
    

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 (41)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  2011-08-31  

 
                                            Plats och tid                       Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 12.00 

     13.00 – 14.10 
Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Antti Tsupukka (S), tjänstgörande ersättare 

 Gert Stark (S) 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Astrid Dahl (V) 

Natalie Ström (MP), tjänstgörande ersättare §§ 168-181 

Ronnie Edvardsson (MP), §§ 182-193 

Hans Hedborg (C) 

Andreas Alexandre (C) 

Ulf Hilding (M) 

Gunnar Fransson (M) 
  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Tommy Larserö, kommunchef, §§ 168-185 

Bo Wallströmer, ekonomichef  

Anders Nordlund, bildningschef 

Charlotte Dahlbom, socialchef 

Tommas Larsson, näringslivschef, § 168 

Gunnar Linzie, verksamhetschef, Intresseföreningen Bergslaget, § 172 

Ylva Edbohm, informatör, §§ 173-181 

 

Utses att justera Ulf Hilding 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2011-09-07 

 

Under- 
skrifter 

 
 
Sekreterare       ………………………………………………………………………….. 

 Anders Andersson 

Paragrafer: 168 – 193 

  
 
 
Ordförande        …………………………………………………………………………. 

 Ewa-Leena Johansson 
 

 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 

 Ulf Hilding 
 

   ANSLAG/BEVIS           

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ              Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2011-08-31 

Datum för 
anslags uppsättning 2011-09-07 Datum för 

anslags nedtagande    2011-10-03 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 

  Anders Andersson  
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Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 168  Dnr KS 007/2011 
 

Information om upphandling av entreprenör för 
Ljusnarsbergs turistnäring 
 

 

Ärendebesk rivning 
Upphandling har genomförts 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. 

 

Näringslivschef Tomas Larsson informerar om den pågående processen 

gällande upphandling av entreprenör för Ljusnarsbergs turistnäring. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Näringslivsutvecklare Tomas Larsson 
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Ks § 169 
Au  § 89  Dnr KS 026/2011 
 

Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 7 juni 2011 

inkommit med ekonomisk rapport avseende perioden  

1 januari–31 maj 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 

 

 
  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  4 (41) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-08-31 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 170 
Au § 81  Dnr KS 202/2010 041 
 

Tertialrapport 2011:1, Regionförbundet Örebro 
 

 

Ärendebeskrivning 
Regionförbundet Örebro har inkommit med tertialrapport avseende 

perioden 1 januari-30 april 2011. Det ekonomiska utfallet för 

perioden visar på ett överskott med 216 000 kronor. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

Regionförbundet Örebros tertialrapport gällande perioden  

1 janauri-30 april 2011. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige noterar Regionförbundet Örebros tertialrapport 

2011:1 gällande perioden 1 januari-30 april 2011. 

 

_________ 
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Ks § 171 
Au § 90  Dnr KS 053/2011 
 

Årsredovisning 2010, Stiftelsen Gillersklack 
 

 

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Gillersklack har inkommit med årsredovisning för 2010. 

Vidare har revisionsberättelse inkommit daterad den 24 maj 2011. 

 

Allmänna utskottets förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera 

årsredovisningen och revisionsberättelsen för Stiftelsen Gillersklack 

2010. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisningen och revisionsberättelsen år 

2010 för Stiftelsen Gillersklack. 

 

_________ 
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Ks § 172 
 

Information, Intresseföreningen Bergslaget 
 

 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Gunnar Linzie, Intresseföreningen Bergslaget 

informerar om föreningens verksamhet. Föreningens medlemmar består 

av 24 kommuner samt Region Dalarna, Regionförbundet Örebro,  

Region Värmland, Örebro läns landsting, Dalarnas läns landsting, 

Gävleborgs läns landsting, Värmlands läns landsting och  

Västmanlands läns landsting. Föreningens roll är att genomföra 

strategiska uppdrag som medlemmarna prioriterar, hitta 

gränsöverskridande samarbeten med funktionella samverkansformer för 

tillväxt, vara en gemensam röst för styrka och bredd i vissa remiss- och 

påverkanssammanhang samt medverka till samverkan och 

erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna och deras nytta. 

 

Föreningens mål är att bidra till en positiv utveckling av Bergslagen för 

näringsliv och invånare, stimulera tillkomst av strategiska projekt och 

nätverk för tillväxt samt främja internationellt samarbete och dra nytta av 

Sveriges EU-medlemskap. Föreningen har följande fyra fokusområden: 

gruvnäring och bergsbruk, infrastruktur och kommunikationer, EU:s 

sammanhållningspolitik samt Bergslagssatsningen Kultur och Turism.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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Ks § 173 
 

Ekonomisk rapport 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar om kommunens ekonomiska 

situation presenterar prognos över kommunens ekonomiska utfall för år 

2011. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen och prognosen. 

 

_________ 
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Ks § 174 
Su § 95 Dnr KS 249/2010 730 
 

Taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 
 

 
Ärendebeskrivning 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 10 november 2010,  

§ 189 att föreslå kommunfullmäktige anta ett förslag till taxor, avgifter och 

ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen vilket inte omfattade 

ändringar av avgiften för mat. Vidare beslutades att återremittera förslaget 

till avgift för mat för vidare utredning. Kommunfullmäktige antog taxor, 

avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen enligt sociala 

utskottets förslag vid sammanträde den .16 december 2010, § 106. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med utredning av avgiften för 

mat inom äldre- och handikappomsorgen. 

 

Förslag 
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår sociala utskottet att besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att avgiften för mat inom äldre- och 

handikappomsorgen även skall inbegripa tillagning och distribution av mat 

medförande en höjning av nuvarande avgift från 1 510 kronor per månad 

heldagskost till 2 959 kronor per månad. Vidare föreslås beslutas att 

förbehållsbeloppet, det vill säga den garanterade summa som brukaren 

skall ha kvar efter att taxor, avgifter och ersättningar betalts, inom äldre- 

och handikappomsorgen höjs med 1 449 kronor per månad i särskilt 

boende och 990 kronor i månaden vid eget boende. Förbehållsbeloppets 

ökning motsvarar ökningen av avgiften för mat. 

 

Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om ny taxa för mat 

och nytt förbehållslopp inom äldre- och handikappomsorgen enligt 

föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar om ny taxa för mat och nytt förbehållslopp 

inom äldre- och handikappomsorgen enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
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Ks § 175 
Au § 84  Dnr KS 069/2010 106 
      

Bildande av regional kollektivtrafikmyndighet i  
Örebro län 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Örebro läns landsting föreslås bli regional kollektivtrafikmyndighet 

från och med den 1 januari 2012. I anledning av detta inkom Örebro 

läns landsting med remisspromemorian ”Utredning om utveckling, 

styrning, ägande och finansiering av länstrafiken i Örebro län” 

daterad den       2 juli 2010. På grund av nya uppgifter gällande vad 

lagen medger avseende gränsdragningen mellan regionaltrafik och 

tätsortstrafik, inkom Örebro läns landsting med reviderade förslag 

gällande regional trafikmyndighet daterade den 14 januari 2011 för 

remissförfarande. Eventuellt remissyttrande skulle insändas senast 

den 25 mars 2011.  

 

Örebro läns landsting har inkommit med beslutsunderlag gällande 

bildandet av regional kollektivtrafikmyndighet för Örebro län daterat 

den 26 maj 2011. Beslutsunderlaget består av 

 överenskommelse avseende regional kollektivtrafikmyndighet 

innehållande ärendebeskrivning med tillhörande att-satser, 

 avtal om kollektivtrafik för Örebro län som reglerar den nya 

myndighetens ansvar i Örebro län, 

 aktieöverlåtelseavtal mellan Örebro läns landsting och länets 

kommuner avseende Länstrafiken i Örebro AB, samt 

 avtal mellan länets kommuner om mellankommunal 

skatteutjämning för kollektivtrafik i Örebro län. 

 

Örebro läns landsting och kommunfullmäktigeförsamlingarna i länets 

kommuner skall senast september månad 2011 godkänna att-satserna 

med tillhörande tre avtal. Regeringen kräver att beslut skall vara 

inrapporterat till Finansdepartementet senast den 30 september 2011. 

 

Förslag 
Kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting beslutar 

 att godkänna framlagt förslag till avtal om kollektivtrafik för 

Örebro län innebärande att Örebro läns landsting från och 

med den 1 januari 2012 ensamt bär ansvar för regional 

kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för 

Örebro län, 
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 att kommunstyrelsen i respektive kommun ges i uppdrag att 

utveckla samverkansformerna för kommunens inflytande med 

utgångspunkt i bilaga 1 i avtalet om kollektivtrafik för  

Örebro län, 

 att godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Örebro läns 

landsting och länets kommuner avseende försäljning till 

kvotvärde (100 kronor per aktie) av kommunernas aktier i 

Länstrafiken Örebro AB, 

 att godkänna att en skatteväxling sker per den 1 januari 2012 

med 34 öre per skattekrona, samt 

 att godkänna framlagt förslag till avtal om mellankommunal 

skatteutjämning för kollektivtrafik i Örebro län. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 

föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Yrkande 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar i ett tilläggsyrkande, att kommun-

styrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar förklara att den anser det 

vore mera önskvärt med en mellankommunal utjämning som sträcker sig 

över fem år samt att särskilt betona vikten av att de samverkansformer 

med primärkommunal representation som utlovas i bilaga 1 till ”Avtal 

om kollektivtrafik för Örebro län” fungerar tillfredställande, innebärande 

att samtliga länets kommuner ges reella möjligheter till inflytande och 

påverkan av kollektivtrafikens utformning. 

 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar  

 att godkänna framlagt förslag till avtal om kollektivtrafik för 

Örebro län innebärande att Örebro läns landsting från och 

med den 1 januari 2012 ensamt bär ansvar för regional 

kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för 

Örebro län, 

 att kommunstyrelsen i respektive kommun ges i uppdrag att 

utveckla samverkansformerna för kommunens inflytande med 

utgångspunkt i bilaga 1 i avtalet om kollektivtrafik för  

Örebro län, 

 att godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Örebro läns 

landsting och länets kommuner avseende försäljning till 

kvotvärde (100 kronor per aktie) av kommunernas aktier i 

Länstrafiken Örebro AB, 
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 att godkänna att en skatteväxling sker per den 1 januari 2012 

med 34 öre per skattekrona, samt 

 att godkänna framlagt förslag till avtal om mellankommunal 

skatteutjämning för kollektivtrafik i Örebro län. 

 

Vidare att kommunfullmäktige beslutar förklara att den anser det vore 

mera önskvärt med en mellankommunal utjämning som sträcker sig 

över fem år. 

 

Slutligen att kommunfullmäktige beslutar att särskilt betona vikten av 

att de samverkansformer med primärkommunal representation som 

utlovas i bilaga 1 till ”Avtal om kollektivtrafik för Örebro län” 

fungerar tillfredställande, innebärande att samtliga länets kommuner 

ges reella möjligheter till inflytande och påverkan av kollektiv-

trafikens utformning. 

 

_________ 
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Ks § 176 
Au § 85  Dnr KS 224/2010 423 
 

Huvudstudie, Ljusnarsbergsfältet 
 

 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 september 2010, § 188 

beslutades om åtgärder med anledning av huvudstudie av  

Sweco Enviroment AB gällande Ljusnarsbergsfältet. 

 

Bergslagens Kommunalteknik har inkommit med rapport daterad den  

28 april 2011 om det fortsatta arbetet med anledning av 

huvudstudien. Bidraget till huvudstudien från Länsstyrelsen Örebro 

län uppgick till 750 000 kronor medan kostnaderna för projektet 

överskreds med 250 000 kronor, vilket söktes och beviljades som 

tilläggsanslag. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
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Ks § 177 
Su § 105 Dnr KS 008/2011 

 

Uppdragshandling mellan kommunen och enheten 
hemtjänsten 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  

16 december 2010, § 103 om styrmodell för kommunen. Denna modell 

innebär bland annat att kommunstyrelsen skall besluta om överens-

kommelser och uppdragshandlingar mellan kommunen och utförare. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010, § 

104 om modell för överenskommelse och uppdragshandlingar. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med förslag till överens-

kommelse och uppdragshandling mellan kommunen och enheten 

hemtjänsten. 

 

Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till överenskommelse 

och uppdragshandling mellan kommunen och enheten hemtjänsten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande uppdragshandling med 

redaktionella ändringar. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Enhetschef Yvonne Andersson 
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Ks § 178 
Su § 106 Dnr KS 008/2011 

 

Uppdragshandling mellan kommunen och enheten för 
funktionshindrade 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  

16 december 2010, § 103 om styrmodell för kommunen. Denna modell 

innebär bland annat att kommunstyrelsen skall besluta om överens-

kommelser och uppdragshandlingar mellan kommunen och utförare. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010, § 

104 om modell för överenskommelse och uppdragshandlingar. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med förslag till överens-

kommelse och uppdragshandling mellan kommunen och enheten för 

funktionshindrade.ar.. 

 

Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till överens-kommelse 

och uppdragshandling mellan kommunen och enheten för 

funktionshindrade. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande uppdragshandling med 

redaktionella ändringar. 

 

_________ 

 
Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Enhetschef Katarina Forsetti 
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Ks § 179 
Su § 112 Dnr KS 068/2011 

 
Plan för Senior alert inom äldreomsorgen 
 

 
Ärendebeskrivning 
Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för förebyggande vård och 

omsorg inom sluten vård och omsorg, primärvård/hemsjukvård samt 

äldreomsorg inom områdena undernäring, fall och trycksår. Syftet med 

registret är att skapas en bra infrastruktur och systematik för det 

förebyggande arbetssätt samt att utveckla nya arbetssätt. 

 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering Gunilla Andersson har inkommit 

med förslag till plan för Senior alert inom äldreomsorgen i  

Ljusnarsbergs kommun 

 

Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till plan för  

Senior alert inom äldreomsorgen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till plan för Senior alert med 

redaktionella ändringar. 

 

_________ 

 

Expediering. 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson 
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Ks § 180 
Au § 97  Dnr KS 240/2010 101 
 

Eventuellt byte av kommunnamn 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö beställde hösten 2010, efter att ha 

genomfört ett antal intervjuer med såväl interna som externa aktörer, 

en utredning rörande ett eventuellt byte av kommunnamn. 

Utgångspunkten var att utredningen skulle belysa de juridiska och 

ekonomiska aspekterna av ett namnbyte samt argumentationen för 

respektive mot ett namnbyte. 

 

Ewa-Leena Johansson (S) och Ulla Kalander-Karlsson (S) inkom 

med motion daterad den 21 oktober 2010 i vilken föreslogs 

tillsättande av en utredning gällande ett eventuellt byte av 

kommunnamn till  

Kopparbergs kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 mars 2011,  

§ 11 att anta ett yttrande som bland annat angav att den av kommun-

chefen beställda utredningen skulle presenteras för 

kommunfullmäktige vid kommande sammanträde samt att 

utredningen skulle vara fö  remål för en bred remissprocess. 

 

Strategisk rådgivare Anders Ottensten, PwC presenterade utredningen 

”Vad skall vi heta? Utredning om kommunens framtida namn” 

daterad den 29 mars 2011 vid kommunstyrelsens sammanträde den  

30 mars 2011, § 88. Vid detta tillfälle presenterade även kommunchef 

Tommy Larserö förslag till kommunikationsplan daterat den  

28 mars 2011 i vilken bland annat beskrevs den remissprocess som 

skulle genomföras med anledning av utredningen ”Vad skall vi heta? 

Utredning om kommunens framtida namn”. Kommunstyrelsen 

beslutade vid detta tillfälle att godkänna redovisningen av 

utredningen samt anta före-liggande förslag till tidsplan gällande det 

fortsatta arbetet. 

 

Kommunchef Tommy Larserö informerade om den planerade 

fortsatta processen rörande ett eventuellt byte av kommunnamn vid 

allmänna utskottets sammanträde den 8 juni 2011, § 87. Av denna 

information framkom att ärendet skulle behandlas vid dagens  
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sammanträde i allmänna utskott för vidare behandling av 

kommunstyrelsen den 31 augusti 2011 och kommunfullmäktige den 

15 september 2011. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 juni 2011, § 162 

presenterade informatör Ylva Edbohm en resultatredovisning av 

kommunikationsinsatser rörande ett eventuellt byte av namn på 

kommunen.  

 

Kommunchef Tommy Larserö och informatör Ylva Edbohm 

redovisar den senaste utvecklingen i ärendet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Informatör Ylva Edbohm och kommunsekreterare Anders Andersson har 

inkommit med skrivelse daterad den 23 augusti 2011 rörande ett 

eventuellt byte av kommunnamn. 

 

Förslag 
Informatör Ylva Edbohm och kommunsekreterare Anders Andersson 

föreslår utifrån resultatet av genomförd remissprocess och möte med 

lokala förtroendevalda, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att ett eventuellt byte av kommunnamn skall föregås av en 

folkomröstning i samband med de allmänna valen 2014. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att ett eventuellt byte av kommunnamn 

skall föregås av en folkomröstning i samband med de allmänna valen 

2014. 

 

_________ 
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Ks § 181 
Au § 98  Dnr KS 078/2011 
 

”Ambassadörer” för Ljusnarsbergs kommun 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 

2010, § 105 anta Övergripande strategier och budget för 2011 och 

flerårsplan för 2012-2013. I strategiområdet Information och 

marknadsföring anges som målområde att kända profiler med 

anknytning till Ljusnarsberg skall lyftas fram. 

 

Under oktober 2010 startade projektet Utveckla Ljusnarsberg vilket 

består av åtta arbetsgrupper. En av arbetsgrupperna, Attitydgruppen, 

har som målsättning att påverka kommunmedborgarnas attityd till att 

bli mer positiv till sin egen bygd och egna möjligheter. Ett av de 

handlingsförslag som arbetsgruppen arbetat med är att belysa 

framgångsrika personer från kommunen samt att dessa skulle utgöra 

”ambassadörer” för kommunen. 

 

Kommunchef Tommy Larserö och informatör Ylva Edbohm 

informerar om arbetet med kommunala ”ambassadörer”. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Informatör Ylva Edbohm och kommunsekreterare Anders Andersson har 

inkommit med skrivelse daterad den 23 augusti 2011 rörande kommunala 

”ambassadörer”. 

 

Förslag 
Informatör Ylva Edbohm och kommunsekreterare Anders Andersson 

föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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 att kommunala ”ambassadörer införs, 

 att vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 september 2011 

utse kommunala ”ambassadörer” vilka namnges vid 

sammanträdet, samt 

 att kommunstyrelsen ges rätt att besluta om eventuella riktlinjer 

för kommunalt ”ambassadörskap”. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar  

 att kommunala ”ambassadörer införs, 

 att vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 september 2011 

utse kommunala ”ambassadörer” vilka namnges vid 

sammanträdet, samt 

 att kommunstyrelsen ges rätt att besluta om eventuella riktlinjer 

för kommunalt ”ambassadörskap”. 

 

_________ 
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Ks § 182 
Su § 114 Dnr KS 056/2011 

   
Förslag till arbetslöshetsprojekt 
 

 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med skrivelse daterad den  

5 juli 2011 innehållande förslag till arbetslöshetsprojekt.  

 

I skrivelsen anförs att försörjningsstödsgruppen inom individ- och 

familjeomsorgen har under en längre tid uppmärksamamt att det finns ett 

flertal sökande av försörjningsstöd som har stora svårigheter att komma in 

på den reguljära arbetsmarknaden och därmed erhåller försörjningsstöd. 

Orsaken till detta är flerfaldig. 

 

Utifrån vad som framförts ovan, presenteras i skrivelsen en modell med 

utvecklingsanställning som är en arbetsmarknadspolitisk insats som avser 

anpassat arbete för en arbetssökande som har funktionshinder medförande 

nedsatt arbetsförmåga och vilken behöver utveckla sin kompetens samt 

förmåga genom arbete. Ekonomiskt stöd till en utvecklingsanställning 

lämnas under högst ett år och består av lönebidrag och ersättning för 

särskilda kostnader, så kallat anordnarbidrag. Aktuella för utvecklings-

anställning skulle vara långtidsarbetslösa personer över 25 år som helt 

saknar försörjning annat genom försörjningsstöd. Utvecklingsanställningen 

skulle ske genom arbetsmarknadsenheten Vuxam. 

 

Målsättningen med projektet är att stoppa och förebygga den isolerade och 

nedbrytande trend som orsakas av långvarig arbetslöshet.. Deltagarna 

skulle erhålla en meningsfull och självförtroendehöjande sysselsättning 

samt träning i arbetslivet. 

 

Förslag 
Enhetschef Nan Carlsson föreslår i skrivelsen kommunstyrelsen besluta att 

ett arbetslöshetsprojekt, i nära samarbete mellan individ- och familje-

omsorgen samt arbetsmarknadsenheten Vuxam, bedrivs i enlighet med 

föreliggande förslag under ett år med start den 1 september 2011 samt att 

medel avsätts inom den ekonomiska ramen i budget för  försörjningsstöd. 

 

Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ett arbetslöshetsprojekt, i nära samarbete 

mellan individ- och familjeomsorgen samt arbetsmarknadsenheten Vuxam, 

bedrivs i enlighet med föreliggande förslag under ett år med start den  

1 september 2011 samt att medel avsätts inom den ekonomiska ramen i 

budget för  försörjningsstöd. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Enhetschef Nan Carlsson 

Bildningschef Anders Nordlund 

Enhetschef/rektor Kent Liljendahl 
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Ks § 183 
Su § 111 Dnr KS 009/2011 

 
Upphandling av servicetjänster inom hemtjänsten 
 

 

Sociala utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom inkom med utkast till förslag gällande 

Övergripande strategier 2012 och flerårsplan 2013-2014 daterat den  

31 april 2011 gällande socialförvaltningen. I denna handling angavs förslag 

enligt följande: 

 

Hemtjänstens uppdrag behöver tydliggöras och prissättas och vi vill därför 

att man politiskt tar ställning till om vi skall öppna för andra utförare på 

hela eller delar av hemtjänstens verksamhet. Vi har idag ett 

samarbetsprojekt med Samhall som omfattar tvätt och matdistribution och 

skall vi fortsätta så måste en upphandling göras. Vi föreslår att man går 

vidare med upphandling och även tar med inköp av matvaror samt 

städtjänster. Vi kan även idag se att vi har en hög kostnad för matlådor och 

föreslår att vi inte levererar varm mat utan även på vardagar kör ut kalla 

matlådor som man kan värma när man vill. Då skulle det kunna 

kombineras med inköp enligt ovan. En annan del av att utveckla 

hemtjänsten är också att gå från detalj- till rambeslut och att genom ett 

utvecklat kontaktmannaskap öka den enskildes möjlighet att påverka hur 

insatserna skall utformas.” 

 

Vidare föreslog socialchef Charlotte Dahlbom att pågående projekt i 

samverkan med Samhall rörande tvätt och matdistribution skulle förlängas 

till och med den 31 december 2011. 

 

Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 9 juni 2011, § 94 att 

uppdra åt socialchef Charlotte Dahlbom genomföra en utredning 

innehållande bland annat konsekvensanalyser av upphandling av tvätt, 

matdistribution och städtjänster. Vidare skulle utredningen omfatta en 

modell för såväl varma som kalla matlådor. Utredningens resultat skulle 

presenteras vid dagens sammanträde i sociala utskottet. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 juni 2011, § 161 att 

förlänga pågående projekt i samverkan med Samhall rörande tvätt och 

matdistribution till och med den 31 december 2011. 
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Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med utredning daterad den  

16 juni 2011. I utredningen redovisas beräkningar som anses innebära 

såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga fördelar för kommunen med 

upphandling enligt föreliggande förslag. I anledning av detta kvarstår 

förslaget från skrivelsen daterad den 31 april 2011. 

 

Ordförande Ingemar Javinder (S) anför att ärendet är komplext och kan 

anses i huvudsak innehålla följande tre dimensioner: 

 

För det första en politisk ideologisk dimension. Skall befintlig kommunal 

verksamhet överföras till att bedrivas i extern entreprenadform? 

 

För det andra en budgetteknisk dimension. Överförs befintlig kommunal 

verksamhet till extern entreprenadform krävs en kostnadsminskning inom 

den kommunala verksamheten som överstiger entreprenadkostnaden för att 

uppnå ekonomiska positiva effekter. 

 

För det tredje en kvalitetsdimension. Vilka kvalitativa effekter erhålls om 

befintlig kommunal verksamhet överförs till extern entreprenad-

verksamhet? 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för en 

bredare diskussion innan ärendet avgörs. 

 

Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att processen med beredskap för upphandling 

av servicetjänster skall fortgå till beslut tagits i ärendet. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Yrkande 
Ingemar Javinder (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att upphandling 

skall ske av inköp, matdistribution och tvätt inom hemtjänsten samt att 

uppdra åt socialchef Charlotte Dahlbom närmare utreda konsekvenser av 

en upphandling rörande städtjänster inom hemtjänsten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ingemar Javinders yrkande. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 
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Ks § 184 
Bus § 83  Dnr KS 066/2011 
 

Verksamhetsberättelse för skolhälsovården 
 

 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med verksamhetsberättelse för 

skolhälsovården läsåret 2010/2011 daterad den 15 augusti 2011. 

 
Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna 

verksamhetsberättelsen för skolhälsovården läsåret 2010/2011. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 185 
Ön § 42 Dnr ÖN 002/2011  

  

Dokumenthanteringsplan 
 
 
Ärendebeskrivning 
Arkivarie Malin Hedström har upprättat ett förslag till dokument-

hanteringsplan för Överförmyndarnämnden.  

 

Förslag 
Handläggare Sara Jonsson föreslår nämnden att anta föreliggande förslag till 

dokumenthanteringsplan samt lämna förslaget till kommunfullmäktige i 

Ljusnarsbergs kommun för beslut.  

 

Överförmyndarnämnden beslutar 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utgår från att överförmyndarnämnden har antagit 

dokumenthanteringsplanen i egenskap av myndighet och därmed finns inget 

behov av beslut i kommunstyrelsen. 

 

_________ 

 

Expediering. 

Överförmyndarnämnden 
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Ks § 186 
Au § 92  Dnr KS 252/2010 101 
 

Förslag till yttrande över motion rörande skyltar för 
handikapparkering, Ulla Diedrichsen (V) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ulla Diedrichsen (V) inkom med motion daterad den 24 november 2010 

rörande skyltar för handikapparkering. I motionen anges att parkeringen 

bakom ICA innehåller ett antal handikapparkeringar och att dessa 

markerats med målarfärg på asfalten. Detta medför att markeringarna inte 

syns då det finns snö. 

 

Motionären föreslår, i anledning av vad som anges i motionen, 

kommunfullmäktige besluta att kommunen snarast tillser att 

parkeringsskyltar för handikapparkering kommer upp på avsedda 

platser på parkeringen bakom ICA. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 

2010, § 111 hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till 

yttrande över motionen daterat den 8 augusti 2011. Av yttrandet 

framgår att skyltar rörande handikapparkering under våren satts upp 

på berörd parkeringsplats. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunfullmäktige 

anta föreliggande förslag till yttrande samt att därmed anse motionen 

besvarad. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande 

förslag till yttrande samt att därmed anse motionen besvarad. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till yttrande 

samt att därmed anse motionen besvarad. 

 

________ 
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Ks § 187 
Au § 93  Dnr KS 005/2010 106 
      

Bergslagens Kommunaltekniks kommentarer till 
revisorernas rapport med anledning av granskning av 
direktionens uppföljning av den interna kontrollen 
 

 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna inom Bergslagens Kommunalteknik (BKT), via Komrev 

inom PwC, inkom i januari 2011 med rapporten ”Granskning av 

Direktionens uppföljning av den interna kontrollen”. Granskningen 

visade bland annat att direktionen, och därmed förbundet, inte antagit 

ett övergripande regelverk eller en policy för arbetet med att 

säkerställa den interna kontrollen. Rapporten angav därför att 

förbundet därmed saknar en systematisk organisering av arbetet inom 

det mycket väsentliga området internkontroll. Bristen på 

övergripande arbete med den interna kontrollen angavs av revisorerna 

vara allvarligt. 

 

Revisorerna önskade kommentarer från direktionen med anledning av 

granskningen senast den 28 februari 2011. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 mars 2011,  

§ 6 notera granskningen samt begära att få ta del av BKTs 

kommentarer till revisionen med anledning av granskningen 
 

Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 25 februari 2011,  

§ 19 om kommentarer till revisionsrapporten.  

 

Kommentarerna redovisas av kommunsekretare Anders Andersson 

som bilaga till skrivelse daterad den 9 augusti 2011. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i skrivelsen 

kommunfullmäktige besluta att notera direktionen i BKTs 

kommentarer med anledning av revisorernas rapport ” Granskning av 

Direktionens uppföljning av den interna kontrollen”. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera direktionen 

i BKTs kommentarer med anledning av revisorernas rapport ” 

Granskning av Direktionens uppföljning av den interna kontrollen”. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige noterar direktionen i BKTs kommentarer med 

anledning av revisorernas rapport ” Granskning av Direktionens 

uppföljning av den interna kontrollen”. 

 

_________ 
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Ks § 188 
Au § 94  Dnr KS 005/2010 106 
 

Bergslagens Kommunaltekniks kommentarer till 
revisorernas rapport med anledning av granskning av 
administrativa rutiner vid genomförandet av 
investeringsprojekt åt medlemskommunerna 
 

 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna inom Bergslagens Kommunalteknik (BKT), via Komrev 

inom PwC, inkom i januari 2011 med rapporten ”Granskning av 

förbundets administrativa rutiner vid genomförande av investerings-

projekt åt medlemskommunerna”. Granskningen fann bland annat att 

det saknas dokumentation som specifikt beskriver hur processen 

kring investeringsprojekten skall genomföras mellan BKT p0och dess 

medlemmar. Ej heller kunde finnas dokumentation som reglerar vilka 

typer av kostnader som skall bäras av investeringsprojekten. Vidare 

anfördes i rapporten att det vore önskvärt att en dokumenterad rutin 

där förfarandet med framtagandet av investeringsförslag beskrivs och 

där tidpunkt då årets planerade investeringar skall meddelas, tas fram 

av direktionen. 

 

Revisorerna önskade kommentarer från direktionen med anledning av 

granskningen senast den 28 februari 2011. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 mars 2011,  

§ 5 notera granskningen samt begära att få ta del av BKTs 

kommentarer till revisionen med anledning av granskningen 

 

Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 25 februari 2011,  

§ 20 om kommentarer till revisionsrapporten. 

 

Kommentarerna redovisas av kommunsekretare Anders Andersson 

som bilaga till skrivelse daterad den 9 augusti 2011. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i skrivelsen 

kommunfullmäktige besluta att notera direktionen i BKTs 

kommentarer med anledning av revisorernas rapport ”Granskning av 

förbundets administrativa rutiner vid genomförande av 

investeringsprojekt åt medlemskommunerna”. 
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Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera direktionen 

i BKTs kommentarer med anledning av revisorernas rapport 

”Granskning av förbundets administrativa rutiner vid genomförande 

av investeringsprojekt åt medlemskommunerna”. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige noterar direktionen i BKTs kommentarer med 

anledning av revisorernas rapport ”Granskning av förbundets 

administrativa rutiner vid genomförande av investeringsprojekt åt 

medlemskommunerna”. 

 

_________ 
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Ks § 189 
Au § 96  Dnr KS 033/2011 
 

Redovisning och uppföljning av verkställighet 
gällande beslut i kommunstyrelsen 2008-2011 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med 

redovisning och uppföljning av beslut i kommunstyrelsen per den 9 

augusti 2011. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i till redovisningen 

bilagd skrivelse, kommunstyrelsen godkänna redovisningen och 

uppföljningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna föreliggande 

redovisning och uppföljning av beslut i kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
 
Expediering: 

Kommunsekreterare Anders Andersson 
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Ks § 190 
Su § 117 Dnr KS 050/2011 

 
Reviderat kalendarium för sociala utskottet 
 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 

daterad den 9 augusti 2011 rörande revidering av sammanträdestider 2011 

för sociala utskottet. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i föreliggande skrivelse att 

kommunstyrelsen beslutar att sociala utskottets sammanträde torsdagen 

den 13 oktober 2011 flyttas till torsdagen den 6 oktober 2011 klockan 

09.00. 

 

Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Sociala utskottet 

Kansliet 
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Ks § 191    

 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 

2011-06-01—2011-07-31. 

 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  

2011-06-01—2011-07-31. 

 

Anmälan av beslut den 11 augusti 2011 gällande fullmakt för juridiska 

ombud att företräda kommunen i Kammarrätten i Göteborg i samband 

med förhandling den 23 augusti 2011.  

Delegat: Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 192    

 

Delgivningar 
 

 Bildningsutskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den  

7 juni 2011. 

   

 Allmänna utskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den  

8 juni 2011. 
   

  Sociala utskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den  

9 juni 2011. 
   

 Bildningsutskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den 16 

augusti 2011. 

   

 Allmänna utskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den 17 

augusti 2011. 
   

  Sociala utskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den 18 

augusti 2011. 
   

 Överförmyndarnämnden 
Protokoll fört vid sammanträde den  

9 juni 2011. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokoll fört vid sammanträde den  

4 maj 2011 
   

Dnr KS 012/2011 Rikspolisstyrelsen 
Information om sociala insatsgrupper 

för unga 
   
 Lekebergs kommun Årsredovisning 2010 
   

Dnr KS 052/2011 Regionförbundet Örebro 
Medlemsfinansiering för 

Regionförbundet Örebro 2012 
   

Dnr KS 026/2009 Lantmäteriet 
Beslut om ändring av uppgift gällande 

ägare av fastigheten Kloten 2:7. 
   

 
Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag 

Protokoll från styrelsesammanträde den 

30 maj 2011 
 

BRIS region Mitt Tack för kommunens anslag. 

   

Dnr KS 019/2011 Lantmäteriet 

Avstyckning från Östra Born 3:1 och 

Hällefors 9:1 samt fastighetsreglering 

berörande Norra bergsgården 1:5 med 

flera och Havsjön 1:1 med flera. 
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Tursam i Bergslagen ekonomisk 

förening 

Protokoll från föreningsstämma den  

28 april 2011. 
   

Dnr KS 014/2011 Leksands kommun 
Särskilt samverkansavtal för nationell 

idrottsutbildning (NIU). 
   

 
Sveriges lantbruksuniversitet 

och Arbogaåns vattenförbund 

Arbogaåns avrinningsområde 

Recipientkontroll 2010. 
   

Dnr KS 045/2011 Länsstyrelsen Örebro län 

Tillstånd till ingrepp inom del av 

fornlämning Ljusnarsberg 101:1, 

fastighet Högfors 5:1. 
   

Dnr KS 009/2011 Socialstyrelsen 
Prestationsersättning för införandet av 

lokala värdighetsgarantier år 2011. 
   
Dnr KS 055/2011 Räddningsnämnden Tillsynsprotokoll, Bergsgården. 
   

 Bergslagens Kommunalteknik 
Protokoll från direktionens 

sammanträde den 10 juni 2011. 
   

Dnr KS 006/2011 Förvaltningsrätten i Karlstad 

Föreläggande gällande ansökan om 

överprövning av upphandling av 

böcker. 
   
 Parent Teacher Association Skrivelse rörande fria skolresor. 
   

 Örebro läns landsting 
Remisskonferens angående regional 

kulturplan den 17 juni 2011. 
   

 Datainspektionen 

Information om Datainspektionens 

projekt avseende utökat 

informationsutbyte. 
   

Dnr KS 007/2011 Förvaltningsrätten i Karlstad 

Föreläggande gällande ansökan om 

överprövning av tilldelningsbeslut 

angående utvärderingsrapprot för 

upphandling av kommunal 

besöksnäring och 

turistbyråverksamhet.. 
   

Dnr KS 045/2011 Energimyndigheten 
Revidering av ”Riksintresse Vindbruk” 

under 2011-2012. 
   

 

  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  36 (41) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-08-31 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

 

 

Dnr KLS 012/2011 Samhällsråd T 
Lokala prioriteringar i alkohol-, 

narkotika-, dopings- och tobaksarbetet. 
   

Dnr KS 028/2011 Förvaltningsrätten i Karlstad 
Överprövning av upphandling av 

bowlingbanor. 
   

Dnr KS 003/2011 
Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap 

Kommunuppföljning 2010 enligt lagen 

(2006:544) om kommuner och 

landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap. 
   

 

Svenska Tonsätttares 

Internationella Musikbyrå 

(Stim) 

Årsredovisning 2010. 

   

Dnr KS 001/2011 Länsstyrelsen Örebro län 

Meddelande om genomförda 

marknadsundersökningar angående 

objekten Hedshyttan och Bångbro 

hytta. 
   

 Boverket 

Bostadsmarknaden 2011-2012 Med 

slutsatser från bostadsmarknads-

enkäten 2011. 
   

 Boverket 
Planering, byggande och boende – 

Boverkets lägesrapport april 2011. 
   
Dnr KS 019/2011 Lantmäteriet Avstyckning från Norra Hörken 2:60. 
   

Dnr KS 003/2011 
Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap 

Tillämpning av Plan- och bygglagen 

kap 10 § 17 
   

 Trafikkontoret, Stockholms stad 
Stockholm-staden för alla Tolv år med 

Tillgänglighetsprojektet. 
   

Dnr KS 003/2011 SOS Alarm Sverige AB 
SOS ALARM fakta om företaget och 

verksamheten. 
   

 Vintermossens Vägsamfällighet 
Protokoll för vid ordinarie 

föreningsstämma den 27 maj 2011. 
   

Dnr KS 014/2011 Räddningsnämnden 
Beslut om föreläggande, 

Garhyttteskolan. 
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Dnr KS 014/2011 Räddningsnämnden Tillsynsprotokoll, Garhyttteskolan. 
   

 

Dnr KS 014/2011 Torsby kommun 
Särskilt samverkansavtal för nationell 

idrottsutbildning (NIU). 
   

Dnr KS 151/2010 106 
Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Inför ordinarie kongress med Sveriges 

Kommuner och Landsting den 

 8-10 november 2011. 
   

Dnr KS 047/2011 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Beslut den 8 juni 2011, § 127 att 

godkänna planförslag samt anta 

detaljplan för Linåkern 2. 
   

Dnr KS 047/2011 
Styrelsen, Sveriges Kommuner 

och Landsting 

Godkännande av överenskommelse 

mellan staten och Sveriges 

Kommuner och Landsting om 

intensifierat samverkansarbete för 

barns och ungas psykiska hälsa. 
   

Dnr KS 001/2011 Länsstyrelsen Örebro län 

Beslut om statligt bidrag till det 

lokala naturvårdsprojektet Hopajola, 

centrum för naturvård och 

naturvägledning. 
   

Dnr KS 019/2011 Lantmäteriet 

Fastighetsreglering berörande 

Mårtenstorp 1:76 och  

Mårtenstorp 1:5. 
   

 
Räddningsnämnden 

Västerbergslagen 

Protokoll fört vid sammanträde den  

13 juni 2011. 
   

Dnr KS 069/2011 

Kommunstyrelsens ordförande 

Roland Halvarsson, Degerfors 

kommun 

Brev till länets kollegor rörande lokal 

trafikmyndighet. 

   

Dnr KS 069/2011 
Degerfors och Askersunds 

kommuner 

Skrivelse beträffande avtalet om 

mellankommunal utjämning för 

kollektivtrafiken i Örebro län. 
   

 
Sveriges Kommuner och 

Landsting 
Sammanträdesplan 2012. 

   

Dnr KS 032/2011 
Sveriges Kommuner och 

Landsting 
Förbundsavgifter 2012. 
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Dnr KS 205/2010 106 
Kommunstyrelsen, 

Lindesbergs kommun 

Beslut vid sammanträde den 14 juni 

2001, § 143 rörande Kommunerna i 

norra Örebro läns (KNÖL) 

utvärdering av Bergslagens miljö- och 

byggnämnd och dess förvaltning. 
   

 

Dnr KS 010/2011 Boverket 

Beslut om bidrag enligt förordningen 

(1996:1593) om bidrag till allmänna 

samlingslokaler, fastigheten 

Ljusnarsbergs Ställbergstäkt 1:48. 
   

Dnr KS 010/2011 Boverket 

Beslut om bidrag enligt förordningen 

(1996:1593) om bidrag till allmänna 

samlingslokaler, fastigheten 

Gästgivaren 3. 
   

Dnr KS 048/2011 
Transportstyrelsen och 

Trafikverket 

Hastighetsöversyn inom tätbebyggt 

område. 
   

Dnr KS 009/2011 
Styrelsen, Sveriges Kommuner 

och Landsting 

Godkännande av överenskommelse 

mellan staten och Sveriges 

Kommuner och Landsting om insatser 

för att samordna vård och omsorg om 

de mest sjuka äldre 2011. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Beslut den 8 juni 2011, § 145 rörande 

information om  et nya reglementet 

för kontroll av ekonomiska 

transaktioner. 
   

Dnr KS 043/2011 Kommunchef Tommy Larserö 

Avslag på ansökan om extra bidrag 

till Dammen-Rällsöns 

Vägsamfällighet. 
   

Dnr KS 037/2011 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Inspektionsrapport från kontroll av 

Garhytteskolans kök. 
   

Dnr KS 043/2011 Kommunchef Tommy Larserö 

Svarsskrivelse med anledning av 

framfört klagomål från Bångbro 

Väförening .gällande utebliven 

vägskötsel i Bångbro. 
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Dnr KS 051/2011 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Beviljande av bygglov för 

nybyggnation av växthus på 

fastigheten Heden 6:69. 
   

 
Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Ny skrift ”Samordna rehabiliteringen 

för personer med psykisk sjukdom 

eller funktionsnedsättning”. 
   

Dnr KS 048/2011 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Godkännande den 4 maj 2011, § 117 

av delårsbokslut per den  

30 april 2011. 

Dnr KS 037/2011 
Bergslagens bygg- och 

miljöförvaltning 

Skrivelse, provtagning på 

Garhytteskolans kök i projektet 

Allergenkosthantering i 

tillagningskök 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokoll fört vid sammanträde den  

8 juni 2011 
   

Dnr KS 014/2011 
Bildningschef  

Anders Nordlund 

Yttrande till Skolinspektinen över 

anmälan om mottagande av elever i 

grundskolan mot ena vårdnads-

havarens vilja. 
   

Dnr KS 048/2011 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Beslut den 13 juni 2011, § 1 om nya 

lokala trafikföreskrifter. 
   

Dnr KS 026/2009 735 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ewa-Leena Johansson 

Inbjudan till landshövding  

Rose-Marie Frebran att förrätta 

invigningen av äldreboendet 

Koppargården den 29 augusti 2011. 
   

 Informatör Ylva Edbohm 
Sammanställning av synpunkter på 

eventuellt byte av kommunnamn 
   

 Örebro läns landsting 

Verksamhetsrapport första halvåret 

2001 för patientnämnden och dess 

kansli 
   

 Vectura 
Protokoll från syn Djäkensvägen i 

Ljusnarsbergs kommun 
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 Allmänna utskottet 

Protokollsutdrag, beslut vid 

sammanträde den 17 augusti 2011,  

§ 100, val av representant och 

ersättare för denne i Integrationsrådet 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokollsutdrag, beslut vid 

sammanträde den 10 augusti 2011,  

§ 157, konsekvensanalys budget 2012 
   

 Bergsstaten 

Förlängning av giltighetstiden för 

undersökningstillståndet  

Rundberget nr 3 
   

 Örebro läns landsting 

Inbjudan till presidiekonferens den  

9 september 2011 angående regional 

kulturplan 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokoll fört vid sammanträde den 

10 augusti 2011. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 193    

 

Rapporter 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) rapproterar att öppet hus kommer 

att avhållas i kommunhuset torsdagen den 8 september 2011  

klockan 17.00-19.00. Vidare rapporteras att kommunen erhållit 

världsmästerskapen i guldvaskning år 2014. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporterna.     

 

_________ 

 

 
 


