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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-03-31                                                                              
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

                                                                     Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 12.25       
     13.30 – 16.45 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 
Ingemar Javinder (S), §§ 56-62, 65-77 

 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 
Per Hajslund (KFL), tjänstgörande ersättare 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Torbjörn Brännlund, kommunchef § 56 
Tommy Larserö, kommunchef §§ 56-74 
Bo Wallströmer, ekonomichef §§ 56-74 
Charlotte Dahlbom, socialchef 
Tomas Larsson, tillförordnad bildningschef  
Thomas Krenchel, personalsekreterare § 56 
Lars Westlund, vd Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag § 56 
Thomas Norman, utredare § 65 
 

Utses att justera Hans Hedborg 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret   2010-04-12 
 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer: 56 - 77 

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

 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 
 Hans Hedborg 

 

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

Organ              Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2010-03-31 
Datum för 
anslags uppsättning 2010-04-12 Datum för 

anslags nedtagande    2010-05-07 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
  Anders Andersson 
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Ks § 56 
Au § 34 
Su § 27 
Bus § 1   Dnr KS 013/2010 042 
 

 
Årsredovisning 2009 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter revisorernas hörande godkänna 
föreliggande årsredovisning. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

 

Den ekonomiska årsredovisningen för Ljusnarsbergs kommun år 2009 
godkänns samt överlämnas till revisorerna för granskning och därefter till 
kommunfullmäktige. 

 
Ärendet 
 
Ekonomiavdelningen har sammanställt en årsredovisning för 
Ljusnarsbergs kommun utifrån den ekonomiska redovisningen för år 
2009. 
  

 

Årsredovisningen innehåller en beskrivning av kommunens verksamhet 
och ekonomi under år 2009. Beskrivningen på kommunnivå omfattar 
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansierings-
analys.  

Enligt kommunallagen skall årsredovisningen lämnas till kommun- 
fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter 
det år som redovisningen avser. 

Verkställande direktör Lars Westlund presenterar årsredovisning för 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag. 

  

 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar verksamhetsberättelse för allmänna 
utskottet, kommunen och koncernen. 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson redovisar verksamhetsberättelse 
för bildningsutskottet. 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  3 (39) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-03-31 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar verksamhetsberättelsen för sociala 
utskottet. 
 
Verksamheternas redovisningar kommer att ligga till grund för arbetet med 
budget 2011. 
 
 
 
Au § 34 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Enligt kommunallagen skall årsredovisningen överlämnas till kommun- 
fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året 
efter det år som redovisningen avser.
 

  

Ekonomichef Bo Wallströmer informerar om arbetet med årsredovisning 
för 2009. 
 
 
 
Su § 27 
 
Sociala utskottets beslut 
 
Godkänner årsredovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom informerar om preliminärt bokslut för år 2009. 
Prognostiserat utfall är ett underskott i förhållande till budget med 4 280 000 
kronor enligt nedan. 
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An- Netto    
svar Utfall tkr Budget tkr % Resultat tkr 
  2009 2009   utfall/budget 
410  5 911 6 403 92 492 
420 13 399 12 151 110 - 1 248 
430 16 332 16 664 98 332 
440 11 854 11 639 102 - 215 
450 22 357 21 018 106 - 1 339 
460 27 375 25 073 109 - 2 302 
Summa 97 228 92 947 105 - 4 280 

 
Ansvar 
410 Socialchef 
420 Individ- och familjeomsorg 
430 LSS och handikappomsorg 
440 Äldreomsorgen Solgården/Heden 
450 Äldreomsorgen Treskillingen och hemtjänsten 
460 Äldreomsorgen Koppargården 
 
 
 
Bus § 1 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Godkänner årsredovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson informerar om 
preliminärt bokslut för år 2009. Prognostiserat utfall är ett underskott 
i förhållande till budget med 978 000 kronor enligt nedan. 
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An- Netto    
svar Utfall tkr Budget tkr % Resultat tkr 
  2009 2009   utfall/budget 
510 37 593 37 065 101 -528 
520 -288 -329  -41 
521-523 13 744 13 009 106 -735 
542 8 646 8 528 101 -118 
543 6 288 5 475 115 -813 
544 21 229 22 414 95 1 185 
560 1 247 1 319 95 72 
Summa 88 458 87 481 101 -978 

 
Ansvar 
510 Bildningschef 
520 Rektor förskola 
521-523 Förskolor 
542 Garhytteskolan 
543 Kyrkbacksskolan år 3-5 
544 Kyrkbacksskolan år 6-9 
560 Musikledare 
 
_________ 
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Ks § 57 
Au § 35 Dnr KS 036/2010 101
   
 

 
Redovisning och uppföljning av budgetbeslut 2006-2009 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson presenterar en redovisning 
och uppföljning per den 22 mars 2010 av budgetbeslut 2006-2009. 
 
 
 
Au § 35 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson presenterar ett arbetsmaterial 
innehållande en redovisning och uppföljning per den 1 mars 2010 av 
verkställighet gällande budgetbeslut tagna i kommunfullmäktige  
2006-2009.  
 
_________ 
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Ks § 58 
Au § 51  Dnr KS 066/2010 041 
 

 
Överföringar av investeringar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar om överföringar av anslag till 2010 års 
investeringsbudget enligt föreliggande förslag. 
 
 
 
Au § 51 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om 
överföringar av anslag till 2010 års investeringsbudget enligt 
föreliggande förslag. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad 
den 8 mars 2010 i vilken föreslås att anslag överförs från 2009 till 
2010 års investeringsbudget enligt presenterat förslag i skrivelsen. 
Sammantaget föreslås 1 043 000 kronor överföras. 
 
_________ 
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Ks § 59  Dnr KS 097/2010 042 
 

 
Avskrivningar av kundfordringar 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avskriva fordringar avseende 2007 enligt 
föreliggande förslag. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 
22 mars 2010 i vilken kommunstyrelsen förslås besluta att avskriva 
fordringar avseende 2007 enligt följande: 
 
   Kronor 
Barnomsorg   61 844,86 
Äldreomsorg   162 388,86 

Summa   251 082.26 
Allmän debitering   26 848,54 

 
_________ 
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Ks § 60  Dnr KS 066/2009 041 
 

 
Internbudget 2010 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa interbudget enligt föreliggande 
förslag. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomiavdelningen har inkommit med förslag till internbudget för år 
2010. 
 
_________ 
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Ks § 61 
Au § 36   Dnr KS 090/2009 041 
 

 
Uppföljning av inköpsstopp 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 36 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen 
 
 
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 
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 godkänna presenterade regler för att upprätthålla 
inköpsstoppet. 
 
Inköpsstoppet upphörde den 1 januari 2010. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar en uppföljning av utfallet 
gällande inköpsstoppet. 
 
_________ 
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Ks § 62  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. 
 
_________ 
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Ks § 63  Dnr KS 066/2009 041 
 

 
Revidering av resursfördelning till förskoleverksamheten 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

• att beräkningsgrunden vid budgetering i resursfördelnings-
modellen för barnomsorgen anpassas till den redovisade högre 
schemalagda tiden per barn och vecka innebärande en ökning från 
29 timmar till 30,5 timmar, 

• att finansiering för 2010 sker genom omfördelning av anslag med 
200 000 kronor från kommunstyrelsens disponibla medel  
(ansvar 111 verksamhet 0931) till barnomsorgen  
(ansvar 52X verksamhet 407XX),  

• att förändringen skall gälla från halvårsskiftet 2010, 
• att uppdra åt budgetberedningen att följa upp bemanning, 

närvarotimmar och volymtimmar, samt 
• att uppdra åt bildningschefen att utreda personalens tid utan barn. 

 
Yrkande 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att utöver föreliggande förslag besluta 
uppdra åt budgetberedningen att följa upp bemanning, närvarotimmar 
och volymtimmar samt att uppdra åt bildningschefen att utreda 
personalens tid utan barn. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 
17 mars 2010 rörande revidering av resursfördelningsmodell inom 
barnomsorgen. I skrivelsen anges att kommunfullmäktige vid 
sammanträde den 13 december 2007, § 65 i samband med antagande av 
budget för 2008, beslutade att i resursfördelningsmodellen för 
barnomsorgen skulle beräknas en genomsnittlig schemalagd tid per vecka 
och barn med 29 timmar. Den månadsvisa uppföljningen av barns 
schemalagda tid visar sedan en tid tillbaka en genomsnittlig tid per vecka 
och barn med 30,4 timmar. 
 
I anledning av vad som anges ovan, föreslår ekonomichef  
Bo Wallströmer kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
 

• att beräkningsgrunden vid budgetering i resursfördelnings-
modellen för barnomsorgen anpassas till den redovisade högre 
schemalagda tiden per barn och vecka innebärande en ökning från 
29 timmar till 30,5 timmar, 
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• att finansiering för 2010 sker genom omfördelning av anslag med 
200 000 kronor från kommunstyrelsens disponibla medel  
(ansvar 111 verksamhet 0931) till barnomsorgen  
(ansvar 52X verksamhet 407XX), samt 

• att förändringen skall gälla från halvårsskiftet 2010. 
 
_________ 
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Ks § 64 
Au § 33  Dnr KS 055/2010 042 
 

 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 33 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 3 mars 2010 
inkommit med ekonomisk rapport avseende perioden  
1 januari-28 februari 2010. Rapporten avser såväl förvaltningslokaler 
som övriga lokaler. 
 
_________ 
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Ks § 65 
Bus § 22 
Au § 40 Dnr KS 039/2010 720  
 

 
Förskoleverksamhetens organisering och lokalisering 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

• att Garhytteskolans verksamhet rörande förskoleklass, år 1 och  
år 2 flyttas över till ”Gamla Kopparbergsskolan” till terminsstart 
höstterminen 2010 och att överflyttning till Kyrkbacksskolan 
genomförs snarast möjligt dock senast år 2016, 

• att förskoleverksamheten inom förskolorna Linåkern och 
Bergsgården inklusive Smaragden flyttar över till Garhytteskolans 
lokaler när så bedöms möjligt efter det att förskoleklassens och 
grundskolans verksamheter flyttat dock senast den  
1 november 2010, 

• att uppdra åt bildningschefen att genomföra processen i samråd 
med berörda parter genom projektgrupper där bland annat 
personal och fackliga företrädare erbjuds medverka, 

• att uppdra åt bildningschefen att, skyndsamt efter beslut, handla 
upp byggkompetenser för anpassningar av den yttre och inre 
miljön, 

• att avsatta medel för åtgärderna på 817 000 kronor skall nyttjas 
för anpassningar av den yttre och inre miljön, 

• att en investeringsplan för föreslagna åtgärder skall presenteras 
kommunstyrelsen innan beslut tas om slutgiltig finansiering för 
att uppnå ändamålsenliga miljöer, 

• att uppdra åt rektor, i samråd med bildningschef, att om behov 
uppstår ta in extern handledning för personal så att verksamheten 
kvalitetssäkras, 

• att tillagning av kost på plats för avsedda verksamheter skall 
inbegripas i kommunstyrelsens budgetuppdrag att 
förutsättningslöst utreda kommunens framtida kosthantering, 

• att uppdra åt bildningschefen att säga upp erforderliga avtal, samt 
• att uppdra åt kommunchefen att avveckla/sälja fastigheterna 

Linåkern 2 (förskolan Linåkern) och Smaragden 1 (förskolan 
Bergsgården). 

 
 
Yrkande 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
föreliggande förslag med ändringen att första att-satsen tillförs texten 
”och att överflyttning till Kyrkbacksskolan genomförs snarast möjligt 
dock senast år 2016”, att andra att-satsen får följande lydelse ”att  



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  16 (39) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-03-31 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
förskoleverksamheten inom förskolorna Linåkern och Bergsgården 
inklusive Smaragden flyttar över till Garhytteskolans lokaler när så 
bedöms möjligt efter det att förskoleklassens och grundskolans 
verksamhet flyttat dock senast den 1 november 2010” samt att femte att-
satsen delas upp i två att-satser. 
 
 
 
Bus § 22 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

• att Garhytteskolans verksamhet rörande förskoleklass, år 1 och  
år 2 flyttas över till ”Gamla Kopparbergsskolan” till terminsstart 
höstterminen 2010, 

• att förskoleverksamheten inom förskolorna Linåkern och 
Bergsgården inklusive Smaragden flyttar över till Garhytteskolans 
lokaler när så bedöms möjligt efter det att förskoleklassens och 
grundskolans verksamheter flyttat, 

• att uppdra åt bildningschefen att genomföra processen i samråd 
med berörda parter genom projektgrupper där bland annat 
personal, fackliga företrädare och vårdnadshavare erbjuds 
medverka, 

• att uppdra åt bildningschefen att, skyndsamt efter beslut, handla 
upp byggkompetenser för anpassningar av den yttre och inre 
miljön, 

• att avsatta medel för åtgärderna på 817 000 kronor skall nyttjas 
för anpassningar av den yttre och inre miljön samt att en 
investeringsplan för föreslagna åtgärder skall presenteras 
kommunstyrelsen innan beslut tas om slutgiltig finansiering för 
att uppnå ändamålsenliga miljöer, 

• att uppdra åt rektor, i samråd med bildningschef, att om behov 
uppstår ta in extern handledning för personal så att verksamheten 
kvalitetssäkras, 

• att tillagning av kost på plats för avsedda verksamheter skall 
inbegripas i kommunstyrelsens budgetuppdrag att 
förutsättningslöst utreda kommunens framtida kosthantering, 

• att uppdra åt bildningschefen att säga upp erforderliga avtal, samt 
• att uppdra åt kommunchefen att avveckla/sälja fastigheterna 

Linåkern 2 (förskolan Linåkern) och Smaragden 1 (förskolan 
Bergsgården). 
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Protokollsansanteckning 
Anna-Marina Martinsson (KFL) meddelar att hon inte deltar i beslutet. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 24 oktober 2007,  
§ 136 om ett resursfördelningssystem med volymtimmar inom förskolan. 
Samtidigt beslutades att rektor Per-Erik Lindberg detta år skulle inleda 
en utredning om de framtida lokalmässiga förutsättningarna för  
förskolan i Kopparberg. Kommunstyrelsens beslut togs på förslag från 
bildningsutskottet, ett förslag det beslutats om vid sammanträde den  
2 oktober 2007, § 64. 
 
Rektor Per-Erik Lindberg gav bildningsutskottet en rapport om den 
pågående utredningen vid dess sammanträde den 30 september 2008,  
§ 70. Vid detta tillfälle beslutade bildningsutskottet att utredningen 
skulle redovisa olika alternativ till var förskoleverksamheten skulle 
bedrivas, alternativ där även andra lokaler än de som vid detta tillfälle 
användes skulle beaktas. 
 
Vid bildningsutskottets sammanträde den 5 november 2008, § 76 
redovisade rektor Per-Erik Lindberg en utredning angående det framtida 
lokalbehovet inom förskoleverksamheten. Utskottet beslutade att 
utredningens resultat skulle diskuteras i respektive partigrupp. Ärendet 
återupptogs den 2 december 2008, § 95 då Per-Erik Lindberg fick i 
uppdrag att genomföra en djupare utredning av alternativet med 
förskoleverksamhet i Garhytteskolan.  
 
Denna utredning presenterades den 13 januari 2009, § 8 varvid 
beslutades att hänskjuta ärendet till sammanträdet den 10 februari 2009. 
Då skulle också drift- och investeringskostnaderna för alternativen i den 
första utredningen (november 2008) redovisas. Inför sammanträdet 
skulle befintligt material skickas till gruppledarna i kommunfullmäktige.  
 
Vid sammanträdet den 10 februari 2009, § 17 lämnade Per-Erik 
Lindberg kompletterande muntliga uppgifter och han fick uppdraget att 
fortsätta utreda förskoleverksamhetens behov av lokaler och deras 
placering. Bildningsförvaltningens ledningsgrupp skulle involveras samt 
hänsyn tas till vad som framkommit vid diskussionen i 
bildningsutskottet. 
 
Vid utskottssammanträdet den 14 april 2009. § 39 presenterade  
Per-Erik Lindberg nytt utredningsmaterial. Utskottet uppdrog åt honom 
att göra en sammanställning med förslag till barnomsorgens lokalisering,  
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prognos över framtida barn- och elevantal inom barnsomsorgen, 
förskoleklass och grundskolan, kostnader, tidsplan och konsekvens-
beskrivningar. Den skulle skickas på remiss till partierna i fullmäktige 
innan ärendets fortsatta behandling i kommunstyrelsen den 27 maj 2009. 

 
Inkomna remissyttranden redovisades vid sammanträdet den 27 maj 
2009, § 117 varvid beslutades att de och den fördjupade 
lokalutredningen skulle överlämnas till bildningsförvaltningen för 
beredning. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 juni 2009, § 154 redogjorde 
Per-Erik Lindberg för utredningens arbete. Styrelsen beslutade att den 
fortsatta utredningen skulle beakta konsekvenserna av nytt beslut om 
volymtimmer inom förskoleverksamheten, tidpunkten för eventuell  
flyttning av grundskoleverksamhet alternativt grundskole- och 
förskoleklassverksamhet till Kyrkbacksskolan, konsekvenserna av 
samordning av flera verksamheter och kostnaderna för skolverksamhet i 
före detta Kopparbergsskolan. Vidare beslutades att den fortsatta 
utredningen skulle utgå från två förskolor i kommunen, en i Ställdalen 
och en i Kopparberg, och att inga större om- eller tillbyggnader skulle 
göras. 
 
Under hösten 2009 bildades förskoleråd där representanter för 
förvaltningsledningen, vårdnadshavare och personal diskuterat 
alternativa lokaliseringar av barnomsorgen. 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson inkom med skrivelse daterad 
den 2 november 2009 med två förslag till lokalisering av förskole-
verksamheten i Kopparberg: dels till Bergsgården, dels till 
Garhytteskolan. Enligt skrivelsen behövde alternativen utredas 
ytterligare vad avsåg lokalbehoven och den inre och yttre miljön. För 
köp av utredningstjänst begärdes avsteg från inköpsstoppet hos allmänna 
utskottet.  
 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 11 november 2009,  
§ 195 att återremittera ansökan till bildningsförvaltningen för 
vidareutveckling av utredningsuppdraget. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2 december 2009,  
§ 301 om ett inriktningsbeslut gällande barnomsorgens lokalisering som 
innebar att utredningen skulle utgå från alternativet med förskolorna 
Bergsgården och Åstugan samt familjedaghem. 

 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson informerade om det fortsatta 
arbetet med utredningen vid bildningsutskottets sammanträde den  
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10 februari 2010, § 8. Rektor Per-Erik Lindberg, utvecklingsledarna inom 
förskoleverksamheten och utredare Thomas Norman arbetade med 
uppdraget vid detta tillfälle utifrån de beslut som tagits i ärendet. 
Förskolerådet skulle informeras om arbetsgruppens arbete. 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson och kommunchef  
Torbjörn Brännlund har givit utredare Thomas Norman i uppdrag att 
vidare utreda förskolans framtida organisering och lokalisering. 
 
Utredare Thomas Norman och tillförordnad bildningschef  
Tomas Larsson redovisade den förstnämndes utredning vid 
bildningsutskottets sammanträde den 9 mars 2010, § 14. 
 
Information i ärendet gavs till allmänna utskottet vid sammanträde den 
10 mars 2010, § 40 varvid beslutades att hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson och utredare  
Thomas Norman informerar om den senaste utvecklingen i ärendet. 
Ärendet har redovisats vid lokal samverkansgrupp för bildningsförvalt-
ningen den 22 mars 2010 och central samverkansgrupp den 23 mars 
2010. Redovisning sker av skrivelse från Lärarförbundet i ärendet. 
Förskolerådet har informerats i ärendet vid möte den 23 mars 2010. 
Skrivelse daterad den 24 mars 2010 från föräldrarna i förskolerådet 
presenteras.  
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson har upprättat skrivelse 
daterad den 25 mars 2010 i vilken bildningsutskottet föreslås föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
 

• att Garhytteskolans verksamhet rörande förskoleklass, år 1 och  
år 2 flyttas över till ”Gamla Kopparbergsskolan” till terminsstart 
höstterminen 2010, 

• att förskoleverksamheten inom förskolorna Linåkern och 
Bergsgården inklusive Smaragden flyttar över till Garhytteskolans 
lokaler när så bedöms möjligt efter det att förskoleklassens och 
grundskolans verksamheter flyttat, 

• att uppdra åt bildningschefen att genomföra processen i samråd 
med berörda parter genom projektgrupper där bland annat 
personal och fackliga företrädare erbjuds medverka, 

• att uppdra åt bildningschefen att, skyndsamt efter beslut, handla 
upp byggkompetenser för anpassningar av den yttre och inre 
miljön, 
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• att avsatta medel för åtgärderna på 817 000 kronor skall nyttjas 
för anpassningar av den yttre och inre miljön samt att en 
investeringsplan för föreslagna åtgärder skall presenteras 
kommunstyrelsen innan beslut tas om slutgiltig finansiering för 
att uppnå ändamålsenliga miljöer, 

• att uppdra åt rektor, i samråd med bildningschef, att om behov 
uppstår ta in extern handledning för personal så att verksamheten 
kvalitetssäkras, 

• att tillagning av kost på plats för avsedda verksamheter skall 
inbegripas i kommunstyrelsens budgetuppdrag att 
förutsättningslöst utreda kommunens framtida kosthantering, 

• att uppdra åt bildningschefen att säga upp erforderliga avtal, samt 
• att uppdra åt kommunchefen att avveckla/sälja fastigheterna 

Linåkern 2 (förskolan Linåkern) och Smaragden 1 (förskolan 
Bergsgården). 

 
_________ 
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Ks § 66 
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 noterar svaret samt överlämnar det till 
kommunfullmäktige för kännedom. 
 
 
Ärendet 
 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med svar i form av 
ett protokollsutdrag från sammanträde i direktionen den  
26 februari 2010, § 1.  
 
 
 
Ks § 4 
 
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. 
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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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Ks § 67 
Au § 42  Dnr KS 070/2010 106 
 
Yttrande över revisionsrapport om landstingsstyrelsens uppsikt över 

 
samordningsförbunden i länet, Örebro läns landsting  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar yttrandet. 
 
 
 
Au § 42 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Örebro läns landsting har för kännedom inkommit med yttrande 
daterat den 4 februari 2010 över revisionsrapport om 
landstingsstyrelsens uppsikt över samordningsförbunden i länet. 
 
_________ 
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Ks § 68 
Su § 46 Dnr KS 215/2009 010 
 

 
Förslag till inriktnings-, effekt- och aktivitetsmål 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Uppdra åt sociala utskottet se över förslaget till inriktnings-, effekt- och 
aktivtetsmål samt hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 
 
 
 
Su § 46 
 
Sociala utskottets beslut 
 
Sociala utskottet antar föreliggande förslag till aktivitetsmål efter 
revidering enligt vad som framkommit vid sammanträdet. Vidare delges 
aktivitetsmålen budgetberedningen. 
 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen inarbetar föreliggande förslag till inriktningsmål i 
kommande budgetförslag. 
 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till effektmål efter 
revidering enligt vad som framkommit vid sammanträdet. 
 
 
Ärendet 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med en skrivelse daterad 
den 22 februari 2010 i vilken presenteras förslag till inriktnings-, effekt- 
och aktivitetsmål. 
 
_________ 
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Ks § 69  Dnr KS 002/2009 041 
Su § 49  Dnr KS 048/2010 739 
 
Uppföljning av beläggningen inom äldreomsorgen och

 

 
betalningsansvarsdagar  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 49 
 
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  
1 mars 2010 samt en sammanställning över betalningsansvarsdagar till 
och med den 4 mars 2010. 
 
_________ 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  26 (39) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-03-31 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Ks § 70 
Su § 50  Dnr KS 045/2010 732 
 

 
Uppföljning av hemtjänsten och äldreboendet Treskillingen 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen. 
 
 
 
Su § 50 
 
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 
februari månad 2010. 
 
_________ 
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Ks § 71 
Au § 38  Dnr KS 069/2010 106 
 

 
Direktiv till årsstämman i Länstrafiken Örebro AB 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar bemyndiga kommunens stämmoombud att 
godkänna budgetförslag för 2011 under förutsättning att andra kommuner 
gör detsamma. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) har inkommit 
med en skrivelse daterad den 22 mars 2010. I skrivelsen anges att 
Länstrafiken Örebro AB har årsstämma den 28 april 2010 där kommun-
fullmäktiges ordförande utgör kommunens ombud. Vid stämman 
kommer att behandlas ett budgetförslag för år 2011och plan för åren 
2012 och 2013 som innehåller en ökning av ägarbidragen. För 
Ljusnarsbergs kommun innebär förslaget en ökning med 145 000 kronor 
(9,95 procent), sammantaget ett ägarbidrag för kommunen med 
1 602 000 kronor.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår 
kommunstyrelsen besluta att bemyndiga kommunens stämmoombud att 
godkänna budgetförslag för 2011 under förutsättning att andra kommuner 
gör detsamma. 
 
 
 
Au § 38 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 24 februari 2010, § 49 
föreslå kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 11 mars 2010 
uppdra åt kommunstyrelsen att fastställa stämmodirektiv till kommunens 
ombud vid Länstrafiken Örebro ABs årsstämma. 
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Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) redovisar muntligt förslag till 
Länstrafiken Örebro ABs årsredovisning för 2009 och budget för år 
2011. 
 
_________ 
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Ks § 72 Dnr KS 069/2010 106 
 

 
Års- och koncernredovisning 2009, Länstrafiken Örebro AB 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna års- och koncernredovisningarna 
för år 2009 samt överlämnar dessa till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

 
 
ÄRENDET 
 
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 har 
upprättats gällande Länstrafiken Örebro AB innehållande 
förvaltningsberättelse och ekonomiska resultat för aktuellt 
verksamhetsår. Länstrafiken Örebro ABs ekonomiska resultat för 
koncernen år 2009 uppgår till ett överskott på 9 356 000 kronor.  
 
_________ 
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Ks § 73   
 

 
Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
 
Anmälan av beslut om läsårets förläggning 2010/2011. 
 
Anmälan av beslut rörande förköpsärenden gällande fastigheter och mark 
under perioden 2010-01-11—2010-03-09. 
 
Anmälan av beslut om upptagande av långfristiga lån inom beslutad 
låneram. 
 
Anmälan av beslut rörande placering av likvida medel. 
 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 
2010-02-01—2010-02-28. 
 
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2010-02-01—2010-01-28. 
 
_________ 
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Ks § 74    
 

 
Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningar läggs till handlingarna. 
 

 Delgivning  
   
 Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag 
Protokoll, styrelsesammanträde den  
18 februari 2010 

   
 Partnerskap Bergslagen Protokoll, möte med Ledningsgruppen och 

Tjänstemannagruppen 
   
Dnr KS 026/2009 735 Ljusnarsbergs kommun och 

Riksbyggen ekonomisk 
förening 

Stiftaravtal 

   
Dnr KS 068/2010 245 Lantmäteriverket Fastighetsreglering berörande  

Laxbro 22:6, Stortorp 1:1 och  
Stora Finnkullen 1:8 

   
 Kommuner i norra Örebro 

län (KNÖL) 
Minnesanteckningar från möte kommun-
chefer och kommunalråd den  
29 januari 2010 

   
 Kommuner i norra Örebro 

län (KNÖL) 
Minnesanteckningar från möte kommun-
chefer och kommunalråd den  
26 februari 2010 

   
 Organiserade Aspergare Öppet brev 
   
Dnr KS 053/2010 720 Helena Fallkvist Larsson,  

Charlotta Dahlström,  
Ingrid Andersson, Eva 
Axelsson och Pernilla 
Eriksson 

Ansökan om att driva förskola som 
intraprenad. 

   
 Bergsstaten Upphörande av undersökningstillstånd 

Silverhöjden nr 300 
   
 Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 
Protokoll, sammanträde den  
10 februari 2010 
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Dnr KS 065/2010 251 Bergvik Skog AB Skrivelse rörande landsbygdsutveckling 

(bostadsexploatering) i strandnära lägen 
   
Dnr KS 072/2010 245 Lantmäteriet Kallelse till lantmäterisammanträde den  

24 mars 2010 gällande fastighetsreglering 
för bildandet av servitut avseende rätt att 
trädsäkra Bergslagsbanan på sträckan 
länsgränsen-Ställdalen 

   
 Lokal samverkansgrupp Protokoll, sammanträde den  

18 februari 2010 
   
Dnr KS 175/2008 253 Lantmäteriet Underrättelse om avslutad förrättning, 

avstyckning från fastigheten  
Kopparberg 1:1 

   
Dnr KS 075/2010 614 Örebro universitet Uppsägelse av hyresavtal  

Ljusnarsbergs Gård 9, Kopparhyttan 
   
 Filmpol Mitt Kallelse till årsstämma den  

26 mars 2010 
   
 Handikapporganisationernas 

samarbetsorgan i Örebro län 
Inbjudan till information och samtal kring 
FN:s konvention för personer med 
funktionsnedsättning den 3 maj 2010 

   
Dnr KS 074/2010 606 Skolinspektionen Anmälan angående skolsituation för före 

detta elev vid Kyrkbacksskolan 
   
 Länskommittén Sveriges 

nationaldag 
Kallelse till årsmöte den  
29 mars 2010 

   
 Räddningstjänsten 

Västerbergslagen 
Insatsrapport 

   
Dnr KS 062/2010 730 Örebro läns landsting 

Regionförbundet Örebro 
Riktlinjer för stöd till anhöriga i  
Örebro län 
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Dnr KS 039/2010 720 Föräldrar i Förskolerådet Skrivelse angående sammanslagning av för-

skolorna i Kopparberg 
   
 Skolrådet Protokoll från möte den 3 februari 2010 
   
 Ljusnarsbergs kommun och 

Kopparbergs BK 
Överenskommelse om skötsel av Olovsvallen 
och Tallheden 

   
 Ljusnarsbergs kommun och 

Ställdalens AIK 
Överenskommelse om skötsel av 
Bergslagsvallen 

   
Dnr KS 071/2010 026 Ljusnarsbergs kommun 

samt AFA Trygghets-
försäkringsaktiebolag och 
AFA Sjukförsäkrings-
aktiebolag 

Överenskommelse om samarbete och stöd för 
att utveckla hälso- och arbetsmiljöarbetet 

   
 Scb Ekonomisk redovisning för år 2009 gällande 

Stimulansmedel för äldre 
   
 Sociala utskottets 

ordförande  
Ingemar Javinder 

Yttrande till Förvaltningsrätten i Karlstad 
avseende mål 2827-10 

   
Dnr KS 034/2010 739 Ljusnarsbergs kommun och  

PRO Hörken 
Överenskommelse om stimulansbidrag för att 
anordna träffpunktsverksamhet 

   
Dnr KS 132/2009 610 Bildningsförvaltningen Kompletterande redovisning med anledning av 

Skolinspektionens granskning 
   
Dnr KS 132/2009 610 Skolinspektionen Uppföljning av kvalitetsgranskning i 

Kyrkbacksskolan i Ljusnarsbergs kommun 
   
Dnr KS 076/2010 046 Länsstyrelsen i Dalarnas 

län 
Registrering av Ellyvor och Ove Anderssons 
stiftelse för uppmuntran och stöd till behövande 
gamla och sjuka i Ljusnarsbergs kommun 

   
 Livsmedelsverket Livsmedelsverkets risk- och sårbarhetsanalys 

för 2009 
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 Migrationsverket Informations- och prognosbrev om 

asyl- och flyktingmottagande 
   
 Kompetenscentrum Idrottsmiljöer Energisparande i idrotts-

anläggningar – Nuläge och 
möjligheter 

   
Dnr KS 049/2010 047 Skolverket Beslut om statsbidrag för åtgärder 

som syftar till att stärka arbetet 
med basfärdigheterna läsa, skriva 
och räkna, 240 900 kronor 

   
 Bergsstaten Förlängning av giltighetstiden för 

undersökningstillståndet 
Silverhöjden nr 400 

   
Dnr KS 093/2010 754 Förvaltningsrätten i Karlstad Dom i mål nr 2328-10, avslag på 

överklagan att inte bevilja bistånd 
enligt Socialtjänstlagen kap 4 § 1 

   
 Länsstyrelsen Örebro län Utvärdering av informations-

samverkan under pandemin  
A (H1N1) 

   
Dnr KS 026/2010 735 Örebro läns landsting Protokollsutdrag, sammanträde i 

landstingsstyrelsen den 10 mars 
2010, § 33: Försäljning av 
fastigheten Ljusnarsberg 
Sjukstugan 10 

   
Dnr KS 027/2010 013 Regeringskansliet, 

Finansdepartementet 
Delning av förordning om ändring 
i förordningen om lägenhets-
register 

   
 Fastighetsägarna Inbjudan till seminarium, Klimat 

och miljö i fastighetsbranschen,  
22 april 2010, Uppsala 

   
 Fastighetsägarna Inbjudan till konferens 

Fastighetsträffen 2010, 9-10 
september 2010 i Katrineholm och 
16-17 september 2010 i Sala, tema 
klimat och miljö 
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 Intresseföreningen Bergslaget Inbjudan till årsmöte den 20 april 

2009 i Smedjebacken, tema Vårt 
industriella kulturarv som 
utvecklingskraft 

   
 Leader Bergslagen Kallelse till årsstämma den  

21 april 2010, Lindesberg 
   
Dnr KS 089/2010 610 Skolinspektionen Skolbeslut för vuxenutbildning 

och gymnasieskolans individuella 
program, Lärcentrum 

   
Dnr KS 089/2010 610 Skolinspektionen Skolbeslut för förskoleklass och 

grundskola, Garhytteskolan 
   
Dnr KS 089/2010 610 Skolinspektionen Skolbeslut för grundskola, 

Kyrkbacksskolan 
   
 Folkbildningsförbundet Olikheter berikar 
   
Dnr KS 087/2010 734 Socialstyrelsen Tillsyn enligt Lag om stöd och 

service till viss funktionshindrade 
§ 25, gruppbostaden Bergsmans-
vägen tisdagen den 30 mars 2010 

   
Dnr KS 064/2010 770 Örebro läns landsting 

Regionförbundet Örebro 
Samverkansavtal om läkarinsatser 
i den kommunala hälso- och sjuk-
vården 

   
 Bergslagens miljö- och byggnämnd Protokoll, sammanträde den  

10 mars 2010 
   
Dnr KS 174/2009 420 Länsstyrelsen Örebro län Bidrag till förstudie vid Skärets 

sågverk, 400 000 kronor 
   
Dnr KS 081/2010 427 Länsstyrelsen Örebro län Beslut, slutgiltigt villkor för 

utsläpp till vatten vid Kopparbergs 
Bryggeri AB 

   
 Örebro läns landsting, patientnämnden Verksamhetsberättelse 2009 
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Dnr KS 072/2010 245 Länsstyrelsen Örebro län Yttrande, samråd inför fastighets-
reglering för bildande av servitut 
för trädsäkring av Bergslagsbanan 

   
 Livsmedelsverket Information om Livsmedelsverkets 

nödvattenlager 
   
 Länsstyrelsen Västra Götalands län Allmänna föreskrifter om åtgärder 

mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism 

   
 Föreningen Svenskt Landskapsskydd Information om gällande lag för 

beslut om eventuella tillstånd för 
vindkraftverk 

   
Dnr KS 077/2010 130 Sverigefinska Riksförbundet Förverkligande av minoritets-

politiska rättigheter för 
sverigefinnar 

 
_________ 
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Ks § 75 Dnr KS 108/2010 106 
 
Nominering av representant, offentlig sektor till LAG-gruppen,  

 
Leader Bergslagen ideell förening  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att nominera Gunnar Fransson (M) till 
ledamot i LAG-gruppen, Leader Bergslagen ideell förening för åren 2010 
och 2011. I det fall Gunnar Fransson inte accepterar nomineringen, 
nomineras Hans Hedborg (C) till ledamot i LAG-gruppen, Leader 
Bergslagen ideell förening för åren 2010 och 2011. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 21 november 2007,  
§ 157 nominera Ulf Hilding (M) och Astrid Dahl (V) till att under 2008 
och 2009 ingå i LAG-gruppen, Leader Bergslagen ideell förening 
representerande den offentliga sektorn. Kommunstyrelsen har att 
nominera en ledamot att representera offentliga sektorn till  
LAG-gruppen, Leader Bergslagen ideell förening för åren 2010 och 
2011. 
 
_________ 
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Ks § 76 Dnr KS 108/2010 106  
 

 
Stämmoombud, Leader Bergslagen ideell förening 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att välja Astrid Dahl till stämmoombud vid 
Leader Bergslagen ideell förenings årsstämma den 21 april 2010. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen har att välja stämmoombud till årsstämma den  
21 april 2010 i Leader Bergslagen ideell förening. Årsstämman avhålls i 
Lindesberg. 
 
_________ 
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Ks § 77 Dnr KS 106/2010 252  
 

 
Förfrågan om tillgång till lokal 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Uppdra åt kommunchef Tommy Larserö och näringslivsutvecklare  
Tomas Larsson utreda ärendet. 
 
 
Ärendet 
 
                                                                                har den 30 mars 2010 
inkommit med skrivelse rörande tillgång till lokal. I skrivelsen framförs 
önskemål om att få disponera utrymmet i väntsalen vid järnvägsstationen. 
I skrivelsen föreslås att kommunen förvärvar före detta kiosken vid 
järnvägsstationen och att denna byggs om till väntsal. 
 
_________ 
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