Utlåningsstationer 320 000 
Bokbuss 423 400 
Boken kommer 19 000 
 
I alternativet utlåningsstationer tillkom en engångskostnad uppgående till 
60 000 kronor. 
 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträdet att föreslå kommunstyrelsen 
hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 
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Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 88 att 
återremittera 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.  
 
Rektor Margareta Gustafsson inkom med en komplettering till 
utredningen daterad den 28 maj 2009 i vilken anges att utlåning av  
100 böcker via post kostar 6 440 kronor samt att i budget för år 1993 
angavs kostnaden för att hyra in sig i Lindesbergs kommuns bokbuss till 
57 000 kronor, vilket i dagens penningvärde motsvarar cirka  
71 000 kronor. 
 
_________ 
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Ks § 168 
Au § 105  Dnr KS 115/2008 041 
 

 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 105 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 2 juni 2009 
inkommit med en ekonomisk rapport avseende perioden 
1 januari 2009-31 maj 2009. Rapporten avser såväl 
förvaltningslokaler som övriga lokaler. 
 
_________ 
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Ks § 169 
Au § 109  Dnr KS 119/2009 041 
 

 
Ekonomisk delårsrapport, SOFINT 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten. 
 
 
ÄRENDET 
 
Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) har inkommit med 
ekonomisk delårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 april 2009. 
 
 
 
Au § 109   
 

 
Ordföranden informerar 

Allmänna utskottets beslut 
 
Informationen delges kommunstyrelsen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) informerar 
om följande: 
 

• Delårsrapport, Samordningsförbundet i norra Örebro län (T) 
(SOFINT). 

• Praktiksamordning. 
• Månadsrapport maj 2009, Communicare. 
• Budgetuppföljning, Länstrafiken Örebro AB. 
• Uppföljning av intäkter och resor i Örebro län januari-april 

2009, Länstrafiken Örebro AB. 
• Budgetuppföljning januari-april 2009 och prognos för 2009, 

Bergslagens Kommunalteknik. 
• Förändrad beslutsporcess rörande Citybanan med mera, 

Näringsdepartementet 
 
_________ 
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Ks § 170 
Au § 109  Dnr KS 120/2009 106 
 

 
Verksamhetsrapport, maj 2009, Communicare 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsrapporten. 
 
 
ÄRENDET 
 
Communicare är ett EU-projekt med deltagande av kommuner i sex län. 
Avsikten med projektet är att finna försörjning för personer som är 
arbetslösa.  
 
Communicare har inkommit med verksamhetsrapport avseende maj 
månad 2009. Under månaden har 97 personer avslutats varav 86 procent 
gick vidare till egen försörjning. 
 
 
 
Au § 109   
 

 
Ordföranden informerar 

Allmänna utskottets beslut 
 
Informationen delges kommunstyrelsen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) informerar 
om följande: 
 

• Delårsrapport, Samordningsförbundet i norra Örebro län (T) 
(SOFINT). 

• Praktiksamordning. 
• Månadsrapport maj 2009, Communicare. 
• Budgetuppföljning, Länstrafiken Örebro AB. 
• Uppföljning av intäkter och resor i Örebro län januari-april 

2009, Länstrafiken Örebro AB. 
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• Budgetuppföljning januari-april 2009 och prognos för 2009, 
Bergslagens Kommunalteknik. 

• Förändrad beslutsporcess rörande Citybanan med mera, 
Näringsdepartementet 

 
_________ 
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Ks § 171 
Au § 109  Dnr KS 121/2009 041 
 

 
Budgetuppföljning, Länstrafiken Örebro län AB 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Länstrafiken Örebro AB har inkommit med budgetuppföljning avseende 
perioden 1 januari-30 april 2009. I bilagd prognos förutses ett överskott i 
resultaträkningen efter finansiella poster år 2009 med 11 170 000 kronor. 
 
 
 
Au § 109   
 

 
Ordföranden informerar 

Allmänna utskottets beslut 
 
Informationen delges kommunstyrelsen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) informerar 
om följande: 
 

• Delårsrapport, Samordningsförbundet i norra Örebro län (T) 
(SOFINT). 

• Praktiksamordning. 
• Månadsrapport maj 2009, Communicare. 
• Budgetuppföljning, Länstrafiken Örebro AB. 
• Uppföljning av intäkter och resor i Örebro län januari-april 

2009, Länstrafiken Örebro AB. 
• Budgetuppföljning januari-april 2009 och prognos för 2009, 

Bergslagens Kommunalteknik. 
• Förändrad beslutsporcess rörande Citybanan med mera, 

Näringsdepartementet 
 
_________ 
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Ks § 172 
Au § 109  Dnr KS 086/2009 041 
 

 
Budgetuppföljning, Bergslagens Kommunalteknik 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen 
 
 
ÄRENDET 
 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) presenterade vid sammanträde i 
direktionen BKT en budgetuppföljning avseende perioden  
1 januari-30 april 2009. Samtliga verksamheter utom gata, park och idrott 
följer enligt uppföljningen budget. I bilagd prognos förutspås gata, park 
och idrott generera ett underskott under 2009 med 1 540 000 kronor.  
I anledning av detta presenteras i budgetuppföljningen förslag till 
besparingar. 
 
Direktionen i BKT beslutade vid sammanträdet den 12 juni 2009, § 31 att 
besparingsåtgärd genom nedsläckning av gatubelysning skulle 
genomföras under perioden 22 juni till och med den 16 augusti 2009 samt 
att övriga förslag till åtgärder för att uppnå budgetbalans skulle sändas till 
BKT:s medlemskommuner för fortsatt dialog och efterföljande beslut i 
BKT. 
 
 
 
Au § 109   
 

 
Ordföranden informerar 

Allmänna utskottets beslut 
 
Informationen delges kommunstyrelsen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) informerar 
om följande: 
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• Delårsrapport, Samordningsförbundet i norra Örebro län (T) 
(SOFINT). 

• Praktiksamordning. 
• Månadsrapport maj 2009, Communicare. 
• Budgetuppföljning, Länstrafiken Örebro AB. 
• Uppföljning av intäkter och resor i Örebro län januari-april 

2009, Länstrafiken Örebro AB. 
• Budgetuppföljning januari-april 2009 och prognos för 2009, 

Bergslagens Kommunalteknik. 
• Förändrad beslutsporcess rörande Citybanan med mera, 

Näringsdepartementet 
 
_________ 
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Ks § 173 
Au § 110  Dnr KS 115/2009 140 
 

 
Medfinansiering, Företagsakuten 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 110 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Ljusnarsbergs kommun inte medfinansierar Företagsakuten. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund presenterar ett arbetsmaterial 
rörande medfinansiering av Företagsakuten. 
 
ALMI Företagspartner Örebro AB har för avsikt att starta ett nytt 
bolag för drift av Företagsakuten. Bolaget blir ett helägt dotterbolag 
till ALMI Företagspartner i Örebro AB och kommer att drivas av  
Ingemar Johansson, nu verkställande direktör i Partnerinvest. 
 
Företagsakuten skall erbjuda kostnadsfri rådgivning och 
förhandlingshjälp till små och medelstora företag i kris, främst av 
ekonomisk eller juridisk natur. En specialisthjälp som till exempel 
kan innebära att en onödig konkurrens undviks. 
 
Företagsakuten kommer att drivas som ett projekt under en 
tvåårsperiod i första hand, vilket innebär finansiering för sex månader 
2009, tolv månader 2010 och sex månader 2011. 
 
För att kunna erhålla strukturfondmedel (Östra mellansverige) behövs 
offentlig medfinansiering från alla inblandade parter. Medfinansiering 
kan ske med egen arbetsinsats och/eller kontanter. Om 
medfinansiering sker med egen arbetsinsats krävs en 
kostnadsberäkning samt en klar beskrivning av arbetsinsatsen i 
projektet som sedan skall rapporteras.  
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Medfinansieringen uppgår till 1,03 kronor per kommuninvånare för 
Örebro läns kommuner exklusive Örebro kommun.  
 
_________ 
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Ks § 174 
Au § 111  Dnr KS 147/2006 400 
 

 
Förslag på åtgärder, Ljusnarsbergsfältet 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 111 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med en skrivelse 
daterad den 1 juni 2009 med förslag till åtgärder gällande 
Ljusnarsbergsfältet. Bilagt skrivelse finns en sammanfattning av 
huvudstudien av Ljusnarsbergsfältet som genomförts av 
konsultföretaget Sweco Environment AB på uppdrag av kommunen.  
 
Utifrån huvudstudiens resultat föreslår näringslivsutvecklare  
Tomas Larsson kommunstyrelsen besluta att under 2009 informera 
allmänheten genom kommunens hemsida och information på 
bibliotek samt kommunens reception om huvudstudiens resultat och 
informera besökande i området genom uppsättning av skyltar och 
informera hushåll i området som saknar kommunalt vatten och som 
använder enskilda brunnar för dricksvatten om att på grund av höga 
metallhalter skall intag av sten/jord från gruvområdet undvikas. 
Kostnad för detta beräknas till 10 000 kronor och tas inom ramen för 
ansvar 120. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att till 
beredningen för budget 2010 hänskjuta beviljande av medel till att ta 
fram ett kontrollprogram enligt huvudstudiens rekommendationer 
samt att utreda om det finns ekonomiska försvarbara åtgärder som 
kan göras för att sänka riskerna med avseende på intag av sten/jord 
från området. 
 
_________ 
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Ks § 175  Dnr KS 122/2009 042 
 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2008 samt verksamhetsplan

 

 
för åren 2009-2010, Stiftelsen Activa i Örebro län  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning och verksamhetsberättelse  
för år 2008 samt verksamhetsplan för åren 2009-2010. 
 
 
ÄRENDET 
 
Stiftelsen Activa i Örebro län har inkommit med årsredovisning och 
verksamhetsberättelse  för år 2008 samt verksamhetsplan för åren  
2009-2010. Stiftelsen Activa i Örebro län är ett samarbete mellan  
Örebro kommun och Örebro läns landsting rörande stöd och vägledning 
till personer som ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden på grund av 
ohälsa eller funktionsnedsättning. 
 
_________ 
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Ks § 176 
Su § 66  Dnr KS 117/2009 750 
 
Remissyttrande, ”Behovsprövning av annat än ekonomiskt bistånd enligt

 

 
socialtjänstlagen” (Ds 2009:18), Socialdepartementet  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 66 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt tillförordnad socialchef  
Ann-Britt Löfström och enhetschef Nan Carlsson att utarbeta ett yttrande  
å kommunens vägnar. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Socialdepartementet inom Regeringskansliet har inkommit med en 
inbjudan daterad den 12 maj 2009 till kommunen att avge yttrande 
gällande promemorian ”Behovsprövning av annat än ekonomsikt bistånd 
enligt socialtjänstlagen” (Ds 2009:18). Promemorians huvudsakliga 
innehåll är ett tillägg till socialtjänstlagen kap 4 § 1 där det tydligt framgår 
att ekonomiska behovsprövningar av annat än ekonomiskt bistånd inte får 
göras om kommunens rätt att ta ut avgift för den ifrågavarande insatsen 
regleras i socialtjänstlagen kap 8. 
 
Eventuellt yttrande skall vara Socialdepartementet tillhanda senast den  
14 augusti 2009. 
 
_________ 
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Ks § 177  Dnr KS 191/2008 510 
 
Remissyttrande, förslag till Länstransportplan Örebro län 2010-2021,

 

 
Regionförbundet Örebro    

Kommunstyrelsens beslut 
 
Uppdrar åt kommunchef Torbjörn Brännlund att utarbeta förslag till 
remissyttrande. 
 
 
ÄRENDET 
 
Regionförbundet Örebro inkom den 12 juni 2009 med en inbjudan till 
kommunen att lämna synpunkter på förslag till Länstransportplan  
Örebro län 2010-2021.  
 
Eventuella synpunkter skall vara Regionförbundet Örebro tillhanda 
senast den 18 september 2009. 
 
_________ 
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Ks § 178 
Au § 113  Dnr KS 116/2009 107 
 

 
Rekrytering av fastighetschef 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 113 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att rekrytering inleds av erforderlig 
kompetens enligt föreliggande förslag samt att tillsättning av tjänsten 
genomförs efter att utredningen med förslag om  
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolags organisering har presenterats. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 november 2006,  
§ 35 uppdra åt kommunchefen att utarbeta förslag angående organisation 
och omfattning för de kommunala bolagen. Beträffande bolaget 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) pågår för närvarande en 
utredning. Det har framkommit att oavsett vad nämnda utredning 
kommer fram till, är det nödvändigt att kommunen som koncern fortsatt 
har en kompetens inom området fastighetsförvaltning. Nuvarande 
verkställande direktör i LFAB Lars Westlund har aviserat sin avgång 
med pension inom en inte allt för avlägsen framtid. 
 
I anledning av vad som ovan framförts, föreslår kommunchef  
Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer i en skrivelse 
daterad den 3 juni 2009 kommunstyrelsen besluta att uppdra till 
kommunchefen att snarast påbörja rekryteringen av erforderlig 
kompetens avseende fastighetsförvaltning, att verkställande direktören i 
LFAB skall bistå kommunen i rekryteringsarbetet samt att 
kommunstyrelsen tar det slutgiltiga beslutet om anställning av nämnda 
kompetens. 
 
_________ 
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Ks § 179  Dnr KS 110/2009 106 
 

 
Val till Ljusnarsbergs råd för social välfärd 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen väljer Ingemar Javinder (s) till ordförande i 
Ljusnarsbergs råd för social välfärd. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 maj 2009, § 137 att 
Ljusnarsbergs råd för social välfärd skulle bildas enligt föreliggande 
förslag. Kommunstyrelsen har att välja ledamöter i Ljusnarsbergs sociala 
råd för välfärd. 
 
_________ 
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Ks § 180  Dnr KS 123/2009 730 
 
Ansökan om korttidsvistelse utanför hemmet enligt LSS kap 9 § 6,  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
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Ks § 181  Dnr KS 124/2009 046 
 

 
Ansökan om medel ur Ljusnarsbergs Socialsamfond,  

 
 
 
 
 
 
_________ 
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Ks § 182  Dnr KS 123/2009 730 
 
Ansökan om förlängning av korttidsvistelse enligt LSS kap 9 § 6,  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
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Ks § 183  Dnr KS 125/2009 750 
 
Begäran om yttrande med anledning av brist på budget- och

 

 
skuldrådgivning    

Kommunstyrelsens beslut 
 
Uppdra åt enhetschef Nan Carlsson upprätta förslag till yttrande, 
Förslaget skall presenteras vid sociala utskottets sammanträde den  
13 augusti 2009 och sociala utskottet beslutar vid detta tillfälle om 
antagande av yttrande. 
 
 
ÄRENDET 
 
Länsstyrelsen Örebro län har den 17 juni 2009 inkommit med begäran 
om yttrande med anledning av brist på budget- och skuldrådgivning. 
Begäran föranleds av att det i Konsumentverkets rapport 2009:10 
Kommunernas budget- och skuldrådgivning – En lägesrapport 2009 
anges att Ljusnarsbergs kommun inte tillhandahåller budget- och 
skuldrådgivning. Yttrandet skall vara Länsstyrelsen Örebro län tillhanda 
senast den 15 september 2009. 
 
_________ 
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Ks § 184  Dnr KS 126/2009 106 
 

 
Ansökan om medfinansiering, projektet EVIN (En vecka i nutid) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen avslår ansökan om medfinansiering. 
 
 
ÄRENDET 
 
Ansökan har inkommit den 15 juni 2009 från projektet EVIN (En vecka i 
nutid). Projektets syfte är att bevara vardagsbilder från samtliga 
kommuner i Örebro län och för att uppnå detta avses arrangera en 
fototävling. För att kunna lagra bilderna och administrera tävlingen, 
behöver projektet ett arkivsystem. Projektet ansöker nu om medel från 
kommunerna i Örebro län. Ansökan avser 6 000 kronor. 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson föreslår i en skrivelse daterad den 
16 juni 2009 att kommunstyrelsen avslår ansökan om medfinansiering. 
 
________ 
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Ks § 185  Dnr KS 127/2009 102 
 

 
Val av ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen väljer Sivert Bäck (c) till ersättare i styrelsen för 
Stiftelsen Stora Gården. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 mars 2009,  
§ 34 välja Anita Elvenäs (c) till ersättare i styrelsen för Stiftelsen  
Stora Gården. Anita Elvenäs inkom den 13 maj 2009 med ett anhållande 
om entledigande från samtliga politiska uppdrag i kommunen från och 
med den 1 augusti 2009. 
 
Kommunstyrelsen har att välja ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stora 
Gården efter Anita Elvenäs. 
 
_________ 
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Ks § 186   
 

 
Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 
 
ÄRENDET 
 
Anmälan av tagna delegationsbeslut inom individ- och familjeomsorgen 
under perioden 2009-05-01—2009-05-31. 
 
Anmälan av tagna beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2009-05-01—2009-05-31. 
 
Anmälan av tagna delegationsbeslut gällande eventuella förköp av mark 
och fastigheter under perioden 2008-11-18—2009-06-15. 
 
_________ 
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Ks § 187  Dnr KS 128/2009 865 
 

 
Erbjudande om köp av konstverk,   

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte köpa aktuellt konstverk. 
 
 
ÄRENDET 
 
                              har den 16 juni 2009 inkommit med erbjudande om 
kommunen är intresserad av att köpa en tavla målad av Kata Dalström. 
 
_________ 
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Ks § 188  Dnr KS 090/2009 041 
 

 
Ansökan om undantag från inköpsstopp 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Hänskjuta ärendet till sammanträde i allmänna utskottet den  
12 augusti 2009. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 91 om 
att inköpsstopp införs för kostnadsslagen 40 inköp av anläggnings-
tillgångar, 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. 
Administrativt beslutar allmänna utskottet om undantag från 
inköpsstoppet gällande kostnadsslag 40210-40290 inköp av inventarier 
och maskiner, 41010-41490 inköp av anläggnings- och underhålls-
material, 47xxx konsulttjänster, 58310 friskvård och fritidsverksamhet 
samt 71000-72xxx representation, annonser, reklam och information. 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer 
presenterar vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2009, § 115, 
en skrivelse daterad den 29 april 2009 som angav de regler som avsågs 
tillämpas för att upprätthålla inköpsstoppet. Vid detta tillfälle beslutade 
kommunstyrelsen godkände presenterade regler för att upprätthålla 
inköpsstoppet 
 
Rektor Margareta Gustafsson har inkommit med en ansökan om 
undantag från inköpsstoppet daterat den 17 juni 2009 rörande inköp 
av litteratur till folk- och skolbiblioteken. 
 
_________ 
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Ks § 189  Dnr KS 090/2009 041 
 

 
Ansökan om undantag från inköpsstopp 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Hänskjuta ärendet till sammanträde i allmänna utskottet den  
12 augusti 2009. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 91 om 
att inköpsstopp införs för kostnadsslagen 40 inköp av anläggnings-
tillgångar, 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. 
Administrativt beslutar allmänna utskottet om undantag från 
inköpsstoppet gällande kostnadsslag 40210-40290 inköp av inventarier 
och maskiner, 41010-41490 inköp av anläggnings- och 
underhållsmaterial, 47xxx konsulttjänster, 58310 friskvård och 
fritidsverksamhet samt 71000-72xxx representation, annonser, reklam 
och information. 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer 
presenterar vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2009, § 115, 
en skrivelse daterad den 29 april 2009 som angav de regler som avsågs 
tillämpas för att upprätthålla inköpsstoppet. Vid detta tillfälle beslutade 
kommunstyrelsen godkände presenterade regler för att upprätthålla 
inköpsstoppet 
 
Rektor Margareta Gustafsson har inkommit med en ansökan om 
undantag från inköpsstoppet daterat den 17 juni 2009 rörande inköp av en 
skrivare till eleverna vid komvux samt fyra Office 2003-paket. 
 
_________ 
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Ks § 190 Dnr KS 129/2009 046 
 

 
Val av revisorer till stiftelser administrerade av  kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen väljer följande revisorer: 
 
Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns skolsamfond, Stiftelsen Karl-
Gunnar Erikssons Donationsstiftelse och Stiftelsen Ljusnarsbergs 
kommuns Socialsamfond 
Ordinarie Lars-Åke Martinsson 
Ersättare Annelie Jägerström 
 
Stiftelsen Stora Gården och Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse för 
uppmuntran och stöd till behövande gamla och sjuka i 
Ljusnarsbergs kommun 
Ordinarie Annelie Jägerström 
Ersättare Lars-Åke Martinsson 
 
Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning 
Ordinarie: Eva Jägerström Wikman 
Ersättare: Annelie Jägerström 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunen administrerar sex stiftelser, Stiftelsen Ljusnarsbergs 
kommuns skolsamfond, Stiftelsen Karl-Gunnar Erikssons 
Donationsstiftelse, Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond, 
Stiftelsen Stora Gården, Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning 
och Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse för uppmuntran och stöd till 
behövande gamla och sjuka i Ljusnarsbergs kommun. 
Kommunstyrelsen har att välja revisorer till dessa stiftelser. 
 
_________ 
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Ks § 191  Dnr KS 001/2009 101 
 

 
Rapporter, delgivningar, meddelanden och pågående ärenden  

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

 
 Rapporter  
   
 Regionförbundet Örebro Månadsrapport januari-maj 2009 
   
 Skolverket Rapport nr 326 2009, Diskriminerad, 

trakasserad, kränkt 
   
 Skolverket Rapport nr 327 2009, Barn- och 

elevskyddslagen i praktiken 
   
 Regionplane- och trafikkontoret, 

Stockholms läns landsting 
Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen – RUFS 2010 
Samrådsredogörelse 

   
 Vattenmyndigheten Norra Östersjöns 

vattendistrikt, Länsstyrelsen 
Västmanland 

Rapport 2009:11, Vatten i 
översiktsplaner – Sammanställning 
av de kommunala översiktsplanerna 
i Norra Östersjöns vattendistrikt 

   
 Yoldia Environmental Consulting AB Recipientkontroll Hedströmmen 

2008 
   
   
 Delgivningar  
   
 Bergslagens Kommunalteknik Kommentarer till revisionsrapport 

rörande årsredovisning för år 2008 
   
 Bergslagens Kommunalteknik Protokoll, sammanträde i 

direktionen 2009-06-12 
   
 Räddningsnämnden Västerbergslagen Protokoll, sammanträde 2009-06-01 
   
 Tursam i Bergslagen ekonomisk 

förening 
Protokoll, föreningsstämma  
2009-04-22 
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 Bergskraft Bergslagen Protokoll, sammanträde i 

ledningsgruppen 2009-03-30 
   
 Kommuner i norra Örebro län Minnesanteckningar från  

KNÖL-träff 2009-05-26 
   
 Länsrätten i Örebro län Beslut om upphävande av det 

underställda beslutet om omedelbart 
omhändertagande enligt LVU i  
mål nr 1205-09 E 

   
 Socialförvaltningen Utvärdering av FöräldraStegen 
   
 Torbjörn Brännlund Överenskommelse mellan 

Ljusnarsbergs kommun och före 
detta anställd 

   
 Länsstyrelsen Örebro län Kartläggning av kommunernas 

samverkan med organisationer 
och/eller föreningar 

   
 Stiftelsen Framtidens kultur Årsredovisning 2008 
   
 Näringsdepartementet Regeringsbeslut, ändringar i 

tidpunkter för godkännande med 
mera i Avtal om medfinansiering av 
Citybanan med mera, med mera 

   
 Näringsdepartementet Regeringsbeslut, uppdrag att förvalta 

Avtal om medfinansiering av 
Citybanan med mera, med mera 

   
 Torbjörn Brännlund Överenskommelse mellan 

kommunen och ALerigo om 
konsultuppdrag som tillförordnad 
socialchef till och med den  
30 september 2009 

   
 Örebro läns landsting Årsredovisning 2008 
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 Länsstyrelsen Örebro län Information, frågor och svar 

angående den nya 
strandskyddslagstiftningen 

   
 Länsstyrelsen Örebro län Beslut om landshövding Rose-Marie 

Frebran som vigselförrättare i 
Örebro län under perioden  
1 juli 2009-31 december 2010 

   
 Bergsstaten Beslut om förlängning av 

giltighetstiden för 
undersökningstillståndet  
Yxsjöberg nr 1 

   
 Bergsstaten Beslut om förlängning av 

giltighetstiden för 
undersökningstillståndet  
Kumla nr 100 

   
 Länsstyrelsen Örebro län Angående förändringar i 

äktenskapsbalken 
   
 Jordbruksverket Skrivelse om djurskyddsaspekterna 

av användning av Trap-Neuter-
Return metod för att förvalta 
kolonier av förvildade katter 

   
 Lisselåsens samfällighetsförening Kallelse till årsmöte den  

25 juni 2009 
   
Dnr KS 013/2009 280 Torbjörn Brännlund Skrivelse angående vidtagna 

åtgärder i köken 
   
 Regeringskansliet Viktigare lagar och förordningar 

inför halvårsskiftet 
   

_________ 
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Ks § 192   
 

 
Avtackning med mera 

Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) tackar 
ledamoten Anita Elvenäs (c) för hennes arbete i kommunstyrelsen med 
anledning av att hon avgår från kommunstyrelsen från och med den  
1 augusti 2009. Ordföranden önskar dessutom samtliga ledamöter och 
övriga närvarande en skön sommar. 
 
_________ 
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