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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-02-23                                                                              
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

                                                                     Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 13.30       
       

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

 Gert Stark (S) 
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Leif Jörner Pedersen (V), tjänstgörande ersättare 
Natalie Ström (MP), tjänstgörande ersättare 
Hans Hedborg (C) 
Andreas Alexandre (C) 
Ulf Hilding (M) 
Gunnar Fransson (M), §§ 58-67, 75-76 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Tommy Larserö, kommunchef, §§ 58-65 
Bo Wallströmer, ekonomichef  
Anders Nordlund, bildningschef 
Charlotte Dahlbom, socialchef 
Peter Grönlund, tillförordnad förvaltningschef Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning, § 58 
Eje Larsson, trafikutredare, Länstrafiken Mälardalen AB, § 60 
Göran Bender, trafikekonom, Länstrafiken Mälardalen AB, § 60 

Utses att justera Ingemar Javinder 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2011-03-03 
 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer: 58 – 76 

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

 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 
 Ingemar Javinder 

 

    
   ANSLAG/BEVIS           
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2011-02-23 
Datum för 
anslags uppsättning 2011-03-03 Datum för 

anslags nedtagande    2011-03-28 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
  Anders Andersson
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Ks § 58 
Ks § 1  Dnr KS 051/2010 106 
 
Remiss, förslag till Regional översiktsplan 
 
 
Ärendebeskrivning 
Regionförbundet Örebro har inkommit med remissversion av  
Regional översiktlig planering (RÖP). Syftet med RÖP är att sätta ett 
rimligt perspektiv på de utmaningar som lyfts fram i Utvecklingsstrategin 
för Örebroregionen. RÖP skall dels vara ett stöd för kommunernas 
översiktsplanarbete, dels tydliggöra Örebroregionens roll och betydelse i 
storregionalt perspektiv. 
 
Förslaget till RÖP innehåller tre utvecklingsområden: 

• Regionförstoring och hållbart pendlande 
• Hållbar ortsstruktur 
• Närings- och arbetsliv 

 
I missiv från Regionförbundet Örebro daterat den 5 oktober 2010 inbjuds 
kommunen att inkomma med synpunkter på förslaget till RÖP. 
Eventuella synpunkter skal vara Regionförbundet Örebro tillhanda senast 
den 28 januari 2010, en tidpunkt som senar ändrats till den  
28 februari 2011. 
 
Tillförordnad förvaltningschef Peter Grönlund, Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning (BMB) redovisade innehållet i RÖPen vid kommun-
styrelsens sammanträde den 3 januari 2011, § 1. Vid detta tillfällen 
beslutades att uppdra åt tillförordnad förvaltningschef Peter Grönlund, 
BMB att upprätta ett förslag till gemensamt remissyttrande från 
kommunerna i norra Örebro län, Hällefors, Nora, Lindesbergs och 
Ljusnarsbergs kommuner. 
 
Tillförordnad förvaltningschef Peter Grönlund, BMB redovisar förslag 
till remissyttrande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till remissyttrande. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Tillförordnad förvaltningschef Peter Grönlund, Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning 
Nora kommun 
Lindesbergs kommun 
Hällefors kommun 
Kansliavdelningen 
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Ks § 59  Dnr 159/2010 041 
 
Ekonomisk rapport 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar om kommunens ekonomiska 
situation i dagsläget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
_________ 
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Ks § 60 
 
Information, Länstrafiken Mälardalen AB 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
 
Eje Larsson och Göran Bender, Länstrafiken Mälardalen AB informerar 
om kollektivtrafikens utveckling nationellt, regionalt och lokalt vad 
gäller såväl tåg- som busstrafik. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
_________ 
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Ks § 61  Dnr KS 055/2010 042 
 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 10 februari 2011 
inkommit med ekonomiska rapporter avseende perioderna  
1 januari–31 december 2010 samt 1 januari-31 januari 2011. Rapporten 
avser såväl förvaltningslokaler som övriga lokaler. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporterna. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
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Ks § 62 
Au § 21  Dnr KS 159/2010 041 
 
Förslag till nedskrivningar av anläggningstillgångar i 
2010 års bokslut 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till 
nedskrivningar av anläggningstillgångar i 2010 års bokslut. Förslaget 
medför ett försämrat resultat för år 2010 med 2 499 009,33 kronor. 
Försämringen räknas dock inte med i bedömningen om kommunen 
uppfyller lagstiftningens krav på ekonomisk balans. Vidare medför 
förslaget minskade årliga nedskrivningar och minskning av  
räntekostnaderna med cirka 600 000 kronor per år. 
 
Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår i ovanstående skrivelse att 
kommunstyrelsen beslutar att göra nedskrivningar av bokförda 
värden på anläggningstillgångar enligt följande: 
 
Tillgång/objekt Bokfört  Förslag  Bokfört   
  värde, nedskrivning, värde, 
 kronor kronor kronor 
  2010-12-31  2011-01-01 
Dexter, dataprogram 103 005,10 103 005,10 0 
Ombyggnad av expedition,        
Treskillingen 12 150,77 12 150,77 0 
Inomhusbad 443 964, 52 443 964, 52 0 
Infrastruktur IT 308 210,94 308 210,94 0 
Centralköket 200 531,40 200 531,40 0 
Kök sjukhemmet 35 529,90 35 529,90 0 
Klacken inomhusbad, energi 177 402,15 177 402,15 0 
Bårhus, kylanläggning 18 214,55 18 214,55 0 
Avloppsreningsverk, Ställberg 688 445,14 688 445,14 0 
Reningsverk, Bångbro 2 226 938,02 511 554,86 1 715 383,16 
Summa 4 214 392,49 2 499 009,33 1 715 383,16 

 
 
Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till nedskrivningar. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Ekonomichef Bo Wallströmer 
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Ks § 63 
Au § 24  Dnr KS  
      
Revidering av ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 juni 2007, § 32 
anta ”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda”. 
Dessa bestämmelser reviderades beträffande beräkningsgrunderna av 
kommunfullmäktige vid sammanträde den 13 mars 2008, § 8. 
 
Kommunchef Tommy Larserö informerar att behov föreligger att 
revidera de ekonomiska förmånerna till förtroendevalda 
 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 9 februari 2011, § 24 
att uppdra åt kommunchef Tommy Larserö att upprätta ett reviderat 
förslag till ”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda”. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till 
”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda”. Daterat 
den 14 februari 2011.  
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda”. Vidare 
förslås att beslutet skall gälla från och med den 1 januari 2011. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att efter erforderliga justeringar, föreslå 
kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till ”Bestämmelser om 
ekonomiska förmåner till förtroendevalda”. Vidare föreslås att beslutet 
skall gälla från och med den 1 januari 2011. 
 
_________ 
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Ks § 64   Dnr KS 125/2010  107 
 
Framtida personalorganisation för  
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 november 2006,  
§ 35 i samband med antagande av budget för 2007 och flerårsplan för 
2008 och 2009, att uppdra åt kommunledningen utarbeta förslag 
angående organisation och omfattning för de kommunala bolagen.  
 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterade kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 januari 2099, § 4 en utredning daterad den  
23 december 2008 rörande Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB 
(LIFAB). Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
15 januari 2009, § 2 att försäljning skulle ske av LIFAB. Efter denna 
försäljning återstod Ljusnarsbergs fastighetsaktiebolag (LFAB) som enda 
kvarvarande helägda kommunala bolag. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har den 22 februari 2011 inkommit med 
utredning av LFAB. I utredningen presenteras förslag på framtida 
personalorganisation för LFAB. 
 
Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår utifrån utredningen 
kommunstyrelsen och styrelsen i LFAB besluta 

• att kommunen övertar bolagets administrativa verksamhet utifrån 
föreliggande förslag i utredningen, 

• att avtal om ersättning avseende administrativa verksamheten 
mellan parterna upprättas för godkännande av respektive styrelse, 

• att LFAB konkurrensutsätter skötsel. Drift och underhåll genom 
upphandling, 

• att kommunen övertar ansvaret för lokalvården från och med den 
1 juli 2011, 

• att avtal om ersättning avseende lokalvården mellan parterna 
upprättas för godkännande av respektive styrelse, 

• att blivande fastighetschef/verkställande direktör uppdras utreda 
den i kommunen samlade vaktmästarorganisationen, 

• att ekonomichefen ges fortsatt uppdrag att närmare granska olika 
effekter av ändrad ägarstruktur av LFABs fastighetsbestånd samt 
effekter av att förvaltningsavtalet upphör mellan LFAB och 
kommunen, samt 

• att ovan nämnda beslut verkställs efter att erforderliga beslut 
fattats i kommunstyrelsen och i LFABs styrelse samt att fackliga 
förhandlingar genomförts. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande skrivelse som 
information samt att beslut i ärendet tas vid ett senare sammanträde i 
kommunstyrelsen. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Styrelsen i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
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Ks § 65 
Au § 30  Dnr KS 258/2010 103 
 
Eventuellt införande av brottsförebyggande råd 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom och bildningschef Anders Nordlund har 
inkommit skrivelse daterad den 29 november 2010 i vilken föreslås 
inrättande av ett brottsförebyggande råd. Syftet med detta råd skulle vara 
att skapa bättre förutsättningar för att minska brottsligheten och öka 
tryggheten i kommunen. Rådet skulle utgöra ett forum där samhällets 
aktörer möts och informerar varandra samt utarbetar övergripande 
riktlinjer för ett gemensamt arbete med det brottsförebyggande arbetet. 
Brottsförebyggande rådet skulle bestå av: 

• Kommunstyrelsen ordförande 
• Ordföranden i sociala utskottet och bildningsutskottet 
• Polischef 
• Kommunchef 
• Socialchef 
• Bildningschef 
• Chef för vårdcentralen 
• Representant för köpmannaföreningen 
• Representant från föreningar 
• Representant för Svenska kyrkan 
• Representant för Folkhälsoteamet 

 
Till Brottsförebyggande rådet skulle kopplas en tjänstemannagrupp 
bestående av: 

• Chef för individ- och familjeomsorgen 
• Representant för polisen 
• Socialsekreterare 
• Skolkurator 
• Rektor för Kyrkbacksskolan 
• Rektor för Kopparbergs IV-program 

 
Förslag 
Socialchef Charlotte Dahlbom och bildningschef Anders Nordlund 
föreslår i ovanstående skrivelse kommunstyrelsen besluta att ett 
brottsförebyggande råd inrättas enligt föreliggande förslag samt att rådet 
anslås 50 000 kronor per år för operativa insatser. 
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Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen inrätta ett Brottsförebyggande råd enligt föreliggande 
förslag. Vidare att inga särskilda ekonomiska medel anslås, finansiering 
skall ske via sociala utskottet och bildningsutskottet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. Vidare 
beslutas att det av kommunstyrelsen den 27 maj 2009, § 137 
beslutade Ljusnarsbergs råd för social välfärd upphör. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Socialchef Charlotte Dahlbom 
Bildningschef Anders Nordlund 
Ordförande i Ljusnarsbergs råd för social välfärd Ingemar Javinder 
Enhetschef Nan Carlsson 
Polismyndigheten 
Örebro läns landsting, Primärvården 
Folkhälsoteamet 
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Ks § 66 
Au § 9  Dnr KS 194/2010 001 
 
Förslag till Kostpolitiskt program för  
Ljusnarsbergs kommun 2011-2014 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2008, 
§ 88 att anta budget för 2009 och flerårsplan för 2010-2011. I samband 
med detta beslutades även att uppdra åt kommunchefen att utarbeta ett 
förslag till kostpolitiskt program. Arbetet med detta uppdrag har pågått 
sedan dess men på grund av bland annat personalbyte blivit försenat. 
 
En arbetsgrupp bestående av kostchef Ulrika Persson Wexell, socialchef 
Charlotte Dahlbom, tillförordnad enhetschef inom äldreomsorgen  
Lena Sköld, medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson och 
folkhälsoutvecklare Elin Björklund har under hösten 2010 utarbetat ett 
förslag till Kostpolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun 2011-2014. 
 
I förslaget anges att  
 

Syftet med det kostpolitiska programmet är att visa 
kommunens förhållningssätt och målsättning med 
kostverksamheten samt säkerställa kvalitet och 
servicenivå. Genom måltiden ska alla få möjlighet 
att inhämta energi och näring från en vällagad, 
varierad och näringsriktig kost som följer gällande 
riktlinjer. 
 
Avsikten är också att tydliggöra vikten av en trevlig 
fysisk miljö runt måltiden. Vidare ska 
kostprogrammet bidra till att kunskap och 
information sprids om goda kostvanor. 

 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 12 januari 2011, § 9 
 
• att förslaget till Kostpolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun  

2011-2014 sänds ut på remiss enligt vad som ovan anges, 
• att remissyttrande skall vara inkommet senast den 11 februari 2011, 
• att ärendet behandlas direkt av kommunstyrelsen vid sammanträde den 23 

februari 2011, samt 
• att ärendet behandlas av kommunfullmäktige vid sammanträde den  

10 mars 2011. 
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Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 
daterad den 15 februari 2011 tillsammans med förslag till Kostpolitiskt 
program för Ljusnarsbergs kommun 2011-2014. I skrivelsen anges att 
förslaget till kostpolitiskt program varit utsänd på remiss samt att 
inkomna synpunkter övervägts och till vissa delar beaktats. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
Kostpolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun 2011-2014. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till arbetsgruppen som utarbetat 
förslaget till Kostpolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun  
2011-2014 för komplettering med remissyttranden samt redovisning av 
ställningstaganden till dessa. Vidare skall samtliga utskott ges möjlighet 
att inkomma med synpunkter på förslaget. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Kostchef Ulrika Persson Wexell 
Socialchef Charlotte Dahlbom 
Tillförordnad enhetschef Lena Sköld 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson 
Folkhälsoutvecklare Elin Björklund 
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Ks § 67 
Bus § 15  Dnr KS  
 
Redovisning av utredning rörande modellen med  
220 volymtimmar inom förskoleverksamheten 
 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 3 maj 2007, § 30 
begära extra anslag för att anlita en extern utredare av vistelsetiden för 
barn vid förskolorna. När ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 
23 maj 2007, § 75 var förutsättningarna förändrade, varför det beslutades 
att utredningen skulle göras internt. 
 
Vid bildningsutskottets sammanträde den 4 september 2007, § 60 
redovisade dåvarande rektor för förskolorna Per-Erik Lindberg 
utredningen varvid beslutades att utredningen skulle kompletteras.  
Kompletteringen presenterades vid bildningsutskottets sammanträde den 
2 oktober 2007, § 64 vilka beslutade föreslå kommunstyrelsen besluta att 
ett nytt resursfördelningssystem skulle införas för barnomsorgen där 
volymtimmarna per årsarbetare skulle vara 190 timmar per vecka samt 
att redovisning av volymtimmar månadsvis skulle lämnas till 
bildningsutskottet och att resursfördelningssystemet skulle utvärderas 
senast till budgeten för 2009. Kommunstyrelsen beslutade vid 
sammanträde den 24 oktober 2007, § 136 enligt bildningsutskottets 
förslag med tillägget att en konsekvensutredning skulle presenteras innan 
systemet med volymtimmar infördes. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 13 december 2007, 
§ 65 i samband med antagande av budget för 2008 och flerårsplan för 
2009-2010, att fastställa resursfördelningsmodell inom barnomsorgen 
enligt kommunstyrelsens förslag av den 24 oktober 2007. 
 
Dåvarande rektor för förskolorna Per-Erik Lindberg redovisade en 
konsekvensutredning vid bildningsutskottets sammanträde den  
8 januari 2008, § 2 och det beslutades att denna skulle överlämnas till 
kommunstyrelsen. Detta gjordes vid kommunstyrelsens sammanträde den 
23 januari 2008, § 8 och det beslutades att lägga utredningen till 
handlingarna. 
 
Vid bildningsutskottets sammanträde den 5 november 2008, § 77 
redovisade dåvarande rektor för förskolorna Per-Erik Lindberg en 
konsekvensutredning av en höjning av antalet volymtimmar från 190 till 
200 per årsarbetare inom förskoleverksamheten. Bildningsutskottet  
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beslutade föreslå kommunstyrelsen att antalet volymtimmar inte skulle 
ökas. Vidare beslutades att en utvärdering skulle göras av resurs-
fördelningsmodellen, en utvärdering som skulle presentras för att kunna 
övervägas i budgetarbetet för år 2010. 
 
Den budget för 2009 och flerårsplan för 2010-2011 som antogs av 
kommunfullmäktige vid sammanträde den 11 december 2008, § 88 
innehöll ingen ökning av antalet volymtimmar per årsarbetare. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 februari 2009, § 35 
bland annat att uppdra åt dåvarande kommunchef Torbjörn Brännlund att 
inkomma med reviderat förslag till driftbudget för år 2009. I arbetet 
skulle samtliga med ekonomiskt ansvar involveras. 
 
Reviderat förslag till driftbudget redovisades vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 april 2009, § 91 och det beslutades bland annat att 
respektive förvaltning skulle utreda och konsekvensbeskriva förändringar 
i de olika resursfördelningssystem som fanns för de olika verksamheterna 
och att detta uppdrag skulle redovisas senast den 1 september 2009. 
 
Dåvarande bildningschef Ann-Margret Runheim och ekonomichef  
Bo Wallströmer redovisade muntligt vid bildningsutskottets 
sammanträde den 9 juni 2009, § 59 en utredning med 
konsekvensbeskrivning av förändring i resursfördelningssystemet inom 
förskoleverksamheten som godkändes av bildningsutskottet. 
 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 10 juni 2009, § 108 
att uppdra åt dåvarande rektor för förskolan Per-Erik Lindberg att studera 
Nora kommuns tillämpning av volymtimmar inom 
förskoleverksamheten. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 24 juni 2009. § 152 
föreslå kommunfullmäktige besluta att antalet volymtimmar per 
årsarbetare inom förskoleverksamheten skulle beräknas utifrån  
220 timmar per årsarbetare och vecka. 
 
Dåvarande tillförordnad bildningschef Tomas Larsson redovisade vid 
bildningsutskottets sammanträde den 5 augusti 2009, § 71 ett underlag 
för diskussion om bland annat förändringar och konsekvenser av dessa 
gällande resursfördelningssystemet inom förskoleverksamheten. 
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Kommunfullmäktige behandlade vid sammanträde den  
10 september 2009, § 78 kommunstyrelsens förslag från den 24 juni 2009 
om ändrat antal volymtimmar inom förskoleverksamheten. 
Kommunfullmäktige beslutade att återemittera ärendet för framtagande 
av kompletterande material. 
 
Ärendet behandlades åter vid kommunstyrelsens sammanträde den 
23 september 2009, § 242 då det beslutades hänskjuta ärendet till ett 
senare sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 8 oktober 2009,  
§ 256 att föreslå kommunfullmäktige besluta att antalet volymtimmar per 
årsarbetare inom förskoleverksamheten skulle beräknas utifrån  
220 timmar per årsarbetare och vecka. Kommunfullmäktige beslutade 
enligt förslaget vid sammanträde den 8 oktober 2009, § 91. Vidare 
beslutades att fortsatt utredning skulle ske av förskoleverksamheten 
avseende utformning, närvarotid, kostnader etc. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2010, § 19, 
efter förslag från kommunstyrelsen den 31 mars 2020, § 63, att uppdra åt 
budgetberedningen att följa upp bemanning, närvarotimmar och 
volymtimmar samt uppdra åt bildningschefen att utreda personalens tid 
utan barn. 
 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med utredning daterad den 
1 februari 2011 av resursfördelningssystemet med 220 volymtimmar per 
årsarbetare och vecka inom förskoleverksamheten. Av utredningen kan 
utläsas att införandet av 220 volymtimmar påverkat kvaliteten negativt 
men att detta motverkas av sammanslagningen av förskolorna 
Bergsgården och Linåkern till en enhet i centrala Kopparberg. Detta 
förutsätter dock att antalet barn per avdelning begränsas och att  
220 volymtimmar utgör ett absolut maxvärde. Modellen bör således 
kompletteras med angivelse av maximalt antal barn per avdelning. 
Vidare bör en resurs som specialpedagog tillföras förskolan. Därtill bör 
inte dagbarnvårdarna omfattas av 220 volymtimmar per årsarbetare och 
vecka utan antalet volymtimmar bör vara lägre, exempelvis  
190 volymtimmar per årsarbetare och vecka. Slutligen bör långsiktigt en 
ökad bemanning inom förskolan vara prioriterad när ekonomin så tillåter. 
 
Bildningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner utredningen. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt bildningschef Anders Nordlund 
att utreda modellen med volymtimmar i förskoleverksamheten vidare 
samt i utredningen inbegripa överväganden och konsekvens-
beskrivningar vad gäller presenterade förslag i föreliggande 
utredning. 

 

 
_________ 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  19 (32) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-02-23 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Ks § 68 
Bus § 16  Dnr KS 188/2010 720 
 
Förslag till yttrande över motion rörande justering av 
resursfördelningssystem inom förskolan,  
Andreas Alexandre (C) 
 
 
Ärendebeskrivning 
Andreas Alexandre (C) inkom med motion daterad den 8 juni 2010 
rörande justering av resursfördelningssystem inom förskolan. I motionen 
föreslås en ändring av nuvarande volymtimmemodell inom 
förskoleverksamheten så att hänsyn tas till barnens vistelsetid utifrån en 
av Centerpartiet i Ljusnarsberg presenterad utredning. 
 
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
kommunstyrelsen att snarast, utifrån vad som framkommit i 
Centerpartiets egen utredning, besluta om tillsättning av en utredning 
vars syfte är att se över en justering av nuvarande resursfördelnings-
system med volymtimmar utifrån vad som anges i motionen samt att 
kommunfullmäktige snarast efter att ovanstående utredning presenterats, 
utifrån denna beslutar om ett justerat resursfördelningssystem med 
volymtimmar inom förskolan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2010, § 53 
hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till yttrande 
över motionen daterat den 1 februari 2011. Av förslaget till yttrande 
framgår bland annat att utifrån den i dagsläget beräknade genomsnittliga 
vistelsetiden för barn i förskolan med 32 timmar per vecka, medför 
motionärens förslag en kostnadsökning med 675 000 kronor per år. 
Förvaltningen har i dag inga möjligheter att genom omfördelningar i 
budget tillföra förskolan dessa ekonomiska medel. 
 
Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår att förslaget till yttrande antas 
samt att motionen med hänvisning till detta avslås. 
 
 
Bildningsutskottet 
 
Yrkande 
Andreas Alexandre (C) yrkar att bildningsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta motionen 
med de förslag den innehåller. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bildningschef Anders Nordlunds 
förslag och Andreas Alexandres yrkande. Ordförande finner att 
bildningsutskottet beslutar enligt bildningschef Anders Nordlunds 
förslag.  
 
Bildningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
bildningschef Anders Nordlunds förslag. 
 
Reservation 
Andreas Alexandre (C) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
Yrkanden 
Andreas Alexandre (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att 400 000 kronor av 
kommunstyrelsens disponibla medel tillförs bildningsutskott för att 
verkställa motionens förslag. 
 
Gert Stark (S) yrkar bifall till bildningsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Gert Starks yrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Gert Starks yrkande. 
Nej-röst för bifall till Andreas Alexandres yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med följande resultat: 
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Ingemar Javinder (S)   Ja 
Wiveca Stopp (S)   Ja 
Gert Stark (S)   Ja 
Ulla Kalander-Karlsson (S)   Ja 
Leif Jörner Pedersn (V)   Ja 
Natalie Ström (MP)   Nej 
Hans Hedborg (C)   Nej 
Andreas Alexandre (C)   Nej 
Ulf Hilding (M)   Nej 
Gunnar Fransson (M)   Nej 
Ewa-Leena Johansson (S)   Ja 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med sex ja-röster mot  
fem nej-röster beslutat bifalla Gert Starks yrkande. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget 
till yttrande samt att motionen med hänvisning till detta avslås. 
 
Reservation 
Andreas Alexandre (C), Hans Hedborg (C) och Natalie Ström (MP) 
reserverar sig till förmån för Andreas Alexandres yrkande. 
 
_________ 
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Ks § 69 
Au § 29  Dnr KS 101/2010 255 
 
Förslag till yttrande över medborgarförslag rörande 
ramp för funktionshindrade vid Kyrkbacksskolans 
matsal, Christer Dysholm 
 
 
Ärendebeskrivning 
Christer Dysholm inkom med ett medborgarförslag daterat den  
9 september 2010, vilket av kommunfullmäktige vid sammanträde den  
9 september 2010, § 67 hänsköts till kommunstyrelsen för beredning. 

 
I medborgarförslaget föreslås att kommunen utan dröjsmål tillser att en 
ramp för rörelsehindrade finns att tillgå vid Kyrkbacksskolans matsal. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag daterat 
den 8 februari 2011 till yttrande med anledning av medborgarförslaget.  
I förslaget till yttrande anges att utredning har tillsatts rörande eventuell 
ombyggnation av Kyrkbacksskolans kök och matsal i vilken ingår en 
översyn av problemen för funktionshindrade att få tillgång till matsalen. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i ovantstående skrivelse 
kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande över 
medborgarförslaget. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
föreliggande förslag. 
 
_________ 
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Ks § 70 
Su § 24  Dnr KS 101/2010 101 
 
Förslag till yttrande över medborgarförslag rörande 
besöksverksamhet för äldre,  
 
 
Ärendebeskrivning 
                                       inkom med medborgarförslag daterat den  
26 oktober 2010, vilket av kommunfullmäktige vid sammanträde den  
11 november 2010, § 97 hänsköts till kommunstyrelsen för beredning. 
 
I medborgarförslaget föreslås att det etableras en verksamhet där personer 
besöker äldre ensamma i kommunen. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till 
yttrande med anledning av medborgarförslaget. I förslaget till yttrande 
anges bland annat att den sociala situationen för de äldre i kommunen är ett 
prioriterat område, vilket anges i ett flertal måldokument. Konkret har 
kommunen exempelvis inlett ett samarbete med befintliga pensionärs-
organisationer där dessa arrangerat diverse sociala träffar för äldre. 
Sammantaget kan därför det anses att det som anges i medborgarförslaget 
tillmötesgåtts. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunfullmäktige anta 
föreliggande förslag till yttrande. 
 
 
Sociala utskottet 
 
Anmälan om jäv 
Gunnar Fransson (M) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltager inte i 
behandlingen av eller beslutet i ärendet. 
 
Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag 
till yttrande över                             medborgarförslag rörande 
besöksverksamhet för äldre i kommunen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande 
förslag till yttrande. 
 
_________ 
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Ks § 71  Dnr KS 
 
Nominering av representant för offentlig sektor till 
styrelsen i LAG-gruppen, Leader Bergslagen 
 
 
Ärendebeskrivning 
Leader är en metod för landsutveckling inom Europeiska Unionen (EU). 
Arbetet sker i ett så kallat trepartnerskap mellan privat, ideell och 
offentlig sektor och projektet bygger på samverkan, lokal förankring, 
nytänkande, utvecklingspotential och varaktighet. I Sverige finns för 
närvarande 63 leaderområden varav Fagersta, Norberg, Surahammar, 
Skinnskatteberg, Smedjebacken, Ludvika, Ljusnarsberg, Hällefors, 
Lindesberg och Nora kommuner samt Järle i Örebro kommun bildar 
Leader Bergslagen som ett leaderområde. Leader Bergslagen är en ideell 
förening.  
 
Leader är organiserat i LAG (Local Action Group) som är sammansatt av 
en tredjedel vardera från privat, offentlig och ideell sektor med krav på 
representation från hela det geografiska området samt en andel av 
respektive kön som består av minst 40 procent. LAGen leds av en 
styrelse. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 31 mars 2010, § 75 
nominera Hans Hedborg (C) som representant för offentlig sektor inom 
LAG i Leader Bergslagen. Hans Hedborg valdes sedan som ordinarie 
ledamot i styrelsen för LAG. Hans Hedborg har vid telefonsamtal med 
kommunsekreterare Anders Andersson den 15 februari 2011 förklarat att 
önskar bli entledigad från uppdraget som representant för offentlig sektor 
från Ljusnarsbergs kommun i LAG, Leader Bergslagen. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad 
den 15 februari 2011 kommunstyrelsen besluta bevilja Hans Hedborg 
entledigande från uppdraget som representant för offentlig sektor från 
Ljusnarsbergs kommun i LAG, Leader Bergslagen samt nominera 
ersättare för denne. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar entlediga Hans Hedborg (C) från uppdraget 
representant för offentlig sektor inom LAG i Leader Bergslagen samt i 
övrigt hänskjuta ärendet till senare sammanträde. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Leader Bergslagen 
Kansliavdelningen 
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Ks § 72 
Au § 33  Dnr KS  
 
Anmälan av beräkning av partistöd 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 mars 2010, § 2 
om ändrad beräkning av det kommunala partistödet. Vid detta tillfälle 
beslutades även att ny beräkning av partistödet skulle redovisas årligen. 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med anmälan 
daterad den 1 februari 2011. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner anmälan av partistöd 2011. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna anmälan av 
partistöd 2011. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
allmänna utskotts förslag. 
 
_________ 
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Ks § 73 
Au § 34  Dnr KS  
 
Anmälan av ekonomiska förmåner för förtroendevalda 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 juni 2007,  
§ 32 om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Vid samma tillfälle 
beslutades även att ändringar skulle utgöra årliga ändringsärenden. 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med anmälan 
daterad den 1 februari 2011. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner anmälan av ekonomiska förmåner för förtroendevalda 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna anmälan av 
ändring av ekonomiska förmåner för förtroendevalda. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt allmänna 
utskotts förslag. 
 
_________ 
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Ks § 74    
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 
2010-11-01—2010-12-31. 
 
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2010-11-01—2010-12-31. 
 
Anmälan av följande beslut gällande upphandlingsärenden med delegat 
ekonomichef Bo Wallströmer: 
Vara/tjänst Leverantör Avtalstid 
Grövre arbetskläder, 
skyddshandskar, 
arbets- och 
skyddsskor 

Björnkläder AB 2010-04-01—2013-03-31 

Behandlingshem för 
vuxna missbrukare 

Brokks Hus/Väven AB 
Dagöholm, Fogdhyttans 
Vård- och behandlings-
hem, Gryning Vård-
Strandgården, Hela 
Människan Ria Nybro, 
Iris Utvecklingscenter 
AB, LP-verksamheternas 
Ideella Nyhyttans 
behandlingshem, 
Stiftelsen Credo 
Tallgården i Virserum, 
Villa Vita i Mullsjö AB, 
Yxe Herrgård 
Hagforsgruppen AB, 
Rockesholm 
behandlings- och 
utbildnings KB samt 
Attendo Individ och 
Familj 

Förlängning till och med 
2011-12-31 

Inredningssortiment IKEA 2011-01-01—2011-12-31 
Service av köks- och 
tvättutrustning 

Svensk Storköksservice Förlängt till och med  
2011-06-30 

Sjukvårdsmaterial OneMed Sverige AB 2010-11-10—2014-11-09 
Arbetskläder och 
skor till kök, städ 
och vård 

Kwintet Fristads AB 2010-10-01—2013-09-30 
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Kompetensutvecklin
gsprojekt 

Coach Ulrica Holmgren 
AB, VOK i Västsverige 
AB, Öhrlings Pricewater-
house, Sjöström 
Marknadsförnyelse AB 
samt Spiran Kompetens- 
utveckling AB 

Förlängt till och med  
2011-12-31 

Matformar och för-
slutningsmaskiner 

TechPack in  
Scandinavia AB 

2011-01-011—2013-12-31 

Maskindiskmedel Johnson Diversey 
Sverige AB 

2011-01-01—2013-12-31 

Motorfordons-
försäkring 

Trygg Hansa 2011-01-01—2013-12-31 

Pensions-
administration 

KPA Pensionsservice AB Förlängt till och med  
2013-03-31 

 
Anmälan av följande beslut gällande upplåtelse av platsmark med delegat 
inköpare Britt-Marie Cassel: 

• Rydbergsdal, upplåtelse den 29 januari 2011 till  
MKK Kopparberg. 

• Rydbergsdal, upplåtelse den 26 februari 2011 till 
MKK Kopparberg 

• Grönområdet vid Folkets Hus i Kopparberg, upplåtelse den 14 
maj 2011 till Strombergs Trädgård & Fritid.  

 
Anmälan av följande beslut gällande arrendeavtal med delegat inköpare 
Britt-Marie Cassel: 

• Arrendeavtal med Ulla Haglund för perioden  
februari 2011-30 juni 2012 gällande del av Laxbro 22:17. 

 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna 
 
_________ 
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Ks § 75    
 
Delgivningar 
 

   
   
 

Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning 

Beslut om årlig kontrollavgift för 
livsmedelsanläggning, Koppargården. 

   

 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Beslut om årlig kontrollavgift för 
livsmedelsanläggning, Solgårdens 
servicehem. 

   
 

InfoTorg AB och Miljöfordon 
Syd 

Diplom för kommunens miljöarbetet 

   

 
Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Uppdrag att redovisa läget i 
diskussionerna om en ny 
regionindelning. 

   
 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Skrivelsen ”Kommuner har en viktig roll 
i regionaliseringen”. 

   
 

Länspolismästare  
Kalle Wallin 

Hjärtligt tack för uppvaktningen. 

   
 Djäkens Samfällighetsförening Protokoll från styrelsemöte den  

1 februari 2011. 
   
 Lärarförbundet Skrivelse rörande pedagogisk lunch. 
   
 Skolverket Statsbidrag för yrkesinriktad 

gymnasial vuxenutbildning. 
   

 
Medicinskt ansvarig för 

rehabilitering  
Gunilla Andersson 

Reviderad verksamhetsplan för 
arbetsterapi/dagrehab inklusive 
vaktmästeri. 

   

 
Medicinskt ansvarig för 

rehabilitering  
Gunilla Andersson 

Redovisning av uppföljning av 
verksamheten med förebyggande 
hembesök bland äldre än 80 år. 
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Barn- och ungdoms-

psykiatriska kliniken, Örebro 
läns landsting 

Erbjudande av föreläsningar under 
2011. 

   

 
Barn- och ungdoms-

psykiatriska kliniken, Örebro 
läns landsting 

Inbjudan till föreläsning den  
8 februari 2001, ”Små barn och 
anknytning”, Maria Svanström. 

   
 Familjecentralen SAMBA Informationsbroschyr om 

familjecentralens verksamhet 2011. 
   

 Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom, avslag på överklagande av 
besluta att ej bevilja bistånd enligt 
Socialtjänstlagen kap 4 § 1, mål nr 
2626-10 E. 

   

 
Samtliga kommuner i Örebro 

län 

Avsiktsförklaring angående 
mottagande av ensamkommande barn 
och ungdomar i Örebro län. 

   

 
Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting 
om prestationsbaserat stimulansbidrag 
på äldreområdet. 

   

 
Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Landsting 
om stöd till evidensbaserad praktik 
för god kvalitet inom socialtjänstens 
område. 

   

Dnr KS 160/2010 212 Länsstyrelsen Dalarnas län 

Samråd om program för 
vindbruksplan tillägg till 
översiktsplanen för Smedjebackens 
kommun i Dalarnas län 

   
 Allmänna utskottet Protokoll från sammanträde den  

9 februari 2011 
   
 Bildningsutskottet Protokoll från sammanträden den  

8 februari 2011 
   
 Sociala utskottet Protokoll från sammanträden den  

7 februari 2011. 
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Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Inbjudan till nätverk för 
förtroendevalda som vill utveckla 
medborgardialogen. 

   
 

Bergslagens miljö- och 
byggnämnd 

Protokoll fört vid sammanträde den  
26 januari 2011. 

   
 

Bergslagens miljö- och 
byggnämnds arbetsutskott 

Protokoll fört vid sammanträde den 
31 januari 2011. 

   

 Regionförbundet Örebro län 

Protokollsutdrag från 
regionfullmäktiges sammanträde den 
12 januari 2011, § 2 Val av 
valbredning, 13 ledamöter och 
ersättare, samt ordförande och vise 
ordförande. 

   
 Region Halland Hallands kulturplan 2011-2013. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 _________ 
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Ks § 76   
 
Fråga angående information om mottagande av barn och 
ungdomar 
 
 
Ärendebeskrivning 
Wiveca Stopp (S) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 
följande fråga: Kommer allmänheten inbjudas till information angående 
etableringen av mottagande av barn och ungdomar? 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom svarar att de närboende till de lokaler där 
verksamheten kommer att bedrivas, har inbjudits till ett informationsmöte 
med deltagande av bland annat Migrationsverket. Vidare planeras ett 
antal seminarier i kommunen rörande mottagande av barn och ungdomar 
och till detta relaterade ämnen, till vilka allmänheten kommer att 
erbjudas att delta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 
 
_________ 
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