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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  2011-05-25  

 

 

                                                                     Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 12.00 
     13.00 – 16.00 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 
Ingemar Javinder (S) 
Pirjo Nilsson (S), tjänstgörande ersättare, §§ 134-157 

 Gert Stark (S) 
Lars Bergsten (S), tjänstgörande ersättare 
Astrid Dahl (V) 
Ronnie Edvardsson (MP), §§ 136-157 
Natalie Ström (MP), tjänstgörande ersättare, §§ 133-135 
Hans Hedborg (C) 
Josefina Backelin (C), tjänstgörande ersättare 
John-Ove Johansson (M), tjänstgörande ersättare 
Gunnar Fransson (M) 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Tommy Larserö, kommunchef 
Bo Wallströmer, ekonomichef  
Anders Nordlund, bildningschef 
Charlotte Dahlbom, socialchef 
Stefan Karlsson, räddningschef, Räddningstjänsten Västerbergslagen, § 133 
Tomas Larsson, näringslivsutvecklare, §§ 134-135 
 

Utses att justera Hans Hedborg 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2011-06-01 
 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer: 133 – 157 

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

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

 

   ANSLAG/BEVIS           
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2011-05-25 
Datum för 
anslags uppsättning 2011-06-01 Datum för 

anslags nedtagande    2011-06-27 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
  Anders Andersson
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Kommunstyrelsen  2011-05-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Ks § 133 
 
Information om Räddningsnämnden Västerbergslagens 
verksamhet 
 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningschef Stefan Karlsson, Räddningstjänsten Västerbergslagen 
informerar om räddningsnämndens verksamhet samt årsredovisning för 
år 2010. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsen  2011-05-25 
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Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Ks § 134 
Ks § 106 
Au § 53  Dnr KS 007/2011 
 
Lokal turiststrategi, ”Vision, mål, strategi och 
organisation för ökad turism, tillväxt och utveckling i 
Ljusnarsbergs besöksnäring” 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010, 
§ 105 i samband med antagande av Övergripande strategier och budget 
för 2011 och flerårsplan 2012-2013 att kommunen skulle upprätta en 
kommunal turiststrategi, vilken skulle samordnas med strategin för 
Bergslagsturism. 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson inkom med förslag till lokal 
turiststrategi, ”Vision, mål, strategi och organisation för ökad turism, 
tillväxt och utveckling i Ljusnarsbergs besöksnäring”, daterad den  
30 mars 2011. Denna turiststrategi bygger på Regionförbundet Örebros, 
kommunernas i norra Örebro län (KNÖL-kommunerna) och Tursams 
utarbetade strategi ”Destination Bergslagen”. I bifogad skrivelse föreslog 
näringslivsutvecklare Tomas Larsson kommunstyrelsen besluta att 
upphandla turistverksamhet enligt föreliggande förslag, upphandlingen 
skulle ske våren/sommaren 2011 samt att avtal skulle ingås för tre år med 
möjlighet till förlängning i två år. Vidare skulle i avtalet anges att detta 
kan omförhandlas om KNÖL-kommunerna kommer överens om annan 
gemensam driftform än gällande. Dock kunde avtalsparten om så 
önskades under avtalad period fortsatt fungera som kommunens 
turismpersonal efter förhandling om förändrad organisationsform. 
Omfattningen av avtalet skulle regleras inom ramen för befintlig budget. 
 
Allmänna utskottets förslog vid sammanträde den 13 april 2011, § 53  
kommunstyrelsen besluta dels att anta ovanstående förslag till lokal 
turiststrategi efter gjorda revideringar, dels i enlighet med näringslivs-
utvecklare Tomas Larssons förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 april 2011, § 106 
att återremittera ärendet för kompletteringar. 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med reviderat 
förslag till lokal turiststrategi, ”Vision, mål, strategi och organisation för 
ökad turism, tillväxt och utveckling i Ljusnarsbergs besöksnäring”, 
daterat den 16 maj 2011. 
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Näringslivsutvecklare Tomas Larsson redovisar det reviderade förslaget 
till lokal turiststrategi. 
 
Förslag 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till lokal turiststrategi 
”Vision, mål, strategi och organisation för ökad turism, tillväxt och 
utveckling i Ljusnarsbergs besöksnäring”. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till lokal turiststrategi, 
”Vision, mål, strategi och organisation för ökad turism, tillväxt och 
utveckling i Ljusnarsbergs besöksnäring”, samt ger kommunstyrelsen 
tillåtelse att ta beslut om revideringar som ej är av principiell karaktär. 
 
_________ 
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Ks § 135  Dnr KS 007/2011 
 
Underlag för upphandling av entreprenör för 
Ljusnarsbergs turistnäring 
 
 
Ärendebeskrivning 
Upphandling skall genomföras under våren och sommaren 2011 av 
entreprenör för Ljusnarsbergs turistnäring. Avtalet avses omfatta tre år 
med möjlighet till förlängning med två år från och med den  
1 januari 2012. 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med underlag för 
upphandling av entreprenör för Ljusnarsbergs turistnäring daterad den  
16 maj 2011. Handlingen är en beskrivning av uppdragets omfattning 
men utgör inte den formella upphandlingstexten. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till underlag för 
upphandling av entreprenör för Ljusnarsbergs turistnäring. Vidare 
beslutas att vid upphandling skall särskilt utvärderas inkomna anbud från 
entreprenörer mot verksamhet bedriven i kommunal regi. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson 
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Ks § 136  Dnr 159/2010 041 
 
Ekonomisk rapport 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar om kommunens ekonomiska 
situation. 
 
Ekonomiska rapporter presenteras från bildningsutskottets och sociala 
utskottets verksamhetsområden per den 30 april 2011. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporterna. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Ekonomichef Bo Wallströmer 
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Ks § 137 
Au § 69  Dnr KS 026/2011 
 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 4 maj 2011 
inkommit med ekonomisk rapport avseende perioden  
1 januari–30 april 2011. Rapporten avser såväl LFABs eget 
fastighetsbestånd som förvaltningslokaler. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
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Ks § 138 
Au § 70  Dnr KS 118/2010 041 
 
Ekonomisk rapport, Bergslagens Kommunalteknik 
 
 
Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik har inkommit med ekonomisk rapport 
innehållande prognos per den 31 januari 2011 för helåret 2011. 
Prognosen anger inga avvikelser för Ljusnarsbergs kommun. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet uppdrar år kommunchef Tommy Larserö att 
närmare undersöka ärendets innebörd. Denna undersökning skall 
presenteras i samband med att ärendet behandlas av 
kommunstyrelsen vid sammanträde den 25 maj 2011. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö presenterar en muntlig redovisning av 
ärendets innebörd. 
 
Bergslagens Kommunalteknik har inkommit med ekonomisk rapport 
innehållande prognos per den 31 mars 2011 för helåret 2011. 
Prognosen anger inga avvikelser för Ljusnarsbergs kommun. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Bergslagens Kommunalteknik 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Nora kommun 
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Ks § 139 
Au § 71  Dnr KS 005/2010 106 
 
Årsredovisning, revisionsberättelse och 
revisionsrapport 2010, Bergslagens Kommunalteknik 
 
 
Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med 
årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport för år 2010. 
Sammantaget visar driftredovisningen på ett överskott med 4 336 000 
kronor. 
 
Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 27 april 2011,  
§ 27 att begära beslut om ansvarsfrihet hos kommunfullmäktige i 
Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja kommunens 
ledamöter i förbundsdirektionen ansvarsfrihet i enlighet med 
revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2010 samt godkänna 
årsredovisningen för detsamma. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Det antecknas att Pirjo Nilsson (S) och Hans Hedborg (C) icke deltar 
i behandlingen av ärendet och beslutet. 
 
_________ 
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Ks § 140 
Au § 72  Dnr KS 044/2011 
 
Nya avtal med Kommuninvest 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommuninvest har den 15 april 2011 inkommit med förslag till två 
nya avtal med medlemmarna i syfte att även i framtiden tydliggöra 
medlemsansvaret. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för 
slutgiltigt beslut av kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar ingå avtal med Kommuninvest enligt 
föreliggande förslag. 
 
_________ 
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Ks § 141 
 
Information om Övergripande strategier 2012 samt 
flerårsplan för 2013-2014 
 
 
Ärendebeskrivning 
Minnesanteckningar från budgetberedningens sammanträde den  
11 maj 2011 samt föreliggande budgetförutsättningar redovisas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
_________ 
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Ks § 142 
Au § 73  Dnr KS 205/2010 106 
      
Yttrande gällande revisorernas rapport ”Granskning 
av bygglovsprocessen”, Bergslagens miljö- och 
byggnämnd 
 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna i Bergslagens miljö- och byggnämnd 
(BMB) gav PwC i uppdrag att genomföra en granskning av bygglovs-
processen vid Bergslagens miljö- och byggförvaltning. 
 
Revisor Lars Edgren, PwC inkom med revisionsrapport ”Granskning 
av bygglovsprocessen, Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, 
Lindesberg” daterad den 15 november 2010. I bifogad skrivelse 
daterad den 11 november 2010 från de förtroendevalda revisorerna i 
BMB konstaterades att granskningen bland annat noterat att en 
avstämning av intäkterna inte görs, att nämnden saknar en egen 
webbplats där bygglovsregler och priser framgår samt att det saknas 
mål för verksamheten. Rapporten överlämnades till Lindesbergs 
kommunstyrelse med önskan om skriftligt svar senast den 28 februari 
2011. 
 
Kommunstyrelsen delgavs revisionsrapporten vid sammanträde den  
3 januari 2011, § 2 varvid beslutades att begära att få ta del av 
Bergslagens miljö- och byggförvaltnings svar till revisorerna. 
 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning har upprättat yttrande daterat 
den 14 mars 2011 vilket antogs av Bergslagens miljö- och 
byggnämnd vid sammanträde den 6 april 2011, § 86. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för 
vidare behandling av kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige noterar yttrandet. 
 
_________ 
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Ks § 143 
Bus § 51  Dnr KS 022/2011 
 
Förslag till reviderade taxor för Servicegruppens tjänster 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef/rektor Kent Liljendahl har inkommit med skrivelse daterad den 
14 april 2011 rörande revidering av Servicegruppens tjänster. Det konstateras 
att taxorna inte ändrats sedan december 2002. 
 
Förslag 
Enhetschef/rektor Kent Liljendahl föreslår kommunfullmäktige besluta om 
följande taxa för Servicegruppens tjänster: 
 
Gräsklippning: Tomt upp till 2 000 kvm - 180 kronor per tillfälle 
 Tomt över 2 000 kvm - 250 kronor per tillfälle 
 
Krattning: 125 kronor per timme 
 
Trimning och  
häckklippning: 125 kronor per timme 
 
Snöskottning av  
trappor, gång- 
vägar och garage- 
infarter: 125 kronor per timme 
 
Sandning av 
trappor, gång- 
vägar och garage- 
infarter (inklusive 
sand) 100 kronor per tillfälle 
 
Transporter  100-500 kronor per timme beroende på mängd som 

transporteras. 
 
Vidare föreslås att ovanstående priser är inklusive moms samt gäller från och 
med den 1 juni 2011. 

- 
Bildningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
reviderade taxor för Servicegruppens tjänster. Vidare föreslås 
kommunfullmäktige besluta att de reviderade taxorna skall gälla från och 
med den 1 juli 2011. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
_________ 
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Ks § 144  Dnr KS 048/2011 
 
Förslag till ny bygglovstaxa 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ny Plan- och bygglag (PBL) träder i kraft den 2 maj 2011 och medför 
bland annat förändrade taxor. Den nya Plan- och bygglagen innebär ett 
förändrat arbetssätt och ger kommunerna ytterligare uppgifter i samband 
med tillsyn och kontroller av byggandet. Konstruktionen av taxan är i 
princip samma som har gällt sedan 1987 med de justeringar som den nya 
lagen ger. 
 
Taxan består av bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor samt 
att avgifter för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör 
en tusendel  av gällande prisbasbelopp (mPBB) samt ärendeberoende 
faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som 
handläggningen av respektive ärendetyp kräver.  
 
Förslag 
Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade vid sammanträde den  
4 maj 2011, § 113 föreslå kommunstyrelserna i Hällefors, Lindesbergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner att föreslå respektive kommun-
fullmäktige att, med stöd av Plan- och bygglagen kap 12, § 10, anta 
föreliggande förslag till taxa för prövning enligt Plan- och bygglagen och 
enligt Sveriges Kommuners och Landstings rekommendation med 
justeringsfaktor till 0,8. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Bergslagens miljö- och byggnämnds 
förslag. 
 
_________ 
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Ks § 145 
Su § 71  Dnr KS 017/2011 
 
Fastställande av avgift med anledning av ny alkohollag 
 
 
Ärendebeskrivning 
Alkoholhandläggare Ulf Wiman har inkommit med skrivelse daterad den 3 
maj 2011 i vilken anges att den 1 januari 2010 trädde ny alkohollag i kraft 
där en av ändringarna rörde stadgandet om att en sökande av tillstånd att 
servera alkohol skall avlägga ett kunskapsprov i alkohollagen. 
Kunskapsprovet för sökande rörande Ljusnarsbergs kommun administreras 
av norra Örebro läns alkoholhandläggare placerad i Lindesbergs kommun 
och någon avgift har hitintills ej tagits ut. Kommunen äger rätten att ta ut 
en generell avgift som skall täcka självkostnaderna för handläggningen. 
 
Förslag 
Alkoholhandläggare Ulf Wiman föreslår i ovanstående skrivelse sociala 
utskottet besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta om följande taxa 
för kunskapsprov enligt alkohollagen: 
 

• För första provtillfället 500 kronor. 
• För andra provtillfället 500 kronor. 
• För tredje provtillfället ingen avgift. 

 
Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avgift för 
kunskapsprov enligt alkohollagen enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
_________ 
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Ks § 146 
Bus § 52  Dnr KS 022/2011 
 
Lokalisering av Vuxams verksamhet 
 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund och ekonomichef Bo Wallströmer har 
den 9 maj 2011 inkommit med skrivelse rörande lokaler för Vuxams 
verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den  
29 april 2009, § 91 tillsätta en utredning rörande gemensam lokal för 
Komvux/Lärcentrum. Skrivelsen utgör en redovisning av denna 
utredning. 
 
Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund och ekonomichef Bo Wallströmer 
föreslår utifrån föreliggande utredning kommunstyrelsen besluta 

• att Komvux verksamhet vid Konstmästaregatan samt 
arbetsmarknadsenhetens administrativa personal flyttas till 
Campus Kopparbergs före detta lokaler från och med den  
1 juli 2011 och verksamheten vid Lärcentrum flyttas till Campus 
Kopparbergs före detta lokaler senast den 31 december 2011, 

• att de medel som avsatts i ÖSB 2011 för kostnader för lokalerna 
Campus Kopparberg (ansvar 120, verksamhet 81142) överförs till 
bildningsförvaltningen, samt 

• att kommunens förvaltning ges i uppdrag att avyttra Lärcentrums 
lokaler vid Abrahamsgård från och med den 1 januari 2012. 

 
Bildningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 
Ekonomichef Bo Wallströmer 
Enhetchef/rektor Kent Liljendahl 
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Ks § 147 
Bus § 54  Dnr KS 014/2011 
 
Kvalitetsredovisning 2010 för bildningsverksamheterna 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet 
skall varje kommun, varje skola, varje kommunalt driven förskola och varje 
kommunalt drivet fritidshem årligen upprätta en skriftlig 
kvalitetsredovisning. Kommunens kvalitetsredovisning skall omfatta såväl 
kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 
 
Förslag till kvalitetsredovisning för bildningsverksamheten 2010 i 
kommunen har upprättats och redovisas av bildningschef  
Anders Nordlund. 
 
Bildningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till kvalitetsredovisning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 148 
Bus § 58  Dnr KS 050/2011 
 
Revidering av delegationsordning 
 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med skrivelse daterad den  
4 maj 2011 rörande revidering av befintlig delegationsordning. 
 
Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår i ovanstående skrivelse 
kommunstyrelsen besluta om följande tillägg i delegationsordningen: 

• Beslut om bidrag till fristående gymnasieskola  
Lagrum: Skollagen kap 9 § 8a samt Förordning (1996:1206) om 
fristående skolor  
Delegat: Förvaltningschefen 

 
 
Bildningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 149 
Su § 70  Dnr KS 047/2011 
 
Delegation för handläggare att yttra sig till tingsrätten i 
mål som rör särskilt förordnad vårdnadshavare (SFN) till 
gruppen ensamkommande barn 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med skrivelse daterad den 10 maj 
2011 i vilken anges att under tiden ensamkommande barn befinner sig i 
asylprocessen har de god man och när de erhållit uppehållstillstånd 
väcker socialnämnden talan hos tingsrätten rörande behov av särskild 
förordnad vårdnadshavare. I vissa fall kan tingsrätten begära in särskilda 
uppgifter från socialnämnden eller att föreslagen person som särskild 
förordnad vårdnadshavare ej kan stå till förfogande längre. I dessa fall 
kan tingsrätten kräva förnyad behandling av socialnämnden alternativt 
kompletterande uppgifter från socialnämnden.  
 
Förslag 
Enhetschef Nan Carlsson föreslår i ovanstående skrivelse att 
kommunstyrelsen beslutar ge handläggaren för ensamkommande barn 
delegation att företräda socialnämnden när det gäller kompletteringar i 
ärenden i vilka socialnämnden redan beslutat att talan skall väckas om 
behovet av särskild förordnad vårdnadshavare. 
 
Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt  sociala utskottets förslag 
 
_________ 
 
Expediering: 
Enhetschef Nan Carlsson 
Socialchef Charlotte Dahlbom 
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Ks § 150 
Au § 74  Dnr KS 033/2011 
 
Redovisning och uppföljning av verkställighet 
gällande beslut i kommunstyrelsen 2008-2011 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 6 maj 2011 av verkställighet 
gällande beslut tagna i kommunstyrelsen 2008-2011. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i bilagda skrivelse att 
kommunstyrelsen godkänner uppföljningen och redovisningen. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
_________ 
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Ks § 151 
Au § 75  Dnr KS 033/2011 
 
Återrapportering av diverse beslut tagna av 
kommunstyrelsen 2008-2010 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med 
återrapportering av diverse beslut tagna av kommunstyrelsen 2008-
2010. Rapporten omfattar följande beslut: 
 

• Kommunstyrelsens beslut vid sammanträde den 22 oktober 
2008, § 146 att uppdra åt respektive utskott att följa upp och 
analysera tillämpningen av anställningsstopp. 

• Kommunstyrelsens beslut vid sammanträde den  
19 november 2008, § 178 att uppdra åt dåvarande 
kommunchef Torbjörn Brännlund att utreda alternativ 
finansiering av bostadsförsörjningsplan. 

• Kommunstyrelsens beslut vid sammanträde den  
19 november 2008, § 178 att uppdra åt dåvarande 
kommunchef Torbjörn Brännlund att utreda alternativa 
underhållsalternativ beträffande utomhusmiljön i kommunen. 

• Kommunstyrelsens beslut vid sammanträde den 28 januari 
2009, § 28 att uppdra åt dåvarande bildningschef              
Ann-Margret Runheim att utreda kostnaden per barn och 
ungdom i kommunens förskole-, förskoleklass- och 
grundskoleverksamheter. 

• Kommunstyrelsens beslut vid sammanträde den 19 april 2009,  
§ 91 att utreda alternativ organisering för befintlig 
fritidsgårdsverksamhet. 

• Kommunstyrelsens beslut vid sammanträde den 29 april 2009,  
§ 91 att utreda gemensam studie- och yrkesvägledning för 
komvux och grundskola. 

• Kommunstyrelsens beslut vid sammanträde den 29 april 2009,  
§ 91 att uppdra åt dåvarande kommunchef Torbjörn 
Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer att genomföra 
översyn av kommunens intäkter. 

• Kommunstyrelsens beslut vid sammanträde den 29 april 2009,  
§ 91 att uppdra åt dåvarande kommunchef Torbjörn 
Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer att genomföra 
en översyn av överenskomna skatteväxlingar. 

• Kommunstyrelsens beslut vid sammanträde den 29 april 2009,  
§ 110 att återrapportering skulle ske av åtgärder med 
anledning av det överläggningsdokument som behandlades 
vid detta tillfälle. 
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• Kommunstyrelsens beslut vid sammanträde den 26 augusti 
2009, § 200 att förklara sig positiv till fortsatt utredning 
rörande ökat KNÖL-samarbete (Kommuner i norra Örebro 
län, KNÖL) inom områdena telefoni, IT och upphandling. 
Utredningen skulle presentera konkreta konsekvenser och 
förslag med hänseende till såväl verksamhet som ekonomi 
och beakta målsättningen om stor geografisk spridning av 
samarbetet i KNÖL-området. Därtill skulle undersökningen 
undersöka huruvida ytterligare möjliga samarbetsområden 
finns. Ovanstående beslut togs efter redovisning av en 
utredning i ämnet som genomförts av Lars-Göran Loré, 
Hällefors kommun. 

• Kommunstyrelsens beslut vid sammanträde den 24 februari 
2010, § 52 att hänskjuta förfrågan från Örebro Promotion om 
deltagande i Örebroregionens klimatupprop till kommun-
cheferna i KNÖL-området. Deltagandet innebär att göra egna 
klimatåtaganden för minskad klimatpåverkan och 
energianvändning. 

 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i ovan redovisade 
skrivelse kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande 
återrapportering och därmed anse ovan redovisade uppdrag avslutade. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Kansliet 
Kommunchef Tommy Larserö 
Ekonomichef Bo Wallströmer 
Bildningschef Anders Nordlund 
Socialchef Charlotte Dahlbom 
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Ks § 152 
Au § 76  Dnr KS 033/2011 
 
Redovisning och uppföljning av verkställighet 
gällande beslut i kommunfullmäktige exklusive 
motioner, medborgarförslag och budgetbeslut 2010-
2011 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 3 maj 2011 av verkställighet 
gällande beslut tagna i kommunfullmäktige exklusive motioner, 
medborgarförslag och budgetbeslut 2010-2011. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
uppföljningen och redovisningen. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna uppföljningen och 
redovisningen. 
 
_________ 
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Ks § 153  Dnr KS 050/2011 
 
Reviderat kalendarium 2011 för kommunfullmäktige 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 
daterad den 18 maj 2011 rörande reviderade sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2011 med mera. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i föreliggande skrivelse 
kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges 
sammanträdestider 2011 i det att sammanträdet torsdagen den 8 
september flyttas till torsdagen den 15 september och sammanträdet 
torsdagen den 10 november flyttas till torsdagen den 17 november. 
Vidare föreslås att sammanträdena ovan samt sammanträdet den 15 
december avhålls med början klockan 18.30. Slutligen föreslås 
kommunfullmäktige besluta ge kommunstyrelsen rätt att vid behov ändra 
sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
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Ks § 154  Dnr KS 048/2011 
 
Rutiner för hänvisningsskyltning i kommunerna 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 
 
 
Ärendebeskrivning 
Trafikingenjör Mats S Lidestig, Bergslagens miljö- och byggförvaltning 
har inkommit med förslag till gemensamma regler för hänvisnings-
skyltning i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner. 
 
Förslag 
Trafikingenjör Mats S Lidestig föreslår kommunstyrelsen besluta om 
följande regler vid uppsättande av hänvisningsskyltar till näringsidkare, 
verksamhetsutövare och/eller företag: 

• Önskemål om hänvisningsskyltning till näringsidkare, 
verksamhetsutövare eller företag sker på för ändamålet framtagen 
ansökan till Bergslagens miljö- och byggförvaltning. 

• Skyltning till näringsidkare, verksamhetsutövare eller företag sker 
vid sista avfarten till målpunkten (gäller inte i kommunernas 
stadskärnor). 

• Kostnad för uppsättning av skylt debiteras den sökande. 
• Utformning av skylt diskuteras med och godkänns av 

stadsarkitekten. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Trafikingenjör Mats S Lidestig, Bergslagens miljö- och byggförvaltning 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Nora kommun 
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Ks § 155    
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 
2011-04-01—2011-04-30. 
 
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2011-04-01—2011-04-30. 
 
Anmälan av beslut den 24 maj 2011 gällande omplacering av lån hos 
Kommuninvest uppgående till 7,4 miljoner kronor med obestämd löptid 
och ränta KI-räntan plus 0,14 procent.  
Delegat: Ekonomichef Bo Wallströmer i samråd med kommunstyrelsens 
ordförande Ewa-Leena Johansson. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 
_________ 
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Ks § 156    
 
Delgivningar 
 

   

 Bildningsutskottet Protokoll fört vid sammanträde den  
10 maj 2011. 

   

 Allmänna utskottet Protokoll fört vid sammanträde den  
11 maj 2011. 

   

 Sociala utskottet Protokoll fört vid sammanträde den  
12 maj 2011. 

   

 Överförmyndarnämnden Protokoll fört vid sammanträde den  
5 maj 2011. 

   
Dnr KS 
003/2011 

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

Skrivelse rörande tillämpning av Plan- 
och bygglagen kap 10 § 17. 

   
Dnr KS 
019/2011 Lantmäteriet Avstyckning från Hörken 2:60. 

   
Dnr KS 
006/2011 

Länskommittén i Örebro län 
Sveriges nationaldag 

Protokoll fört vid årsmöte den 4 april 
2011. 

   

 Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Skriften ”Jakten på effektivitet – några 
exempel på mod och metod”. 

   

 Jordbruksverket 
Insamling av information om 
bearbetningsanläggningar för 
vattenbruksdjur. 

   
Dnr KS 
018/2011 Filmpol Mitt Kallelse till ordinarie årsstämma den  

18 maj 2011. 
   

 Bergsstaten Undersökningsstillstånd för området 
Ljusnarsberg 1001. 

   

 Riksbyggen 
”En hållbar berättelse – 
Verksamhetsberättelse och 
hållbarhetsredovisning 2010”. 

   

 Apoteket AB ”Hela Sveriges Apotek – 
Hållbarhetsredovisning 2010”. 
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Dnr KS 
022/2011 

Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning 

Delegationsbeslut, ändrad användning av 
Klövervallen 6. 

   

 Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Cirkulär 11:24 Preliminär kostnads- och 
LSS-utjämning 2012. 

   

 Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag 

Protokoll från styrelsesammanträde den  
9 maj 2011. 

   

 Regionförbundet Örebro Protokoll från sammanträde i 
regionfullmäktige den 5 maj 2011. 

   
Dnr KS 
047/2011 

Örebro läns landsting, 
Rättspsykiatriska kliniken 

Skrivelse ”Vårdkedjan för den 
rättspsykiatriska patienten”. 

   

 Örebro läns landsting Protokoll från Länshandikapprådets 
sammanträde den 15 april 2011. 

   

 Länsstyrelsen Örebro län 

Länsstyrelsen: Örebro läns bedömning av 
hur den statliga ersättningen till länets 
kommuner enligt Lagen om kommuner 
och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap och tillhörande 
förordning använts. 

   
Dnr KS 
208/2010 141 Regionförbundet Örebro Pressmeddelande ”Bergskraft får fart på 

gruvindustrin”. 
   
Dnr KS 
045/2011 Regionförbundet Örebro Pressmeddelande ”Hur blir 

Örebroregionen klimatsmart?” 
   

 Länsstyrelsen i Stockholms län 
och Sametinget 

Nationella minoriteter – Årsrapport 2010. 

   

 
Sveriges Kommuner och 

Landsting och 
Folkbildningsförbundet 

”Läge för dialog – En studie om 
relationen mellan studieförbunden och 
kommuner”. 

   

 Regionförbundet Örebro Inbjudan till formell medlemsdialog den 
20 maj 2011. 

   

Dnr KS 
014/2011 Örebro universitet 

Avtal avseende verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) inom lärarutbildningen 
vid Örebro universitet. 
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 Arbogaåns Vattenförbund Kallelse till ordinarie föreningsstämma 
den 1 juni 2011. 

   

Dnr KS 
208/2010 141 Regionförbundet Örebro 

Meddelande om beviljad med-
finansiering, regionalt utvecklingsstöd 
och statligt stöd för genomförande av 
projektet Bergskraft 11-13 under 
perioden 5 januari 2011-31 december 
2013. 

   

 
Kommunchef Tommy Larserö 

och kommunfogde  
Sören Hansson 

Skrivelse till Bergslagens miljö- och 
byggnämnd rörande snabbare 
handläggning av bortforsling av 
skrotbilar. 

   

Dnr KS 
072/2010 245 Lantmäteriet 

Fastighetsreglering för bildandet av 
servitut avseende rätt att trädsäkra 
Bergslagsbanan på sträckan länsgränsen-
Ställdalen. 

   

Dnr KS 
072/2010 245 Lantmäteriet 

Fastighetsreglering för bildandet av 
servitut avseende rätt att trädsäkra 
Bergslagsbanan på sträckan Ställdalen-
kommungränsen mot Lindesberg.. 

   

 Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Kallelse till ordinarie kongress med 
Sveriges Kommuner och Landsting den 
8-9 november 2011. 

   
Dnr KS 
043/2011 Astma- och AllergiFörbundet Skrivelse med önskemål om en 

minskning av ogräset Gråbo. 
   

 Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Ekonomirapporten – om kommunernas 
och landstingens ekonomi – maj 2011. 

   
Dnr KS 
003/2011 

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

Överlåtelse av material under höjd 
beredskap (RUHB). 

   
 Örebro kommun Årsredovisning 2010. 
   
 Örebro kommun Personalbokslut 2010. 
   

Dnr KS 
003/2011 

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

Vägledningar för kommunala 
handlingsprogram och risk- och 
sårbarhetsanalyser. 

   
Dnr KS 
011/2011 Länstrafiken Örebro AB Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 

den 28 april 2011. 
   

 Fiskeriverket Information ”Fiskeriverket läggs ner – 
nya myndigheter tar över”. 
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 Fiskeriverket 
”Fiskbeståndet och miljö i hav och 
sötvatten Resurs- och miljööversikt 
2011”. 

   

 Sveriges Kommuner och 
Landsting 

”310 val – 2010 års kommun- och 
landstingsval”. 

   

 Sveriges Kommuner och 
Landsting ”Enkelt avhjälpta hinder”. 

   

 Justitieombudsmannen Beslut om att avsluta ärende, 
Justitieombudsmannen Dnr 302-2011. 

   

 Förvaltningsrätten i Karlstad Domslut, avslag på överklagande i mål nr 
5139-10 E. 

   

 Förvaltningsrätten i Karlstad Domslut, avslag på överklagande i mål nr 
763-11. 

   
 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_________ 
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Ks § 157    
 
Fråga angående eventuellt införande av läsplattor samt 
utskick av handlingar till förtroendevalda elektroniskt 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ronnie Edvardsson (MP) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) 
väcka följande fråga: Har kommunen övervägt införande av läsplattor 
samt utskick av handlingar till förtroendevalda elektroniskt? 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson informerar att 
kommunfullmäktige vid sammanträde den 11 december 2008, § 88 i 
samband med beslut om budget 2009 samt flerårsplan för 2010-2011 
beslutade uppdra åt kommunchefen att utreda förutsättningarna av att 
digitalisera sammanträdeshandlingarna till i första hand kommun-
styrelsen och dess utskott. Alternativa lösningar för att genomföra 
elektroniska utskick till förtroendevalda har diskuterats i 
kommunfullmäktiges presidium samt i möte med gruppledare för 
politiska partier med representation i kommunfullmäktige. Ärendet 
kommer att åter aktualiseras inom det närmaste. Vidare anger 
kommunsekreterare Anders Andersson att möjligheten redan finns att i 
dagsläget erhålla utskick elektroniskt via e-post. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 
 
_________ 
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