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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-02-24                                                                              
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

                                                                     Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 12.30       
  
 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 
Ingemar Javinder (S), §§ 32-55 

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

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Torbjörn Brännlund, kommunchef  
Bo Wallströmer, ekonomichef  
Charlotte Dahlbom, socialchef 
Tomas Larsson, näringslivsutvecklare/tillförordnad bildningschef  
Peter Ljungné, stadsarkitekt, § 41 

Utses att justera Ulf Hilding 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret   2010-03-02 
 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:  30 - 55 

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

 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 
 Ulf Hilding 

 

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

Organ              Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2010-02-24 
Datum för 
anslags uppsättning 2010-03-02 Datum för 

anslags nedtagande    2010-03-26 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
  Anders Andersson 
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Ks § 30  Dnr KS 055/2010 042 
Au § 20  Dnr KS 115/2008 041 
 

 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporterna. 
 
 
Ärendet 
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den  
17 februari 2010 inkommit med ekonomiska rapporter, dels avseende 
perioden 1 januari-31 december 2009, dels perioden  
1 januari -31 januari 2010. Rapporterna avser såväl förvaltningslokaler 
som övriga lokaler. 
 
 
 
Au § 20 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Vid dagens sammanträde finns ingen aktuell ekonomisk rapport 
tillgänglig. 
 
_________ 
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Ks § 31  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 preliminär årsredovisning för 
år 2009. 
 
_________ 
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Ks § 32  Dnr KS 026/2009 735 
 

 
Finansiering av ombyggnation av Koppargården 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att nyupplåning med 62 000 000 kronor 
genomförs samt att lån övertas från Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag med sammanlagt 51 000 000 kronor. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt ekonomichef Bo Wallströmer 
att genomföra upplåningen. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med handling daterad den 
15 februari 2010 i vilken anges att kompletterande beslut krävs vad gäller 
de strategiska åtgärder som kommunfullmäktige beslutade om vid 
sammanträde den 17 december 2009, § 118 rörande framtida äldreboende 
i kommunen.  
 
I skrivelsen föreslås kommunstyrelsen besluta föreslå kommun-
fullmäktige besluta att nyupplåning med 62 000 000 kronor genomförs 
samt att lån övertas från Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag med 
sammanlagt 51 000 000 kronor. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta 
att uppdra åt ekonomichef Bo Wallströmer att genomföra upplåningen. 
 
_________ 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  5 (34) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-02-24 
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Ks § 33  Dnr KS 090/2009 041 
 

 
Uppföljning av inköpsstopp 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den  
31 mars 2010. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009,  
§ 91 om att inköpsstopp införs för kostnadsslagen 40 inköp av 
anläggningstillgångar, 41 inköp av anläggnings- och underhållsmaterial, 
47 konsulttjänster med mera, 58 personalsociala kostnader med mera,  
705 resekostnader, 71 representation, 72 annonser, reklam, information 
(ej där beslut om avsteg från anställningsstoppet gjorts av allmänna 
utskottet) samt 6xxxx övriga verksamhetskostnader. Där bindande avtal 
finns (till exempel hyror, abonnemang, livsmedel etc) kan avsteg göras. 
Administrativt beslutar allmänna utskottet om undantag från inköps-
stoppet 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 
presenterade 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 godkänna presenterade regler för att 
upprätthålla inköpsstoppet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 24 juni 2009, § 158 att 
en fördjupad uppföljning med analys skulle genomföras av 
konsekvenserna beträffande det införda inköpsstoppet. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar en uppföljning av utfallet av det 
av kommunstyrelsen beslutade inköpsstoppet. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2010-02-24 
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Ks § 34 
Su § 24  Dnr KS 040/2010 759 
 

 
Avgift för förvaltning av dödsbo 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att en avgift med 300 kronor per timme 
debiteras i de fall kommunen förvaltar dödsbo. 
 
 
 
Su § 24 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar att en avgift med 300 kronor per timme 
debiteras i de fall kommunen förvaltar dödsbo. 
 
 
Ärendet 
 
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med skrivelse daterad den  
3 februari 2010 rörande handläggning av dödsboanmälan. I skrivelsen 
föreslås sociala utskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att en avgift med 300 kronor per timme 
debiteras i de fall kommunen förvaltar dödsbo. 
 
_________ 
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Ks § 35 
Au § 30  Dnr KS 037/2010 040 
 

 
Ändrade ansvars- och verksamhetsområden 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 30 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad 
den 9 februari 2010 i vilken kommunstyrelsen föreslås besluta att 
ansvar 130 Kanslisekreterare upphör och följande verksamheter med 
tillhörande anslag därmed överförs till ansvar 111 Ekonomichef: 
 
Verksamhet 
01213 Lotteriverksamhet 
31512 Föreningsbidrag samlingslokaler 
35110 Verksamhetsbidrag fritid 
35190 Övriga bidrag fritid 
 
Förslaget föranleds av personalförändringar inom administrationen. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2010-02-24 
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Ks § 36 
Au § 25  Dnr KS 033/2010 863 
 

 
Ansökan om bidrag, Opera på Skäret 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Beviljar bidrag med 200 000 kronor under förutsättning att projektet får 
en totalfinansiering enligt ansökan. 
 
 
 
Au § 25 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Länsmusiken i Örebro AB har den 9 februari 2010 inkommit med 
ansökan om bidrag till projektet Opera på Skäret 2010 för 
operaproduktion. Syftet med projektet är att med operaföreställningar 
och konserter på högsta nivå locka en stor regional, nationell och 
internationell publik, med konsten som lyskraft stärka hela regionens 
attraktionskraft samt med Opera på Skäret som nod skapa samarbeten 
över kommungränserna och gemensamma nätverk för att stärka 
turism, attraktionskraften och företagandet i hela regionen. Ansökan 
avser 200 000 kronor.  
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2010-02-24 
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Ks § 37  Dnr KS 056/2010 141 
 

 
Uppförande av lagerhotell 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen upplånar maximalt 
45 000 000 kronor för uppförande av lagerhotell, att kommunstyrelsen 
vidtar erforderliga åtgärder för att fullfölja projektet i enlighet med 
skrivelsens beskrivning och övriga beslut nedan samt att kommun-
styrelsen till varje kommunfullmäktigesammanträde skall informera om 
projektets fortskridande. Vidare uppdrar kommunfullmäktige åt 
kommunstyrelsen att upphandla en projektledare, att anskaffa alternativt 
bilda ett aktiebolag, att ingå hyresavtal som skall vara undertecknat av 
bägge parter innan byggstart, att uppdra åt kommunchefen att bilda en 
projektgrupp med representanter från inblandande parter samt att anlita 
sakkunnigt juridiskt biträde vad avser kontraktsförslag, fastighets-
reglering och andra frågor i ärendet som kräver nämnda sakkunskap. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) har inkommit 
med skrivelse daterad den 15 februari 2010 med förslag rörande 
uppförande av lagerhotell. I skrivelsen anges att tidvis finns ett stort 
behov av ändamålsenliga lokaler för företag i kommunen. Av denna 
anledning är det ur ett allmännyttigt perspektiv av stor vikt att i 
möjligaste mån säkerställa att ett ändamålsenligt utbud av lokaler för 
näringslivet finns i kommunen.  
 
Möjligheterna till att uppnå ett större utbud av lokaler riktade till 
näringslivet föreligger för närvarande. Bland annat Kopparbergs Bryggeri 
är i behov av utökade lagerhållningsytor för sina produkter. Denna 
möjlighet aktualiserar finansieringen av ett lagerhotell. Förenklat innebär 
förslaget att kommunen, genom ett helägt bolag, uppför en lagerbyggnad 
och genom utlåning till det helägda bolaget finansierar byggnationen. 
Innan byggstart skall preliminära men bindande hyreskontrakt upprättas 
mellan byggherre och hyresgäst. Vidare skall berörd mark regleras över 
till kommunens bolag. Samtliga utgifter hänförliga till byggnationen skall 
ligga till grund för hyresnivån. Vid utgången av hyreskontraktstiden skall 
hyresgästen förbinda sig att för motsvarande bokförda restvärdet köpa 
fastigheten av det kommunala bolaget. Fastigheten skall ej kunna 
överföras till köparen förrän full betalning erlagts. 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  10 (34) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-02-24 
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Utifrån vad som anges ovan och i skrivelsen föreslår kommunstyrelsens 
ordförande Ewa-Leena Johansson kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att kommunen upplånar maximalt 
45 000 000 kronor för uppförande av lagerhotell, att kommunstyrelsen 
skall vidta erforderliga åtgärder för att fullfölja projektet i enlighet med 
skrivelsens beskrivning och övriga beslut nedan samt att kommun-
styrelsen till varje kommunfullmäktigesammanträde skall informera om 
projektets fortskridande. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta 
uppdra åt kommunstyrelsen att upphandla en projektledare, att anskaffa 
alternativt bilda ett aktiebolag, att ingå hyresavtal som skall vara 
undertecknat av bägge parter innan byggstart, att uppdra åt kommun-
chefen att bilda en projektgrupp med representanter från inblandande 
parter samt att anlita sakkunnigt juridiskt biträde vad avser kontrakts-
förslag, fastighetsreglering och andra frågor i ärendet som kräver nämnda 
sakkunskap. 
 
_________ 
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Ks § 38 Dnr KS 038/2010 720 
 

 
Uppföljning av beläggning och bemanning inom förskoleverksamheten  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 
 
 
Ärendet 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson har lämnat en rapport per den 
15 februari 2010 om beläggningen och bemanningen i 
förskoleverksamheten utifrån beslutade volymtimmar. 
 
_________ 
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Ks § 39 Dnr KS 051/2010 106 
 
Remiss, förslag till regional utvecklingsstrategi ”Den pulserande 

 
regionen”, Regionförbundet Örebro   

Kommunstyrelsens beslut 
 
Uppdra åt allmänna utskottet att avge yttrande å kommunens vägnar. 
 
 
Ärendet 
 
Regionförbundet Örebro har inkommit med remissupplaga av förslag till 
en regional utvecklingsstrategi (RUS) med namnet ”Den pulserande 
regionen”. I bilagt missiv daterat den 12 februari 2010 inbjuds 
kommunen inkomma med synpunkter på förslaget. 
 
_________ 
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Ks § 40   Dnr KS 048/2010 739 
Su § 37  Dnr KS 002/2009 041 
 
Uppföljning av beläggningen inom äldreomsorgen och

 

 
betalningsansvarsdagar  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 37 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Enhetschef Suzanne Sillrén presenterar en rapport över beläggningen 
inom äldreomsorgen under år 2009 och 2010 till och med den  
4 februari 2010 samt en sammanställning över betalningsansvarsdagar till 
och med den 4 februari 2010. 
 
_________ 
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Ks § 41 
Ks § 6  
Ks § 314  Dnr KS 211/2009 257 
 

 
Förköp av fastigheten Ljusnarn 2:4 (Näset) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunen skall inte nyttja förköpsrätten gällande fastigheten  
Ljusnarn 2:4. 
 
Yrkanden 
Hans Hedborg (C) yrkar, med instämmande av Ulf Hilding (M),  
Anna-Marina Martinsson (KFL) och Ralf Nielsen (KFL), att kommunen 
inte nyttjar sin förköpsrätt gällande fastigheten Ljusnarn 2:4. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Lennart Angelroths, Bergslagens 
miljö- och byggförvaltning med fleras förslag om att kommunen skall 
nyttja förköpsrätten gällande fastigheten Ljusnarn 2:4 och  
Hans Hedborgs med fleras yrkande att kommunen inte skall nyttja 
förköpsrätten. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Hans Hedborgs yrkande 
 
 
Ärendet 
 
Stadsarkitekt Peter Ljungné och näringslivsutvecklare Tomas Larsson 
presenterar en utredning med kompletterande uppgifter samt förslag till 
exploatering av fastigheten Ljusnarn 2:4 vid ett nyttjande av kommunen 
av förköpsrätten. Förslaget omfattar avstyckning i 22 tomter med 
möjlighet att bygga sommarbostäder. Kostnaden för detta uppskattas till 
10 860 000 kronor. I utredningen förordas att kommunen nyttjar 
förköpsrätten gällande fastigheten Ljusnarn 2:4. 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 10.50-11.00. 
 
 
 
Ks § 6 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt näringslivsutvecklare  
Tomas Larsson utreda och inkomma med kompletterande uppgifter 
gällande ett eventuellt förköp av fastigheten Ljusnarn 2:4. 
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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 
kommunstyrelsen 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 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. 
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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 § 42 
Su § 31  Dnr KS 157/2009 040 
 

 
Förslag till modell för resursfördelning inom hemtjänsten 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 31 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till resursfördelningsmodell 
inom hemtjänsten. 
 
 
Ärendet 
 
Vid sociala utskottets sammanträde den 10 september 2009, § 85 
informerade dåvarande tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström och 
biståndshandläggare Carina Gyllstrand om arbetet med en resurs-
fördelningsmodell för hemtjänsten. 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom och biståndshandläggare  
Carina Gyllstrand informerade om det fortsatta arbetet med en resurs-
fördelningsmodell för hemtjänsten vid sociala utskottets sammanträde den  
12 november 2009, § 120. 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom och biståndshandläggare  
Carina Gyllstrand har inkommit med förslag till resursfördelningsmodell för 
hemtjänstverksamheten daterad den 2 februari 2010. Sociala utskottet 
föreslås föreslå kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande förslag till 
resursfördelningsmodell inom hemtjänsten. 
 
_________ 
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Ks § 43 
Su § 32  Dnr KS 045/2010 732 
 

 
Uppföljning av hemtjänsten och äldreboendet Treskillingen 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen. 
 
 
 
Su § 32 
 
Sociala utskottets beslut 
 
Sociala utskottet godkänner uppföljningen samt översänder den till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Ärendet 
 
Biståndshandläggare Carina Gyllstrand presenterar en uppföljning av 
resursfördelningen inom hemtjänst och äldreboendet Treskillingen under 
januari månad 2010. 
 
_________ 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  19 (34) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-02-24 
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Ks § 44 
Su § 25  Dnr KS 041/2010 042 
 

 
Uppföljning av utbetalt försörjningsstöd 2008-2009 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen. 
 
 
 
Su § 25 
 
Sociala utskottets beslut 
 
Godkänna redovisningen och att denna delges kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med uppföljning av utbetalt 
försörjningsstöd under åren 2008-2009. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2010-02-24 
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Ks § 45 
Su § 28 Dnr KS 043/2010 770 
 

 
Nya hygienriktlinjer 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 28 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till hygienriktlinjer. 
 
 
Ärendet 
 
Regionförbundet Örebro har inkommit med riktlinjer för basal hygien 
inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro län daterade den 
30 november 2009. Riktlinjerna har framtagits av medicinskt ansvariga 
sjuksköterskor inom Örebro län samt hygiensköterska, Vårdhygien 
Örebro. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson redovisar de 
framtagna hygienriktlinjerna. 
 
_________ 
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Ks § 46 
Su § 29  Dnr KS 044/2010 770 
 

 
Avvikelserapport 2009 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 29 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner avvikelserapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12 (M)), § 6 skall det 
finnas rutiner för att negativa händelser och tillbud identifieras, dokumenteras 
och rapporteras. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson redovisar 
sammanställning av avvikelser inom äldreomsorgen under år 2009. 
 
_________ 
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Ks § 47 
Su § 33  Dnr KS 225/2009 739 
 
Förslag till yttrande, motion från Ulf Hilding (M) rörande koppar, fat och

 

 
tallrikar på Solgårdens särskilda boende    

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till yttrande samt anser 
därmed motionen besvarad. 
 
 
 
Su § 33 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag 
till yttrande samt därmed anse motionen besvarad. 
 
 
Ärendet 
 
Ulf Hilding (M) inkom med motion daterad den 26 november 2009 i 
vilken påtalades att porslin i form av exempelvis kaffekoppar med fat och 
mattallrikar var av undermålig kvalitet vid Solgårdens äldreboende. 
Enligt uppgift från personalen skulle detta bero på bristande resurser till 
inköp av porslin. 
 
Utifrån vad som framfördes i motionen yrkade motionären att det 
omedelbart införskaffas 25 koppar med fat, 25 assietter och 25 nya flata 
och djupa tallrikar till Solgårdens matsal, allt anpassat för de äldre 
medborgarna som vistas där. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 december 2009, 
§ 126 hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sociala utskottets ordförande Ingemar Javinder har upprättat ett förslag 
till yttrande med anledning av motionen daterat den 10 februari 2010.  
Av förslaget till yttrande framgår bland annat att porslin införskaffats 
enligt motionärens förslag. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2010-02-24 
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Ks § 48 
Su § 35  Dnr KS 047/2010 750 
 
Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 

 
korttidsvistelse enligt LSS för år 2010  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 35 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar om ersättningar till kontaktperson och 
kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2010 enligt 
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 09:80. 
 
 
Ärendet 
 
Sveriges Kommuner och Landsting har inkommit med Cirkulär 09:80 
Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som 
korttidsvistelse enligt LSS för år 2010. Cirkuläret innehåller 
rekommendationer gällande belopp för arvodes- och omkostnadsersättningar 
för år 2010. 
 
_________ 
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Ks § 49 Dnr KS 069/2010 106 
Au § 26   
 

 
Direktiv till årsstämman i Länstrafiken Örebro AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fastställa 
stämmodirektiv till kommunens ombud vid Länstrafiken Örebro ABs 
årsstämma. 
 
Yrkande 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att fastställa 
stämmodirektiv till kommunens ombud vid  Länstrafiken Örebro ABs 
årsstämma. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att besluta om stämmodirektiv för kommunens 
ombud vid Länstrafiken Örebro ABs årsstämma. 
 
 
 
Au § 26 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar 
att Länstrafiken Örebro AB kommer att avhålla årsstämma under 
våren och kommunfullmäktige har att besluta om stämmodirektiv för 
kommunens ombud. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2010-02-24 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Ks § 50 
Au § 22 Dnr KS 035/2010 101 
 
Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande beslut tagna i

 

 
kommunstyrelsen 2007-2010   

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson presenterar en redovisning och 
uppföljning per den 2 februari 2010 av verkställighet gällande beslut 
tagna i kommunstyrelsen. I bilagd skrivelse daterad den 16 februari 2010 
föreslås kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisningen och 
uppföljningen. 
 
 
 
Au § 22 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson presenterar ett arbetsmaterial 
innehållande en redovisning och uppföljning per den 2 februari 2010 av 
verkställighet gällande beslut tagna i kommunstyrelsen.  
 
_________ 
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Ks § 51 
Au § 23  Dnr KS 036/2010 101 
 
Redovisning och uppföljning  av verkställighet gällande beslut tagna i

 

 
kommunfullmäktige 2008-2010 exklusive budgetbeslut   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
 
Au § 23 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 2 februari 2010 av verkställighet 
gällande beslut tagna i kommunfullmäktige exklusive budgetbeslut. I 
bilagd skrivelse daterad den 3 februari 2010 föreslås kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen och 
uppföljningen. 
 
_________ 
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Ks § 52 Dnr KS 031/2010 420 
 

 
Förfrågan om deltagande i Örebroregionens klimatupprop 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Förfrågan återremitteras till kommuncheferna i norra Örebro län  
(KNÖL-området). 
 
 
Ärendet 
 
Örebro Promotion har inkommit med erbjudande daterat den  
27 januari 2010 om deltagande i Örebroregionens klimatupprop. 
Deltagande i uppropet innebär att göra egna klimatåtaganden för minskad 
klimatpåverkan och energianvändning. Deltagaravgiften uppgår till  
1 500 kronor per år. Bilagt erbjudandet finns verksamhetsberättelse för år 
2009, verksamhetsplan för år 2010 samt inbjudan till seminariet 
”Introduktion av Örebroregionens klimatupprop” onsdagen den  
7 april 2010 i Örebro. 
 
_________ 
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Ks § 53   
 

 
Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
 
Anmälan av tagna delegationsbeslut inom individ- och familjeomsorgen 
under perioden 2010-01-01—2010-01-31. 
 
Anmälan av tagna beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2010-01-01—2010-01-31. 
 
_________ 
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Ks § 54    
 

 
Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningar läggs till handlingarna. 
 
 

 Delgivningar  
   
Dnr KS 019/2009 750 Familjecentralen SAMBA i 

Ljusnarsbergs kommun 
Verksamhetsberättelse 2009. 

   
 Skoldialogen Minnesanteckningar från 

Skoldialogen den 8 december 2009. 
   
Dnr KS 034/2010 739 Socialförvaltningen Överenskommelse med PRO om 

stimulansbidrag för att anordna 
träffpunktsverksamhet. 

   
Dnr KS 029/2010 370 Bergslagens Kommunalteknik (BKT) Ansökan till Energimyndigheten om 

stöd till energieffektiviseringar. 
 Räddningsnämnden Västerbergslagen Protokoll, sammanträde den  

1 februari 2010. 
   
 Föreningen L&SEK Protokoll, styrelsemöte den  

25 januari 2010. 
   
Dnr KS 026/2009 735 Bergslagens Miljö- och 

Byggförvaltning 
Underrättelse om detaljplan för 
fastigheten Sjukstugan 10. 

   
Dnr KS 061/2010 730 Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) 
Överenskommelse mellan staten och 
SKL om ett program för en god 
äldreomsorg. 

   
Dnr KS 028/2010 760 Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) 
Överenskommelse mellan staten och 
SKL om stöd till implementering av 
nationella riktlinjer för missbruks- 
och beroendevården.. 

   
 Kronofogden, Konsumentverket och 

Yrkesföreningen för Budget- och 
Skuldrådgivare 

Erbjudande om information rörande 
förebyggande av överskuldsättning. 

   
 Regionförbundet Örebro Örebroregionens BBIC-nätverk 

2009. 
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 Örebro universitet C-uppsats, ”Familjeringen – En 

programutvärdering av en 
samverkansmodell i Ljusnarsbergs 
kommun”. 

   
 Primärvården Örebro läns landsting, 

Tobakspreventiva enheten Örebro läns 
landsting och Länsstyrelsen Örebro län 

Inbjudan till konferens, ”Beroendets 
mysterium – och hur gör vi” den  
7 april 2010. 

   
 Socialförvaltningen Handläggning av Lex Sarah-ärende. 
   
 Länsrätten i Örebro län Dom, Mål nr 2518-09E, avslag på 

överklagande av beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen kap 4 § 1. 

   
Dnr KS 024/2010 754 Länsrätten i Örebro län Dom, Mål nr 2931-09, avslag på 

överklagande av beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen kap 4 § 1. 

   
Dnr KS 229/2009 739 Kammarrätten i Jönköping Protokoll från den 28 januari 2010, 

meddelande om att prövnings-
tillstånd ej beviljas i mål nr 2403-09. 

   
 Örebro läns landsting Liv och hälsa ung 2009. 

   
 Demokratinätverket Inbjudan till seminarium den  

9 mars 2010 på Virginska skolan i 
Örebro med anledning av stundande 
allmänna val. 

   
 Kommuner i norra Örebro län 

(KNÖL) 
Inbjudan till elever i år 5 till 
designprojekt på Formens Hus i 
Hällefors. 

   
 Skolinspektionen Begäran om förtydligande avseende 

åtgärder med anledning av 
inspektion rörande lärar-
behörigheten i undervisade ämnen. 

   
 Föräldrar inom förskoleverksamheten Sammanställning av 

enkätundersökning. 
   
 Vattenmyndigheten Norra Östersjön 

Länsstyrelsen Västmanlands län 
Förvaltningsplan, Norra Östersjöns 
vattendistrikt 2009-2015. 
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 Vattenmyndigheten Norra Östersjön 

Länsstyrelsen Västmanlands län 
Åtgärdsprogram, Norra Östersjöns 
vattendistrikt 2009-2015. 

   
 Vattenmyndigheten Norra Östersjön 

Länsstyrelsen Västmanlands län 
Miljökonsekvensbeskrivning av 
åtgärdsprogram, Norra Östersjöns 
vattendistrikt 2009-2015. 

   
 Vattenmyndigheten Norra Östersjön 

Länsstyrelsen Västmanlands län 
Miljökvalitetsnormer, Norra 
Östersjöns vattendistrikt 2009. 

   
Dnr KS 050/2010 108 Justitieombudsmannen Beslut om att ärende avslutas. 
   
 SmåKom Inbjudan till SmåKoms 

Rikskonferens den 21-23 april 2010 
i Uddevalla. 

   
 Räddningstjänsten Syd, 

Brandskyddsföreningen och Svenska 
Brandbefälets Riksförbund 

Inbjudan till Brand 2010 den  
25-27 maj 2010 i Malmö. 

   
 Migrationsverket Organiserad vidareflyttning. 
   
Dnr KS 020/2010 245 Banverket Överenskommelse rörande ansökan 

om fastighetsreglering, fastigheten 
Göklund 1:21. 

   
Dnr KS 027/2010 013 Regeringskansliet, 

Finansdepartementet 
Skrivelse om upprättande av 
lägenhetsregister i Arvika med flera 
kommuner. 

   
 Lantmäteriet Protokoll från informationsmöten 

den 1-3 december 2009 angående 
spårupprustningen på sträckan 
Hällefors-Ställdalen 

   
Dnr KS 025/2010 245 Lantmäteriet Underrättelse om avslutad 

förrättning, fastighetsreglering 
berörande fastigheterna Laxbro 22:6 
och 22:17 samt Fölhagen 1. 

   
Dnr KS 030/2010 821 Anläggningskommittén, Örebro läns 

Fotbollsförbund 
Förfrågan om hallar och planer som 
finns tillgängliga för spel vintertid 
samt frågor rörande konstgräsplan. 
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Dnr KS 147/2009 860 Regionförbundet Örebro Kulturpolitiskt program för 

Örebroregionen. 
   
 Boverket Information om risk för takras. 
   
 Länsstyrelsen Örebro län Avslag på bidrag till restauration av 

gruvtorn. 
   
 Örebro läns landsting och 

Regionförbundet Örebro 
Ramavtal om läkarmedverkan. 

   
 Migrationsverket Strukturella insatser – ersättning för 

betydande extraordinära kostnader 
enlig 26 § förordningen (1990:927) 
om statlig ersättning för 
flyktingmottagande med mera. 

   
 Migrationsverket Individbaserade insatser – ersättning 

för betydande extraordinära 
kostnader enlig 26 och 28 §§ 
förordningen (1990:927) om statlig 
ersättning för flyktingmottagande 
med mera. 

   
 Örebro läns landsting Riktlinjer för stöd till anhöriga i 

Örebro län. 
   
 Sveriges Kommuner och Landsting Information, satsningen på Enkelt 

avhjälpta hinder steg 2. 
   
 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:11 överenskommelser 

mellan staten och Sveriges 
kommuner och Landsting på 
äldreområdet 2010. 

   
 Örebro läns Fotbollsförbund Förfrågan rörande hallar och planer. 
   
 Bergsstaten Förlängning av giltighetstiden för 

delar av undersökningstillståndet 
Silverhöjden nr 200. 
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 Vägverket Sammanställning av ansökningar om 

statlig medfinansiering till åtgärder 
för förbättrad miljö och 
trafiksäkerhet påd et kommunala 
vägnätet för år 2010 inom Örebro 
län. 

   
 Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) 
Information om arbete med att 
förhindra olycksfall bland äldre. 

   
 Regionförbundet Örebro Inbjudan till formell medlemsdialog 

angående förslag till budget och 
plan. 

   
_________ 
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Ks § 55  
 

 
Fråga från Ulf Hilding (M) rörande bidrag till pensionärsföreningar 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner frågan och svaret. 
 
 
Ärendet 
 
Ulf Hilding (M) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 
följande fråga: Hur skall PRO Hörken ansöka om bidrag för att bedriva 
verksamhet för äldre? 
 
Ewa-Leena Johansson svarar att PRO Hörken kan kontakta socialchef 
Charlotte Dahlbom i ärendet. 
 
_________ 
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