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[9191 LJUSNARSBERGS 
W KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 83 

Tillägg i kungörelsen 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (19) 
Sammanträdesdatum 

2016-10-06 

Ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår följande tillägg i dagens kungörelse: 
avsägelse från samtliga politiska förtroendeuppdrag från och med den 1 januari 2017, 
Ingemar Javinder (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till tillägg i kungörelsen. 

Uldragsbeslyrkande 



-

ffl LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 84 

Allmänhetens frågestund 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (19) 
Sammanträdesdatum 

2016-10-06 

Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige och ingen 
frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 85 
Ks § 215 
Ks § 201 

Sotning i privat regi 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-06 

Dnr KS 0105/2016 

Räddningsnämnden Västerbergslagen beslutade vid sammanträde den 

4 (19) 

15 augusti 2016 § 43 föreslå kommunfullmäktige besluta att brandskyddskontrollen 
skall utföras av kommunen och sotningen (rengöring) skall utföras av privat utförare. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet. 

Kommunstyre/sen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen återupptar ärendet. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att brandskyddskontrollen 
skall utföras av kommunen och sotningen (rengöring) skall utföras av privat utförare. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Komunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Ludvika kommun 
Räddningsnämnden Västerbergslagen 

Utdragsbestyrl<ande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (19) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-10-06 

Justerandes sign. 

Kf § 86 
Ks § 220 
Bos§ 113 Dnr KS 0008/2016 

Beslut om särskilda boendeformer, Treskillingen 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ingemar Javinder (S) informerar att Advokatföman Oebergs AB, vilken 
anlitats med anledning av kommunens tvist med Skatteverket rörande avdrag för moms 
gällande Treskillingen, har inkommit med förslag till att kommunen tar beslut som 
tydliggör att Treskillingen är en särskild boendeform. 

Förslag 
Ordförande Ingemar Javinder (S) föreslår bildnings- och sociala utskottet besluta 
uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson och kanslichef Anders Andersson utarbeta förslag 
till kommunstyrelsen gällande beslutsskrivning vilket klargör att Treskillingen är en 
särskild boendeform. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson och ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med 
skrivelse daterad den 13 september 2016. I skrivelsen anges bland annat att i 
samband med att kommunen begärt ersättning för viss mervärdesskatt avseende 
kostnader för boendet på Treskillingen, har Skatteverket och allmän 
förvaltningsdomstol ifrågasatt om boendet på Treskillingen utgör sådan boendeform 
som avses i Socialtjänstlagen (2001 :453) (SoL) kap 5 § 5 andra stycket. Detta 
föranleder kommunfullmäktige anta ett fö1iydligande beslut. 

Kanslichef Anders Andersson och ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson och ekonomichef Sara Jonsson föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fö1iydliga att den rätt som 
kommunen, enligt stadgarna för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening 

Utdragsbesty~<ande 

(}!(ån~( 



[9191 LJUSNARSBERGS 
WKOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (19) 
Sammanträdesdatum 

2016-10-06 

Ljusnarsbergs äldrebostäder, har att i andra hand upplåta lägenhet, avsedd för 
särskilda boendeformer, skall användas för en sådan särskild boendeform som avses i 
Socialtjänstlagen (SoL) kap 5 § 5 andra stycket ("Kommunen ska inrätta särskilda 
boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt 
stöd."). Detta innebär bland annat att bostädei·na utfo1mas och utrustas så att den 
boende kan leva ett så självständigt liv som möjligt samt att medicinsk personal finns 
att tillgå alla tider på dygnet. Vidare beslutas att verksamheten skall vara anmäld hos 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

Kommunfullmäktige 

Yrkande 
Ingemar Javinder (S), med instämmande av Ewa-Leena Johansson (S), yrkar bifall till 
kommunstyrelse11s förslag. 

Hendrik Bijloo (L) yrkar återremiss för vidare utredning. 

Propositionsord ni ng 
Ordförande Ulla Diedrichsen (V) ställer proposition på Hendrik Bijloos (L) 
yrkande om återremiss och avslag på återremiss. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet om återremiss. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förtydliga att den rätt som kommunen, enligt 
stadgarna för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs 
äldrebostäder, har att i andra hand upplåta lägenhet, avsedd för särskilda 
boendef01mer, skall användas för en sådan särskild boendef01m som avses i 
Socialtjänstlagen (SoL) kap 5 § 5 andra stycket ("Kommunen ska inrätta särskilda 
boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt 
stöd."). Detta innebär bland annat att bostäderna utformas och utrustas så att den 
boende kan leva ett så självständigt liv som möjligt samt att medicinsk personal finns 
att tillgå alla tider på dygnet. Vidare beslutas att verksamheten skall vara anmäld hos 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Reservation 
Hendrik Bijloo (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande enligt bilaga 2. 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 87 
Ks § 216 
Au§ 148 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 {19) 
Samma nträdesdatum 

2016-10-06 

Dnr KS 0087 /2016 

Uppföljning av verkställighet av inkomna medborgarförslag 
2013-2016 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning av 
verkställighet av inkomna medborgarförslag 2013-2016 daterad den 26 augusti 2016. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Komnrnnfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMM UNFULLMÄKTIGE 

Kf § 88 
Ks § 221 
Au§ 149 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-06 

Dnr l<S 0002/2016 

Uppföljning av verkställighet av inkomna motioner 
2013-2016 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 

8 (19) 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en uppföljning av inkomna motioner 
2013-2016 daterad den 26 augusti 2016. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Utdragsbestyrkande 



ffl LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 9 (19) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-10-06 

Justerandes slgn. 

/);!~ 

Kf § 89 
Kf 74 
Kf § 61 Dnr KS 0004/2016 

Val av revisor och ordförande i revisionen efter 
Boris Gudmundsson 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 3 maj 2016 § 4 7 entlediga 
Boris Gudmundsson från uppdraget som revisor i kommunen samt från uppdraget 
som ordförande i revisionen. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 8 juni 2016 § 61 hänskjuta 
valet av revisor efter Boris Gudmundsson till sammanträde den 15 september 2016 
samt välja Pirjo Nilsson till ordförande i revisionen. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 september 2016 § 74 
hänskjuta valet av revisor efter Boris Gudmundsson och vice ordförande i revisionen 
till dagens sammanträde 

Förslag 
Natalie Peart (MP) föreslår kommunfullmäktige välja Marko Rantamäki till revisor. 

Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunfullmäktige välja 
Monica Edlund Molander till vice ordförande i revisionen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja Marko Rantamäki till revisor. 

Kommunfullmäktige beslutar välja Monica Edlund Molander till vice ordförande i 
rev1s10nen. 

Expediering: 
Marko Rantamäki 
Monica Edlund Molander 
Revisionens ordförande Pi1jo Nilsson 
Auktoriserad revisor Rebecka Hansson, PwC 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Kansliavdelningen 

Utdragsbeslyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFU LLMÄKTIGE 

Kf § 90 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sa mmanträdesdatum 

2016-10-06 

Dnr KS 0004/2016 

Val av ledamot och vice ordförande i räddningsnämnden 
Västerbergslagen efter Kitty Strandberg (S) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 september 2016 § 80 
entlediga Kitty Strandberg (S) från samtliga politiska förtroendeuppdrag i 
kommunen. 

10 (19) 

Kommunfullmäktige har att välja ledamot och vice ordförande i räddningsnämnden 
Västerbergslagen. 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Gert Stark (S) till 
ledamot i räddningsnämnden Västerbergslagen. 

Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Antti Tsupukka (S) till 
vice ordförande i räddningsnämnden Västerbergslagen. 

Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Susanne Hall (S) till 
ersättare i räddningsnämnden Västerbergslagen efter Gert Stark (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja Gert Stark (S) till ledamot i räddningsnämnden 
Västerbergslagen. 

Kommunfullmäktige·beslutar välja Antti Tsupukka (S) till vice ordförande i 
räddningsnämnden Västerbergslagen. 

Kommunfullmäktige beslutar välja Susanne Hall (S) till ersättare i 
räddningsnämnden Västerbergslagen efter Gert Stark (S). 

Expediering: 
Gert Stark (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Susanne Hall (S) 

Räddningsnämnden Västerbergslagen 

Ludvika kommun 

Kansliavdelningen 

Utdragsbeslyrkande 



1919]LJUSNARSBERGS 
WKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (19) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-10-06 

Justerandes sign. 

Kf § 91 Dnr KS 0004/2016 

Val av ledamot och ordförande i Bergslagens 
överförmyndarnämnd efter Kitty Strandberg (S) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 september 2016 § 80 
entlediga Kitty Strandberg (S) från samtliga politiska fö1iroendeuppdrag i 
kommunen. 

Kommunfullmäktige har att välja ledamot och ordförande i Bergslagens 
överförmyndarnämnd. 

Förslag 
Ingemar Javinder (S) föreslår kommunfullmäktige välja Gert Stark (S) till ledamot i 
Bergslagens överförmyndarnämnd. 

Ingemar Javinder (S) föreslår kommunfullmäktige välja Gert Stark (S) till ordförande 
i Bergslagens överfö1myndarnämnd. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja Ge1i Stark (S) till ledamot i Bergslagens 
överförmyndarnämnd. 

Kommunfullmäktige beslutar välja Gert Stark (S) till ordförande i Bergslagens 
överförmyndarnämnd. 

Expediering: 
Gert Stark (S) 
Bergslagens överfö1myndamämnd 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Nora kommun 
Kansliavdelningen 

Uldragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 92 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 12 (19) 
Sammanträdesdatum 

2016-10-06 

Dnr KS 0004/2016 

Val av ersättare i valberedningen efter Jessica Kähäri (MP) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 september 2016 § 82 
entlediga Jessica Kähäri (MP) från samtliga politiska förtroendeuppdrag i 
kommtmen. 

Kommunfullmäktige har att välja ersättare i valberedningen. 

Förslag 
Natalie Peart (MP) föreslår kommunfullmäktige väija Linn Wennberg (MP) till 
ersättare i valberedningen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja Linn Wennberg (MP) till ersättare i 
valberedningen. 

Expediering: 
Linn Wennberg (MP) 
Kansliavdelningen 

Utdragsbeslyrl<ande 



~ LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-06 

Dnr KS 0004/2016 

Avsägelse från förtroendeuppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige, Anna-Lena Gudmundsson (M) 

Ärendebeskrivning 
Anna-Lena Gudmundsson (M) har inkommit med en avsägelse daterad den 

13 (19) 

22 september 2016 från fö1iroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Anna-Lena Gudmundsson (M) entledigande från 
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Vidare beslutas att begära hos Länsstyrelsen i Örebro län rösträkning för framtagande 
av ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Expediering: 
Anna-Lena Gudmundsson (M) 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Kansliavdelningen 

Justerandes sign. _ ,/,7 ,. 

/11/!!}y q; /~ 
Utdragsbeslyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN . SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-10-06 

Kf § 94 Dnr KS 0087 /2016 

Anmälan av medborgarförslag rörande e-tjänst för 
inlämnande av medborgarförslag, Veronica Andersson 

Ärendebeskrivning 

14 (19) 

Veronica Andersson inkom med medborgarförslag daterat den 28 april 2016 rörande 
e-tjänst för inlärnnande av medborgarförslag. 

I medborgarförslaget anges bland annat för att öka intresset hos kommuninvånarna 
för att lämna in medborgarförslag, borde det vara möjligt att lämna in 
medborgarförslag genom e-tjänst på kommunens hemsida eller via mail. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget hänskjuts till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Expediering: 
V eronica Andersson 

Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (19) 
Sammanträdesdatum 

2016-10-06 

Dnr KS 0087 /2016 

Anmälan av medborgarförslag rörande en miljöamnestidag 
eller -vecka per år, Veronica Andersson 

Ärendebeskrivning 
Veronica Andersson inkom med medborgarförslag daterat den 28 april 2016 rörande 
en miljöamnestidag eller -vecka per år. 

I medborgarförslaget anges bland annat för att uppmuntra de människor som har 
miljöfarligt avfall i sina hem, kunde det arrangeras en miljöamnestidag eller - vecka 
per år där personer helt utan frågor eller avgifter skulle kunna lämna miljöfarligt 
avfall på avfallsstationen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget hänskjuts till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Expediering: 

Veronica Andersson 

Kansliavdelningen 

Justerandes sign. /4 
~ ///6 

Utdragsbeslyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-06 

Dnr KS 

Avsägelse från politiska förtroendeuppdrag, 
Ingemar Javinder (S) 

Ärendebeskrivning 
Ingemar Javinder (S) har inkommit med en avsägelse daterad den 

16 (19) 

4 oktober 2016 från samtliga politiska fö1iroendeuppdrag i kommunen från och med 
den 1 januari 2017. Avsägelsen gäller följande uppdrag: 

• ledamot i kommunfullmäktige 
• ledamot i kommunstyrelsen 
• vice ordförande i kommunstyrelsen 
• ledamot i bildnings- och sociala utskottet 
• ordförande i bildnings- och sociala utskottet 
• ledamot i styrelsen för Ljusnarsbergs kommunlager AB 
• vice ordförande i styrelsen för Ljusnarsbergs kommunlager AB 
• ledamot i Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer 
• ordförande i Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer 
• ledamot i Regionala samverkansrådet 
• ersättare i krisledningsnärnnden 
• ersättare i Sydnärkes lönenärnnd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Ingemar Javinder (S) entledigande från samtliga 
politiska förtroendeuppdrag från och med den 1 januari 2017. 

Vidare beslutas att begära hos Länsstyrelsen i Örebro län rösträkning för framtagande 
av ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den 1 januari 2017. 

Expediering: 
Ingemar Javinder (S) 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Kansliavdelningen 

Utdragsbeslyikande 



ffl LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 97 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-06 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ges följande delgivningar: 

17 (19) 

• Länsstyrelsen i Örebro län: Anmälan av ny ledamot i kommunfullmäktige 
Peter Jeppson (M) efter Gunnar Fransson (M). 

• Länsstyrelsen i Örebro län: Anmälan av ny ersättare i kommunfullmäktige 
Bo Fjällman (M) efter Peter Jeppsson (M). 

• Länsstyrelsen i Örebro län: Anmälan av ny ersättare i kommunfullmäktige 
Kevin Peart (MP) efter Jessica Kähäri (MP). 

• Länsstyrelsen i Örebro län: Anmälan av ny ledamot i kommunfullmäktige 
Mattias Svedberg (S) efter Kitty Strandberg (S). 

• Länsstyrelsen i Örebro län: Arunälan av ny ersättare i kommunfullmäktige 
Linda Engström (S) efter Mattias Svedberg (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar delgivningarna. 

Utdragsbestyrkande 



ffl LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Bilaga 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (19) 
Sammanträdesdatum 

2016-10-06 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde 
torsdagen den 6 oktober 2016 

Socialdemokraterna 
Ewa-Leena Johansson 
Ingemar Javinder 
Ken Karlsson 
Gert Stark 
Ulla Kalander-Karlsson 
Antti Tsupukka 
J osefine Ovesson 
Mattias Svedberg 
Susanne Hall 

Vänsterpartiet 
Sture Ekmark, tjänstgörande ersättare 
Ulla Diedrichsen 

Miljöpartiet de gröna 
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Reservation mot Beslut om särskilda boendeformer, Treskillingen 

Härmed reserverar Liberalerna i ljusnarsberg sig mot Kommunfullmäktiges beslut att 
förtydliga att den rätt som kommunen, enligt stadgarna för Riksbyggens kooperativa 
hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder, har att i andra hand upplåta lägenhet, 
avsedd för särskilda boendeformer, skall användas för en sådan särskild boendeform som 
avses i Socialtjänstlagen (Sol) kap 5 § 5 andra stycket. 

Innan ett sådant beslut kan tas, behöver social förvaltningen genomföra en utredning som 
klargör vilken funktion Treskillingen har inom äldrevård i Ljusnarsbergs kommun. I 
rapporteringar gentemot Kommun Styrelse och Kommunfullmäktige behandlas Treskillingen 
oftast utifrån en hemtjänst perspektiv. Otydligt är dessutom om Treskillingen är ändamåls 
enligt anpassat och bemannat för att kunna fungera som särskild boendeform som avses i 
Socialtjänstlagen (Sol) kap 5 § 5 andra stycket. 
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