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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-01-27                                                              
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 

 

                                                Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 12.10 
     13.15 – 15.40
 

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

 Gert Stark (S) 
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Pirjo Nilsson (S) 
Astrid Dahl (V)  
Hans Hedborg (C) 
Sivert Bäck (C) 
Ulf Hilding (M) 
Oskar Martinsson (KFL), tjänstgörande ersättare 
Ralf Nielsen (KFL) 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Torbjörn Brännlund, kommunchef §§ 1-16, 20-29 
Bo Wallströmer, ekonomichef §§ 17-29 
Charlotte Dahlbom, socialchef 
Tomas Larsson, tillförordnad bildningschef §§ 1-16 
Thomas Krenchel, personalsekreterare §§ 8-9 
Göte Grund, IT-driftansvarig § 14 
Gunilla Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 14  
Margareta Gustafsson, rektor § 7 
Margareta Emnegard, enhetschef § 7 

Utses att justera Sivert Bäck 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret   2010-02-02 
 
Under- 
skrifter 

 
Sekreterare       ………………………………………………………………………….. 

 Anders Andersson 
Paragrafer:  1 - 29 

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

 Ewa-Leena Johansson 
 

 
Justerande          …………………………………………………………………………. 

 Sivert Bäck 
 

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

Organ              Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2010-01-27 
Datum för 
anslags uppsättning 2010-02-02 Datum för 

anslags nedtagande    2010-02-26 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 

  Anders Andersson 
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Kommunstyrelsen  2010-01-27 
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Ks § 1 
Au § 3  Dnr KS 115/2008 041 
 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 3 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den  
3 december 2009 inkommit med en ekonomisk rapport avseende 
perioden 1 januari-30 november 2009. Rapporten avser såväl 
förvaltningslokaler som övriga lokaler. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2010-01-27 
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Ks § 2 
Au § 4  Dnr KS 086/2009 041 
 
Ekonomisk rapport, Bergslagens Kommunalteknik (BKT) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 4 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har vid sammanträde 
den 20 november 2009, § 62 behandlat en ekonomisk rapport avseende 
perioden 1 januari-30 september 2009 samt en budgetprognos för år 
2009. Prognos för helåret 2009 visar för skattefinansierad och 
avgiftsfinansierad verksamhet ett överskott med 780 000 kronor. 
 
_________ 



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  4 (40) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-01-27 
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Ks § 3 
Au § 7  Dnr KS 120/2009 106 
 
Verksamhetsrapport november 2009, Communicare 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 7 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
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 
november månad 2009. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2010-01-27 
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Ks § 4 
Au § 5  Dnr KS 208/2009 007 
 
Granskning av intern kontroll avseende utbetalningar av löner inom 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT), revisorerna   
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna revisionsrapporten till 
kommunfullmäktige för kännedom samt begär att få ta del av 
Bergslagens Kommunaltekniks svar med anledning av 
revisionsrapporten. 
 
 
 
Au § 5 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna revisionsrapporten till 
kommunfullmäktige för kännedom samt beslutar begära att få ta del av 
Bergslagens Kommunaltekniks svar med anledning av 
revisionsrapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Revisorerna i Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med 
granskning av den interna kontrollen avseende utbetalningar av löner 
inom förbundet. Revisorerna har i granskningsarbetet biträtts av 
konsulter från KPMG AB. 
 
Revisorernas bedömning är att den interna kontrollen i flera avseenden 
kan utvecklas beträffande utbetalning av löner och önskar att direktionen 
i BKT inkommer med kommentarer till den genomförda granskningen 
senast den 28 februari 2010. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2010-01-27 
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Ks § 5 
Au § 8  Dnr KS 002/2010 104 
 
Kommunalt partistöd 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av partistöd enligt  
Ewa-Leena Johanssons (S) förslag. Vidare föreslås att fördelning av 
partistöd enligt förslaget tillämpas från och med den 1 januari 2010. 
 
Yrkanden 
Ralf Nielsen (KFL), med instämmande av Oskar Martinsson (KFL), 
yrkar att fördelning av partistöd skall vara oförändrat och att 
utbildningsstödet skall frysas för år 2010. 
 
Ulf Hilding (M), med instämmande av Hans Hedborg (C) och  
Astrid Dahl (V), yrkar bifall till Ewa-Leena Johanssons (S) förslag till 
fördelning av partistöd. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ulf Hildings med fleras yrkande om 
bifall till Ewa-Leena Johanssons förslag och Ralf Nielsens och  
Oskar Martinssons yrkande om oförändrad beräkningsmodell med fryst 
utbildningsbidrag år 2010. Ordföranden finner att allmänna utskottet 
beslutar enligt Ulf Hildings yrkande. 
 
 
 
Au § 8 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om fördelning av 
partistöd enligt föreliggande förslag. Vidare förslås att fördelning av 
partistöd enligt förslaget tillämpas från och med den 1 januari 2010. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) har inkommit 
med förslag till ny fördelning av partistöd daterat den 4 januari 2010. 
 
Kommunallagen kap 2 § 9 anger att kommunen får ge ekonomiskt bidrag 
(partistöd) till de politiska partierna som är representerade i kommun-
fullmäktige. Omfattning och former för detta beslutas av kommun-
fullmäktige enligt Kommunallagen kap 2 § 10. 
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Kommunstyrelsen  2010-01-27 
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Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 november 2006,  
§ 37 att villkoret för utbetalande av kommunalt partstöd är att partiet är 
lokalt organiserat samt har stadgar, styrelse och revisorer. 
 
Förslaget innebär att nuvarande utbildningsstöd tas bort och inbegrips i 
det sammantagna partistödet. Partistödet indelas i ett grundstöd till 
respektive parti representerat i kommunfullmäktige samt ett mandatstöd 
beräknat på antalet ordinarie ledamöter och ersättare i kommun-
fullmäktige. 
 
Förslaget till ny fördelning av partistödet föreslås träda i kraft från och 
med den 1 januari 2010. 
 
Yrkanden 
Oskar Martinsson (KFL) yrkar att i den föreslagna beräkningsmodellen 
för partistöd, utgår den del som motsvarar det nuvarande utbildnings-
stödet. 
 
Gert Stark (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Gert Starks yrkande om bifall till 
föreliggande förslag och Oskar Martinssons yrkande om ändring i 
förlaget till beräkningsmodell. Ordföranden finner att allmänna utskottet 
beslutar enligt Gert Starks yrkande. 
 
_________ 
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Ks § 6  
Ks § 314  Dnr KS 211/2009 257 
 
Förköp av fastigheten Ljusnarn 2:4 (Näset) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt näringslivsutvecklare  
Tomas Larsson utreda och inkomma med kompletterande uppgifter 
gällande ett eventuellt förköp av fastigheten Ljusnarn 2:4. 
 
Reservation 
Ulf Hilding reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Yrkanden 
Ulf Hilding (M) yrkar att kommunen inte skall nyttja förköpsrätten. 
 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar, med instämmande av Gert Stark (S), 
Astrid Dahl (V) och Ralf Nielsen (KFL), att uppdra åt näringslivs-
utvecklare Tomas Larsson utreda och inkomma med kompletterande 
uppgifter gällande ett eventuellt förköp av fastigheten Ljusnarn 2:4. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons med fleras 
yrkande om att uppdra åt näringslivsutvecklare Tomas Larsson utreda 
och inkomma med kompletterande uppgifter gällande ett eventuellt 
förköp av fastigheten Ljusnarn 2:4 och Ulf Hildings yrkande att 
kommunen inte skall nyttja förköpsrätten. Ordföranden finner att 
allmänna utskottet beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons yrkande. 
 
 
Ärendet 
 
Fastigheten Ljusnarn 2:4 (Näset) är under försäljning. Fastigheten har en 
areal av cirka 15 hektar, varav 12 hektar är skog, 2 hektar är äng och 1 
hektar är övrig mark i form av vägar och strand. Fastigheten är taxerad 
som jordbruksfastighet med taxeringsvärdet 576 000 kronor. 
Bebyggelsen består av en huvudbyggand, en gäststuga med härbre samt 
en större ladugård. 
 
Lennart Angelroth. Bergslagens miljö- och byggförvaltning har inkommit 
med skrivelse daterad den 15 december 2009 i vilken kommunen föreslås 
nyttja sin förköpsrätt och därmed betala 2 410 000 kronor för fastigheten. 
Nyttjandet av förköpsrätten motiveras bland annat av att möjligheten att 
centralt göra nybyggnationer i  
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Kopparberg har successivt förskjutits till stranden av sjön Ljusnaren, 
detta är utvecklingspotentialen i kommunen. Vidare uppnås genom en 
nybyggnation på fastigheten att det attraktiva strövområdet på Prästön 
kan nås enkelt. Slutligen ger nyttjande av förköpsrätten möjlighet att 
skydda den ursprungliga kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på 
fastigheten. 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson informerar am den senaste 
utvecklingen rörande försäljningen av fastigheten Ljusnarn 2:4. 
Senaste lagda budet på fastigheten uppgår till 2 640 000 kronor. 
 
 
 
Ks § 314 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet överlämnas till 
näringslivsutvecklare Tomas Larsson för beredning. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) informerar att 
förfrågan inkommit från Lennart Angelroth, Bergslagens bygg- och 
miljöförvaltning angående huruvida kommunen avser utnyttja sin 
förköpsrätt gällande fastighet på Näset. 
 
_________ 
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Ks § 7  
Ks § 314   
 
Information, Vård- och omsorgscollege i norra Örebro län 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
 
Ärendet 
 
Rektor Margareta Gustafsson och enhetschef Margareta Emnegard 
informerar om arbetet med Vård- och omsorgscollege i norra Örebro län. 
 
_________ 
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Ks § 8 
Au § 6  Dnr KS 002/2009 041 
 
Personalredovisning avseende perioden 1 januari-31 juli 2009 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner personalredovisningen. 
 
 
 
Au § 6 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
personalredovisningen. 
 
 
Ärendet 
 
Personalsekreterare Thomas Krenchel har inkommit med 
personalredovisning för perioden 1 januari-31 juli 2009. 
 
_________ 
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Ks § 9  Dnr KS 175/2009 023 
 
Återkoppling, frivillig avgång 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 december 2009, 
§ 116 att frivillig avgång skulle erbjudas kommunens personal. Vidare 
skulle kontinuerlig återkoppling ske till kommunstyrelsen av 
utvecklingen gällande frivillig avgång. 
 
Personalsekreterare Thomas Krenchel har inkommit med 
återkoppling daterad den 19 januari 2010. Hittills har fem personer 
beviljats avgång med avtalspension och fyra personer frivillig avgång 
med avgångsvederlag. 
 
_________ 
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Ks § 10 
Au § 16  Dnr KS 245/2009 023 
 
Entledigande från tjänst som kommunchef 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beviljar Torbjörn Brännlund entledigande från tjänsten 
som kommunchef samt anställer honom som vikarierande kommunchef 
under perioden 1 januari-31 mars 2010. 
 
 
 
Au § 16 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen bevilja Torbjörn Brännlund entledigande från tjänsten 
som kommunchef från och med den 1 januari 2010. Vidare att anställa 
Torbjörn Brännlund som vikarierande kommunchef under perioden  
1 janauari-31 mars 2010. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund har inkommit med begäran daterad 
den 18 november 2009 om entledigande från tjänsten som kommunchef 
från och med den 1 januari 2010. 
 
_________ 
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Ks § 11  Dnr KS 015/2010 023 
 
Tillsättande av tjänst som kommunchef 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Tommy Larserö, Kumla 
tjänsten som kommunchef. 
 
Protokollsanteckning 
Ulf Hilding (M) vill till protokollet anteckna att han ej deltager i 
beslutet då han anser sig ej ha komplett material för att ta beslut. 
 
 
Ärendet 
 
Personalsekreterare Thomas Krenchel föreslår i en skrivelse daterad den 
27 januari 2010 kommunstyrelsen besluta att erbjuda Tommy Larserö, 
Kumla tjänsten som kommunchef. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar att 
efter förhandling erbjuds Tommy Larserö en lön med 59 000 kronor per 
månad i 2010 års lönenivå. 
 
_________ 
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Ks § 12  Dnr KS 012/2010 023 
 
Tillsättande av tjänst som bildningschef 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Anders Nordlund 
tjänsten som bildningschef. 
 
Protokollsanteckning 
Ulf Hilding (M) vill till protokollet anteckna att han ej deltager i 
beslutet då han anser sig ej ha komplett material för att ta beslut. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund föreslår i en skrivelse daterad den  
27 januari 2010 kommunstyrelsen besluta att erbjuda Anders Nordlund, 
tjänsten som bildningschef. 
 
_________ 
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Ks § 13 
Bus § 73 Dnr KS 132/2009 610 
 
Kvalitetsgranskningar av Skolinspektionen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till redovisning. 
 
 
Ärendet 
 
Förslag till redovisning med anledning av Skolinspektionens granskningar 
har inkommit från en arbetsgrupp bestående av tillförordnad bildningschef 
Tomas Larsson, rektorerna Kent Liljendahl, Elisabeth Falk och  
Ewa Wikström samt kommunsekreterare Anders Andersson. Den senare 
föreslår i en medföljande skrivelse daterad den 18 januari 2010 kommun-
styrelsen anta föreliggande förslag till redovisning. 
 
 
 
Bus § 73 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Bildningsutskottet beslutar delge kommunstyrelsen Skolinspektionens 
beslut, uppdra åt tillförordnad bildningschef Tomas Larsson att upprätta 
förslag till redovisning av vidtagna åtgärder samt att kommunstyrelsen i 
egenskap av bildningsnämnd beslutar om redovisning till Skol-
inspektionen. 
 
 
Ärendet 
 
Skolinspektionen genomförde kvalitetsgranskning avseende lärares 
behörighet och användning efter utbildning i kommunens grundskolor 
under december 2008 och januari 2009. Skolinspektionen bedömer att 
kommunen och grundskolorna behöver vidta åtgärder för att använda 
lärare med utbildning för den undervisning som de i huvudsak skall 
bedriva. Skolinspektionen har inkommit med två beslut daterade  
den 26 juni 2009 med anledning av genomförda kvalitetsgranskningar . 
Ljusnarsbergs kommun anmodas att senast den 26 januari 2010 redovisa 
till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits med anledning av 
kvalitetsgranskningarna. 
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Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad 
den 27 juli 2009 bildningsutskottet besluta att delge kommunstyrelsen 
Skolinspektionens beslut, uppdra åt tillförordnad bildningschef  
Tomas Larsson att upprätta förslag till redovisning av vidtagna åtgärder 
samt att kommunstyrelsen i egenskap av bildningsnämnd beslutar om 
redovisning till Skolinspektionen. 
 
_________ 
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Ks § 14 
Su § 2 Dnr KS 221/2009 005 
 
Anslutning till projektet Sjunet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
Ärendet 
 
IT-driftansvarig Göte Grund och medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Gunilla Andersson informerar om Sjunet, HSA-katalog och eTjänstkort. 
 
 
 
Su § 2 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen skall ansöka om anslutning till 
Sjunet. Vidare besluta att finansieringen av anslutningen till Sjunet skall 
utredas. 
 
 
Ärendet 
 
I Örebro läns landsting och länets kommuner pågår ett projekt inom vård 
omsorg med namnet ”Gemensam HSA-katalog och gemensam organisation 
för eTjänstkort för länets hälso- och sjukvårdspersonal”. Syftet med projektet 
är att bygga upp en infrastruktur för kommunerna som möjliggör och 
underlättar samverkan och säkrar informationsutbyte mellan landsting och 
länets kommuner. Projektet utgår från den nationella IT-strategin som 
utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2006. Projektet 
kommer att avslutas i mitten av april 2010. 
 
Projektet består av tre delprojekt, Sjunet, HSA-katalogen och eTjänstkortet.  
 
Sjunet är en kvalitetssäkrad förbindelse och utgör grunden för 
kommunikationen i den tekniska infrastrukturen. Varje kommun måste ha en 
anslutning till Sjunet för att säkerställa att de andra delarna i infrastrukturen 
fungerar. Sjukvårdsrådgivningen är förvaltare av Sjunet och samtliga 
landsting i landet är anslutna och många kommuner är på väg att ansluta sig 
till enligt den nationell IT-strategin. 
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HSA-katalogen är en regional och nationell behörighetskatalog med uppgifter 
om personal som finns inom landstinget och kommunerna. 
 
eTjänstkort är legitimationer som kan fungera som legitimation inom 
organisationen samt ha passagemöjligheter och funktioner kopplade till andra 
system för säker inloggning. 
 
Regionförbundet Örebro har inkommit med skrivelse daterad den  
21 december 2009 i vilken projektledningen föreslår att varje kommun 
ansöker om anslutning till Sjunet senast den 31 januari 2010. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson informerar om 
utvecklingen rörande Sjunet. 
 
_________ 
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Ks § 15 Dnr KS 004/2009 023 
 
Uppföljning av beläggning och bemanning inom förskoleverksamheten  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 
 
 
Ärendet 
 
Rektor Per-Erik Lindberg har lämnat en rapport per den 15 januari 2010 
om beläggningen och bemanningen i förskoleverksamheten utifrån 
beslutade volymtimmar. 
 
_________ 
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Ks § 16 
Su § 4   Dnr KS 197/2009 754 
 
Förslag till handlingsplan för att kunna reducera kostnaderna för 
försörjningsstöd    
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 4 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till handlingsplan för att 
reducera kostnaderna för försörjningsstöd. 
 
 
Ärendet 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom inkom med skrivelse daterad den  
28 oktober 2009 i vilken föreslogs att ett förslag till handlingsplan 
innehållande förslag till åtgärder försörjningsstöd skulle utarbetas.  
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2 december 2009,  
§ 306 att tillsätta en arbetsgrupp vilken skulle utarbeta förslaget till 
handlingsplan. Förslaget skulle presenteras för kommunstyrelsen senast den 
31 mars 2010. 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Nan Carlsson har inkommit 
med förslag till handlingsplan daterad den 30 december 2009. Sociala 
utskottet föreslås föreslå kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 
handlingsplan för att reducera kostnaderna för försörjningsstöd. 
 
_________ 
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Ks § 17  Dnr KS 014/2010 042 
 
Ekonomisk rapport 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten och redovisningen. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer lämnar rapport över den aktuella 
ekonomiska situationen i kommunen samt redovisar en preliminär 
resultaträkning för år 2009. 
 
_________ 
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Ks § 18 
Au § 2  Dnr KS 013/2010 042 
 
Nedskrivningar av anläggningstillgångar i 2009 års bokslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 2 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att nedskrivningar av bokförda värden  på 
anläggningstillgångar i 2009 års bokslut enligt föreliggande förslag. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 
12 januari 2010 med förslag till nedskrivningar av bokförda värden på 
anläggningstillgångar. 
 
I skrivelsen förslås kommunstyrelsen besluta om nedskrivningar i  
2009 års bokslut enligt följande: 
 
Tillgång/objekt   Nedskrivning kr 
Stiftelsen Gillersklack, grundfondskapital  1 999 999,00 
Förskolan Linåkern    585 021,53 
Trätrall, förskolan Linåkern med mera  48 076,34 
Garhytteskolan    541 327,03 
Klockargården    29 720,06 
VA-anläggning Bastkärn-Silverhöjden  259 610,52 
Avloppsreningsverk, Ställberg   328 318,98 
Summa    3 792 073,46 
 
Nedskrivningarna medför att 2009 års resultat belastas negativt med  
3 792 073,46 kronor. Nedskrivningarna ingår dock inte i Kommunal-
lagens balanskrav. 
 
_________ 
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Ks § 19 
Su § 144  Dnr KS 220/2009 005 
 
TES, beslut om upphandling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag samt 
socialchef Charlotte Dahlboms förslag angående trygghetstelefoner. 
 
 
Ärendet 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med skrivelse i vilken 
kommunstyrelsen föreslås i ett tilläggsbeslut besluta att uppdra åt 
socialchef Charlotte Dahlbom och ekonomichef Bo Wallströmer att efter 
bedömning av bästa alternativ, avsluta och ingå ett nytt avtal angående 
trygghetstelefoner. 
 
 
 
Su § 144 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att socialförvaltningen ges tillstånd att ingå 
avtal med Logica Sverige AB angående datasystemet TES samt inleda 
arbetet med att tillämpa datasystemet TES. Därtill att investeringsmedel 
får tas i anspråk för engångsavgiften för datasystemet. Vidare att uppdra 
åt sociala utskottet att utreda ett eventuellt inköp av programvaru-
modellen Phoniro Lock System inklusive integration till TES. 
 
 
Ärendet 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom presenterar specifikation av produkter och 
tjänster samt prisuppgifter rörande datasystemet TES från leverantören 
Logica Sverige AB. TES är ett datasystem för planering, optimering och 
uppföljning av vård- och omsorgsverksamheter. Engångsavgiften för 
föreslagna programvarumoduler är cirka 80 000 kronor exklusive 
utbildningar samt cirka 20 000 kronor per månad i funktionshyra 
exklusive programvarumodulen Phoniro Lock System inklusive 
integration till TES. 
 
_________ 
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Ks § 20 
Su § 10  Dnr KS 232/2009 001 
 
Förslag till ledningsorganisation inom äldre- och handikappomsorgen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar i 
ledningsorganisationen för äldre- och handikappomsorgen under 2010: 
 

 En sjuksköterska arbetar 50 procent som enhetschef vid 
Koppargården. 

 Chefsuppdraget för dagvård och arbetsterapi tas över av 
samordningsansvarig arbetsterapeut/medicinskt ansvarig för 
rehabilitering. 

 Chefsuppdraget för sjuksköterskor tas över av 
samordningsansvarig/medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

 
Den ändrade ledningsorganisationen skall inte medföra några ökade 
kostnader utan inrymmas inom befintlig ekonomisk ram. 
 
 
 
Su § 10 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar om ledningsorganisation inom äldre- och 
handikappomsorgen enligt föreliggande förslag. 
 
 
Ärendet 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med utredning av och 
förslag till framtida ledningsorganisation inom äldre- och handikapp-
organisationen. Under 2010 föreslås följande förändringar: 
 

 En sjuksköterska arbetar 50 procent som enhetschef vid 
Koppargården. 

 Chefsuppdraget för dagvård och arbetsterapi tas över av 
samordningsansvarig arbetsterapeut/medicinskt ansvarig för 
rehabilitering. 

 Chefsuppdraget för sjuksköterskor tas över av 
samordningsansvarig/medicinskt ansvarig sjuksköterska. 
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Efter ombyggnationen av Koppargården föreslås följande 
chefsorganisation: 
 

 1,0 årsarbetare enhetschef Koppargården 
 1,0 årsarbetare enhetschef Treskillingen och del av hemtjänst 
 1,0 årsarbetare enhetschef Solgården och del av hemtjänst 
 1,0 årsarbetare chef för sjuksköterskor tillika medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 
 0,5 årsarbetare chef för dagvård och arbetsterapi tillika 

medicinskt ansvarig för rehabilitering. 
 1,0 årsarbetare enhetschef handikappomsorgen. 

 
Teamledar- och samordningsuppdragen för Koppargården, dagvård, 
arbetsterapi, sjuksköterskor och handikappomsorgen avvecklas successivt 
från och med månadsskiftet januari/februari 2010. Funktionen psykiatri-
samordnare tillika sjuksköterska kvarstår. Fortsatt utredning görs av 
ledningsfunktion och handläggning av LSS inom handikappomsorgen. 
 
_________ 
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Ks § 21 
Su § 149   Dnr KS 222/2009 754 
 
Riksnorm för försörjningsstöd 2010 
 
Kommunstyrelsen beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 149 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen skall tillämpa riksnormen för 
försörjningsstöd 2010. 
 
 
Ärendet 
 
Socialstyrelsen har inkommit med Meddelandeblad december 2009 där 
regeringens beslut om riksnormen för försörjningsstöd 2010 redovisas. 
 
_________ 
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Ks § 22 
Su § 5   Dnr KS 019/2010 750 
 
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt  
Socialtjänstlagen för år 2010  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 5 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar om ersättningar till kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner enligt Socialtjänstlagen för år 2010 enligt  
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 09:79. 
 
 
Ärendet 
 
Sveriges Kommuner och Landsting har inkommit med Cirkulär 09:79 
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 
2010. Cirkuläret innehåller rekommendationer gällande belopp 2010 för 
arvodes- och omkostnadsersättningar för kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner för barn och vuxna enligt Socialtjänstlagen. 
 
_________ 
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Ks § 23 
Su § 141  Dnr KS 217/2009 730 
 
Kvalitetssäkring av äldreomsorgen enligt Bra vård för äldre (Bravå) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kvalitetskriterierna som anges i Bra vård 
för äldre (BraVå) skall användas av kommunen. Därtill skall årligen 
redovisas till kommunstyrelsen vad som gjorts för att utveckla kvaliteten 
enligt Bravås utgångspunkter. 
 
 
 
Su § 141 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att socialförvaltningen skall använda de 
kvalitetskriterier som är framtagna enligt Bra vård för äldre (Bravå) i 
kvalitetsarbetet. Därtill skall socialförvaltningen årligen redovisa till 
kommunstyrelsen vad som gjorts för att utveckla kvaliteten enligt  
Bravås utgångspunkter. 
 
 
Ärendet 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med skrivelse daterad den 
25 november 2009 rörande kvalitetssäkring av äldreomsorgen.  
I skrivelsen föreslås sociala utskottet besluta att socialförvaltningen skall 
använda de kvalitetskriterier som är framtagna enligt Bra vård för äldre 
(Bravå) i kvalitetsarbetet. Därtill skall socialförvaltningen årligen 
redovisa vad som gjorts för att utveckla kvaliteten enligt Bravås 
utgångspunkter. 
 
_________ 
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Ks § 24 
Su § 135    
 
Boende enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 135 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar om ett principbeslut innebärande att 
ambitionen skall vara att finna boende för berörda personer i kommunen 
och att detta skall erbjudas i första hand. 
 
 
Ärendet 
 
Enhetschef Margareta Emnegard informerar om regleringen av boende 
enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt de 
principer som tillämpas i kommunen vad gäller placeringar enligt denna 
lag. 
 
_________ 
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Ks § 25 
Su § 6  Dnr KS 002/2009 041 
 
Uppföljning av beläggningen inom äldreomsorgen och 
betalningsansvarsdagar  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 6 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Enhetschef Suzanne Sillrén presenterar en rapport över beläggningen 
inom äldreomsorgen under år 2009 till och med den 14 december samt en 
sammanställning över betalningsansvarsdagar till och med den  
12 januari 2010. 
 
_________ 
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Ks § 26 
Su § 16  Dnr KS 223/2009 461 
 
Beslut om årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggning, dagrehabs buss, 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund redovisar muntligt den fortsatta 
utvecklingen av ärendet. 
 
 
 
Su § 16 
 
Sociala utskottets beslut 
 
Sociala utskottet uppdrar åt socialchef Charlotte Dahlbom kontakta 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning med frågeställningen om 
dagrehabs buss kan betraktas som livsmedelsanläggning,. Vidare skall 
socialchef Charlotte Dahlbom diskutera ärendet med övriga socialchefer i 
norra Örebro län. Slutligen skall ärendet redovisas för kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade genom delegation den  
9 december 2009 om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel med  
700 kronor för objektet dagrehabs buss. Vidare beslutade nämnden via 
delegation den 22 december 2009 om årlig kontrollavgift för livsmedels-
anläggning gällande samma objekt med 5 600 kronor. 
 
_________ 



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  33 (40)
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-01-27 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 
 
Ks § 27  Dnr KS 007/2010 214 
 
Samråd, förslag till detaljplan för kvarteret Yxan med flera 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen har inget att erinra i ärendet. 
 
 
Ärendet 
 
Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning har den 15 januari 2010 
inkommit med förslag till ny detaljplan för fastigheten Yxan 6 med flera. 
Detaljplaneförslagets syfte är att vidga utrymmet för Länstrafiken 
Örebros bussdepå som sedan tidigare är etablerad i kvarteret. 
 
Synpunkter på förslaget till detaljplan skall vara Bergslagens Miljö- och 
Byggförvaltning tillhanda senast den 5 februari 2010. 
 
________ 
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Ks § 28   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
 
Anmälan av tagna delegationsbeslut inom individ- och familjeomsorgen 
under perioden 2009-11-01—2009-12-31. 
 
Anmälan av tagna beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2009-11-01—2009-12-31. 
 
Anmälan av tagna beslut rörande förköpsärenden gällande fastigheter och 
mark under perioden 2009-10-23—2010-01-11. 
 
_________ 
 
 
 



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  35 (40)
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-01-27 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 
 
Ks § 29    
 
Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningar läggs till handlingarna. 
 

 Delgivningar  
   
 Kansliavdelningen Arvoden och ersättningar från och 

med den 1 januari 2010. 
   
Dnr KS 001/2010 106 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Utvärdering av Regionförbundet 

Örebro. 
   
Dnr KS 186/2009 114 Kommunstyrelsens ordförande  

Ewa-Leena Johansson 
Synpunkter med anledning av utkast 
till verksamhetsplan för 
polismyndigheten i Örebro län år 
2010. 

   
 Bergslagens Kommunalteknik Projekt Mark-Gis, inbjudan till 

redovisning av projektet den  
3 februari 2010. 

   
 Regionförbundet Örebro Hållbar tillväxt och god livskvalitet i 

hela Örebroregionen 
Verksamhetsplan med rambudget 
2010. 

   
 Finansdepartementet Regeringsbeslut angående 

överklagande från Arvika kommun 
med flera av Skatteverkets beslut om 
ersättning enligt lagen om 
mervärdesskattekonton för 
kommuner och landsting. 

   
 Länsstyrelsen Örebro län Tillsyn av överförmyndaren den  

1 december 2009. 
   
Dnr KS 005/2010 106 Bergslagens Kommunalteknik Verksamhetsplanering 2010-2012 

och budget 2010 
   
 Föreningen L&SEK Protokoll, styrelsesammanträde den 

19 oktober 2009. 
   
 Föreningen L&SEK Protokoll, styrelsesammanträde den 

16 november 2009. 
 



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  36 (40)
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-01-27 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 
 
 

   
 Bergslagens Kommunalteknik Protokoll, sammanträde i 

direktionen den 20 november 2009. 
   
 Räddningsnämnden Västerbergslagen Protokoll, sammanträde den  

14 december 2009. 
   
 Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag Protokoll, styrelsesammanträde den 

15 december 2009. 
   
 Bergslagens miljö- och byggnämnd Protokoll, sammanträde den  

16 december 2009. 
   
 Bergslagens Kommunalteknik Protokoll, sammanträde i 

direktionen den 18 december 2009. 
   
Dnr KS 145/2009 730 Länsstyrelsen Örebro län Kartläggning gällande bemanning 

och personaltäthet 2009 och 2010. 
   
Dnr KS 235/2009 735 Länsstyrelsen Örebro län Äldreboenden i Örebro län – en 

kartläggning av länets särskilda 
boenden 2009. 

   
 Länsstyrelsen Örebro län Rapport som avser kommunernas 

rutiner då barn blir föremål för 
avhysning. 

   
 Barnens rätt i samhället (BRIS) 

Childhood och SOS Barnbyar 
Kampanjen ”Dammsug Sverige”. 

   
 Bergslagens Sparbank Kampanjen ”Tryggare Bergslagen”. 
   
 Statens Bostads Omvandlingsprogram Start av projekt mot medborgare 

från Holland 
   
 Hällefors kommun Inbjudan till träff rörande 

handlingsplan kring riksväg 63. 
   
 Kommuninvest Medlemssamråd om 

kapitalförstärkning. 
 Naturvårdsverket Beviljande av bidrag för 

undersökning rörande eventuella 
föroreningar vid före detta Skärets 
sågverk. 
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 Regeringen Prop. 2009/10:82 Upphävande av 

förköpslagen vid utgången av april 
månad 2010. 

   
 Regionförbundet Örebro ”Socialarbetarnas arbetssätt och 

inställning till BBIC våren 2009 – 
förnyad enkätundersökning”. 

   
Dnr KS 155/2009 730 Länsstyrelsen Örebro län Beslut, tillsyn enligt 

Socialtjänstlagen kap 13 § 2 av 
klagomål gällande 
omvårdnadspersonal. 

   
Dnr KS 025/2009 730 Länsstyrelsen Örebro län Beslut, uppföljning av tillsynsbeslut 

gällande brister i individuell 
planering och dokumentation. 

   
Dnr KS 114/2009 730 Länsstyrelsen Örebro län Beslut, tillsyn enligt 

Socialtjänstlagen kap 13 § 2 av 
äldreomsorgen. 

   
Dnr KS 025/2009 730 Länsstyrelsen Örebro län Beslut, uppföljning av tillsynsbeslut 

gällande brister i individuell 
planering och dokumentation. 

   
 Sveriges Kommuner och Landsting Öppna jämförelser, Gymnasieskolan 

  
Skolråd Kyrkbacksskolan Protokoll från möte den  

18 november 2009. 
   
Dnr KS 006/2010 461 Bergslagens Miljö- och 

Byggförvaltning 
Registrering av 
livsmedelsanläggning, centralköket, 
Treskillingen 

Dnr KS 008/2010 106 Försäkringskassan Ansvarsfrihet 2008 för styrelsen i 
Samordningsförbundet Sofint Norra 
Örebro län 

   
 Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetsplan och budget 2010. 
   
 Bergsstaten Undersökningstillstånd för området 

Silverhöjden nr 500. 
   
 Bergsstaten Förlängning av giltighetstiden för 

undersökningstillståndet 
Nockgruvan nr 100. 
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 Bergsstaten Förlängning av giltighetstiden för 
undersökningstillståndet Kumla  
nr 200. 

   
 Regionförbundet Örebro Inbjudan till presidiekonferens om 

aktuella kulturfrågor. 
   
 Sveriges Kommuner och Landsting Avslag på ansökan för 

jämställdhetsintegrerade 
verksamheter. 

   
 Vågbrytaren – riksföreningen mot 

hälsovådlig elektromagnetisk strålning 
Öppet brev till alla Sveriges 
kommuner rörande ökningen av 
strålningsintensiteten i vår livsmiljö. 

   
 Statens Folkhälsoinstitut Tobakskonventionen – världens 

första folkhälsokonvention och hur 
den kan stimulera det 
tobaksförebyggande arbetet i 
Sverige. 

   
 MK Kopparberg Tackkort för uppvaktningen på 

föreningens 50-årsjubileun samt 
God Jul och Gott Nytt År. 

   
 Statens Bostadskreditnämnd Kommunal hyresgaranti – möjlighet 

till eget boende 
   
Dnr KS 004/2010 016 Länsstyrelsen Örebro län Kommunuppföljning av 

krisberedskapen i Örebro län hösten 
2009 

   
 Ljusnarsbergs kommun,  

Torbjörn Brännlund 
Ansökan till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap om 
TEA2-licens, RAKEL 

   
 Bergslagens Miljö- och 

Byggförvaltning 
Acceptans av åtgärdsplan för 
Centralköket, Treskillingen. 

   
 Bergslagens Miljö- och 

Byggförvaltning 
Godkännande av 
livsmedelsanläggning, 
Kyrkbacksskolan. 

   
 Bergslagens Miljö- och 

Byggförvaltning 
Registrering av 
livsmedelsanläggning, Smaragden. 
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Dnr KS 234/2009 442 Bergslagens Miljö- och 

Byggförvaltning 
Registrering av 
livsmedelsanläggning, Förskolan 
Åstugan. 

   
 Länsstyrelsen Örebro län och Boverket Bostadsmarknadsenkäten 2010. 
   
 Regionförbundet Örebro och 

Landstinget Västmanland 
Inbjudan, kulturting, Västerås  
9-10 mars 2010. 

   
 Hopajola Hopajolanytt 
   
 Länsstyrelsen Örebro län Genomförandestrategi för 

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 i 
Örebro län – Reviderad december 
2009. 

   
 Vägverket Publikation 2009:14 Vår del i 

samhällsbyggandet Vägverkets 
underlagsmaterial för tillämpning av 
plan- och bygglagen och 
miljöbalken. 

   
 Länsrätten i Örebro län Dom, Mål nr 2528-09, upphävande 

av beslut om bistånd enligt 
Socialtjänstlagen kap 4 § 1 och 
återvisning för fortsatt 
handläggning. 

   
 Länsrätten i Örebro län Dom, Mål nr 2595-09, avskrivning 

av överklagande av beslut enligt 
Socialtjänstlagen kap 4 § 1. 

   
 Länsrätten i Örebro län Dom, Mål nr 2554-09 E, 

avskrivning av överklagande av 
beslut enligt Socialtjänstlagen kap 4 
§ 1. 

   
 Länsrätten i Örebro län Dom, Mål nr 664-09 E, avvisande av 

överklagande av beslut enligt 
Socialtjänstlagen kap 4 § 1. 

   
 Länsrätten i Örebro län Dom, Mål nr 2361-09 E, 

avskrivning av målet från vidare 
handläggning. 
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 Länsstyrelsen Örebro län Uppföljning av tillsynsbeslut 

gällande handläggning av ärende. 
   
 Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap 
Räddningstjänst i siffror 2008. 

   
 Länsstyrelsen Örebro län Nya strandskyddsregler. 
   
 Partnerskap Bergslagen Ewa-Leena Johansson informerar 

från möte. 
   
 Ewa-Leena Johansson Information från uppstartsmöte med 

deltagande från Hällefors kommun, 
Regionförbundet Örebro och 
Regionförbundet Värmland rörande 
riksväg 63. 

   
 Ewa-Leena Johansson Information från möte med 

Skattebetalarnas förening. 
   
 Länsstyrelsen  Örebro län Ewa-Leena Johansson informerar 

från miljömålsrådets sammanträde. 
   
 Ewa-Leena Johansson Information från möte i Operarådet. 
   
 Regionförbundet Örebro Ewa-Leena Johansson informerar 

om den fortsatta bredbands-
utbyggnaden i Örebro län. 

   
 Socialstyrelsen Nytt uppdrag och ny organisation. 
   
 Samordningsförbundet i norra Örebro 

län (T) och Stiftelsen Activa. 
Beviljande av EU-medel för 
projektet ”Samverkan inom Sofint” 
(SAMS). 

   
_________ 
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