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KOMMUNSTYRELSEN 2014-02-26 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

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

Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-12.30 

 
Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Gert Stark (S) 

Arne Eklund (S) 

Pirjo Nilsson (S), tjänstgörande ersättare 

Astrid Dahl (V) 

Ronnie Edvardsson (MP) 

Hans Hedborg (C) 

Janeric Björkman (C) 

Ulf Hilding (M) 

Gunnar Fransson (M), §§ 45-60 

 
Övriga deltagande Enligt bilaga. 

Utses att justera 

 
Janeric Björkman 

Justeringens 
plats och tid 
 

Kommunkontoret 2014-03-06 Paragrafer 39-60 

Underskrifter 
 

 

 

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

 
  

 

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

 
  

 

…………………………… 
Justerande Janeric Björkman 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2014-02-23 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2014-03-06  Datum för 
nedtagande 

2014-03-31 

Underskrift  

………………………………………………….  

Anders Andersson 
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Ks § 39 
Su § 531     

 
Nedläggning av faderskapsutredning enligt Föräldrabalken 
kap 2 § 7 punkt 1,  
 

 

 

Sekretessärende 
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Ks § 40 
Su § 532     

 
Nedläggning av faderskapsutredning enligt Föräldrabalken 
kap 2 § 7 punkt 1,  
 
 
 
 
Sekretessärende 
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Ks § 41 
Su § 545     

 
Stämningsansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 
enligt Föräldrabalken kap 6 § 8 a,  
 
 

 

 

Sekretessärende 
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Ks § 42 
 
Ekonomi- och verksamhetsrapport 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer informerar om kommunens aktuella ekonomiska 

situation. Resultatet för 2013 beräknas bli ett överskott med cirka 18,8 miljoner 

kronor. Kommunen ökade sitt invånarantal 2013 med 27 personer. Per den  

24 februari 2014 har kommunen 43,7 miljoner kronor i likvida medel, 42 miljoner 

kronor placerade i obligationer och Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag, vilket är 

under likvidation, har cirka 10 miljoner kronor i kassan. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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Ks § 43 

Bus § 23     Dnr KS 058/2014 

 

Uppföljning av volymtimmar inom förskoleverksamheten 
 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Rektor/förskolechef Shanti Antonsson redovisar förskoleverksamhetens 

volymtimmar januari månad och preliminära siffor för februari månad 2014. En 

variation i antalet inskrivna barn kan ses över tid, vilket till stor del beror på 

tillfälliga invånare i kommunen. Svårigheter i planeringen följs av att barn som har 

omsorg på deltid (15 timmar i veckan) fritt kan förlägga den under 

förskoleverksamhetens öppettider. 

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen 

för kännedom. 

 
 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar rapporten. 

 

_________ 
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Ks § 44 
Au § 29  Dnr KS 064/2014 
 
Remiss, rörande förslag till skyltprogram för Lindesberg, 
Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning har inkommit med en remiss rörande ett 

gemensamt skyltprogram för Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs 

kommuner. Synpunkter på programmet som helhet, förslag på besöksmål och 

liknande som är specifikt för varje kommun och bilder på både bra och mindre bra 

skyltar. 

 

Förslag 
Näringslivschef Tomas Larsson har den 12 februari 2014 inkommit med förslag på 

remissvar.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottets ledamöter beslutas läsa igenom förslaget och komma med 

egna synpunkter under kommunstyrelsens sammanträde. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Tomas Larsson redovisar förslaget till remissvar. I detta föreslås ett 

antal ändringar och förtydliganden och att en summering av skyltprogrammet tas 

fram och läggs ut på Bergslagens miljö- och byggförvaltnings webbplats samt att 

innan beslut tas om skyltprogrammet, åsikter tas in från det lokala näringslivet. 

 

Förslag 
Näringslivschef Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen beslutar anse att 

skyltprogrammet är ett tydliggörande av regler för uppsättning av skyltar med mera 

samt antar föreliggande förslag till remissvar med förslag till ändringar och tillägg i 

skyltprogrammet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Vidare beslutar kommun-

styrelsen klargöra att remissvaret avser det som finns angivet i den utsända 

remissupplagan av förslaget till skyltprogram. 

 

_________  

Expediering: : Bergslagens miljö- och byggförvaltning  
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Ks § 45 

Bus § 26     Dnr KS 060/2014 

 

Ansökan om bidrag från Drift Scenkonst – projekt Ställbergs 
gruva 
 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Drift Scenkonst inkommit med en ansökan om bidrag omfattande 150 000 kr för 

projekt Ställbergs gruva. Vilka aktiviteter som planeras under 2014 framgår inte 

med tydlighet i ansökan. 
 

Förslag  
Samtliga representanter i bildningsutskottet föreslås diskutera ansökan inom 

respektive partigrupp. Vidare föreslås bildningsutskottet hänskjuta ärendet till 

Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet beslutar enligt föreliggande förslag. 

 
 

Kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Gunnar Fransson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar bevilja Drift Scenskonst 

bidrag med 50 000 kronor 2014. 

 

Ronnie Edvardsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar bevilja Drift 

Scenkonst bidrag med 100 000 kronor 2014. 

 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar bevilja 

Drift Scenkonst bidrag med 75 000 kronor 2014. 

 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons yrkande. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja Drift Scenkonst bidrag med 75 000 kronor för 

2014. Beslutet gäller under förutsättning att verksamhet förläggs till Ställbergs 

gruva. Vidare beslutas att bidraget finansieras genom kommunstyrelsens disponibla 

medel. 

 

_________ 

Expediering: 

Drift Scenkonst 

Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredéen 
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Ks § 46 

Bus § 27     

 

Barnomsorg kvällar, nätter och helger 
 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund har fått in önskemål om barnomsorg på obekväm 

arbetstid. Frågan har sedan dess avaktualiserats. 

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet godkänner informationen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningsutskottets ordförande Gert Stark (S) informerar att för närvarande har inte 

framkommit några behov av förskoleplatser kvällar, nätter och helger, dock följer 

bildningschefen och bildningsutskottet utvecklingen inom området. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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Ks § 47 
Su § 30  Dnr KS 063/2014 
 
Plan för eHälsa 

 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson har inkommit med handling 

rörande förslag om beslut för framtagande av planer för fortsatt eHälsoarbete via 

konceptet ”Trygghet, service och delatighet i hemmet med hjälp av digital teknik”. 

I skrivelsen anges att sedan 2010 har regeringen och Sveriges Kommuner och 

Landsting  (SKL) ingått årliga överenskommelser om stöd till evidensbaserad 

praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Dessa överenskommelser har medfört 

att regeringen, via SKL, utbetalt stimulansmedel för definierade 

användningsområden och mål. En betydande del av överenskommelser har avsett 

kommunernas arbete med e-Hälsa, vars syfte även varit att uppnå den digitala 

agendan. 

 

År 2014 finns stimulansmedel uppgående till 2,1 miljoner kronor sammantaget för 

länets kommuner att söka till verksamhetsutveckling genom gemensamma projekt 

samt 386 000 kronor till samordnare. Stimulansmedlen skall 2014 användas till 

projekt i syfte att nå målen att öka 

 användningen av e-tjänster inom socialtjänsten för att stödja och underlätta 

för den enskilde samt att effektivisera verksamheten, 

 andelen av berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker 

roll- och behörighetsidentifikation, 

 andelen av berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och 

komma åt information mobilt, 

 användningen av Nationell patient Översikt, både kunna ta del av och 

tillgängliggöra information, 

 andelen digitala trygghetslarm, i förhållanade till antalet trygghetslarm som 

kommunen beviljar.  

 

Vidare är målet att beslut tas om att utarbeta en långsiktig plan för övergång till 

digitala trygghetslarm och därmed förbättrade möjligheter till ökad trygghet och 

service i hemmet. 

 

Grundkraven för att få stimulansmedel 2014 är att varje kommun i Örebro län tar 

beslut om att påbörja processen om ”trygghet, service och delaktighet i hemmet 

genom digital teknik”. Vidare skall varje kommun upprätta en långsiktig plan för 

finansiering, organisation och samverkan inom eHälsoområdet. Slutligen är  
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grundkrav att Örebro län presenterar en konkret projektplan för målområdena samt 

en uppdragsbeskrivning för den regionala samordnaren. 

 

Nora, Lindesbergs, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner har hos 

Regionförbundet Örebro ansökt om 700 000 kronor för projekt inom eHälsa för 

fördjupad undersökning vad det innebär för kommunerna när det analoga nätet 

övergår till digital teknik inom området trygghetslarm samt för att se över 

eventuella samarbetsområden och ge en relevant kostnadsbild. 

 

Förslag 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson föreslår kommunstyrelsen 

besluta att uppdra åt socialförvaltningen att upprätta en långsiktig plan för 

finansiering, organisation och samverkan inom området eHälsa inkluderande 

övergång till digitala trygghetslarm, säker roll- och behörighetsidentifikation, 

mobilt arbetssätt samt övriga e-tjänster för ökad service och delaktighet. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet beslutar uppdra åt socialchef Anne Shemeikka undersöka 

kommunens inköp av trygghetslarm samt säkerställa att trygghetslarm är 

kompatibel med framtida digital teknik. Vidare beslutas att inventering skall 

genomföras av befintliga trygghetslarm. 

 

Sociala utskottet uppdrar åt medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson 

att utarbeta förslag till projekt och aktiviteter i regional samverkan inom eHälsa 

under 2014 i Örebro län. Uppdragets resultat skall presenteras vid sociala utskottets 

sammanträde den 6 mars 2014. 

 

Sociala utskottet beslutar att informera kommunstyrelsen att utbyte av 

trygghetslarm kommer att medföra en större investeringskostnad. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att stödja Nora, Lindesbergs, 

Hällefors och Ljusnarsbergs kommuners ansökan till Regionförbundet Örebro 

gällande projekt kring trygghetslarm inom eHälsa. Vidare föreslås 

kommunstyrelsen besluta att uppdra åt socialchef Anne Shemeikka att upprätta en 

långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom området eHälsa 

inkluderande övergång till digitala trygghetslarm, säker roll- och 

behörighetsidentifikation, mobilt arbetssätt samt övriga e-tjänster för ökad service 

och delaktighet. 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Regionförbundet Örebro 

Socialchef Anne Shemeikka 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson 
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Ks § 48 
Su § 32  Dnr KS 312/2013 
 
Eventuell upphandling av städinsats till äldre med 
hemtjänst, så kallad hemstäd 

 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 februari 2013, § 52 att 

kommunen skulle inleda ett projekt tillsammans med Samhall AB innebärande att de 

senare under perioden mars-december 2013 utförde städning inom kommunens 

hemtjänst. Vidare beslutades att projektet skulle utvärderas under hösten 2013 

varefter det skulle övervägas om städningen inom hemtjänsten fortsatt skulle 

genomföras av extern utförare. Kommunstyrelsens beslut togs under förutsättning att 

personalkostnader, inbegripet vikariekostnader, inom enheten 

hemtjänst/Treskillingen minskade motsvarande kostnaden för projektets 

genomförande samt med förtydligandet att kostnaden för projektet skulle finansieras 

inom den ekonomiska budgetram som beslutats för sociala utskottets verksamheter 

2013. 

 

Dåvarande socialchef Charlotte Dahlbom inkom med skrivelse daterad den  

11 oktober 2013 rörande städinsats till äldre med hemtjänst, så kallad hemstäd, i 

vilken kommunstyrelsen föreslogs besluta att fortsätta arbetet med upphandling av 

insatsen städning inom hemtjänsten med avsikten att ingå ett avtal omfattande två år 

med möjligheten till förlängning med ett plus ett år. Vidare föreslogs upphandlingen 

villkoras av att anbudsgivaren erbjuder funktionshindrade arbete. Slutligen föreslogs 

besluta att projekttiden med Samhall AB gällande städinsats till äldre inom 

hemtjänsten förlängs med tre månader för att genomföra den föreslagna 

upphandlingen. Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget vid sammanträde den  

27 november 2013, § 262. 

 

Socialchef Anne Shemeikka informerar att vissa sakförhållanden föranleder att 

huruvida städning inom hemtjänsten i kommunen skall genomföras av extern aktör 

bör övervägas. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avbryta inledd 

upphandling av städinsats till äldre med hemtjänst, så kallad hemstäd. 
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Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Anne Shemeikka har inkommit med skrivelse daterad den  

19 februari 2014 rörande hemtjänstinsatser. I skrivelsen konstateras bland annat att 

det för närvarande finns kapacitet i hemtjänstverksamheten att återta hemstäd och 

tvätt i kommunalt utförande. 

 

Socialchef Anne Shemeikka föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Socialchef Anne Shemeikka föreslår kommunstyrelsen besluta att avbryta pågående 

upphandling av hemstäd, att besluta säga upp befintligt avtal med Samhall AB 

rörande tvätt samt att den minskade kostnaden för dessa åtgärder skall regleras i 

budget för 2015. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Samhall AB 

Socialchef Anne Shemeikka 

Enhetschef Yvonne Andersson 
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Ks § 49 
 
Redovisning av turiståret 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Entreprenör Ken Karlsson redovisar uppföljning av turiståret 2013 i kommunen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyreslen godkänner redovisningen. 

 

_________ 
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Ks § 50 
Au § 26  Dnr KS 066/2014 
 
Överföring av investeringar 

 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. Av 2013 års budgeterade medel för 

investeringar inklusive tilläggsanslag, 11 498 tkr, förbrukades ej samtliga anslag.  

 

Förslag 
För att kunna fullfölja beslutade investeringar föreslås att av kvarstående 

investeringsmedel överförs 4 298 000 kronor till 2014 års investeringsbudget. Detta 

innebär att investeringsbudgeten för 2014 uppgår till 26 698 000 kronor. 

 

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att justera 2014 års 

finansiella mål avseende investeringsnivå från 22,7 miljoner kronor till  

27,0 miljoner kronor för år 2014. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att av kvarstående 

investeringsmedel överförs 4 298 000 kronor till 2014 års investeringsbudget. Detta 

innebär att investeringsbudgeten för 2014 uppgår till 26 698 000 kronor. 

 

Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att justera 2014 års 

finansiella mål avseende investeringsnivå från 22,7 miljoner kronor till  

27,0 miljoner kronor för år 2014. 

 

_________ 
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Ks § 51 
Au § 25  Dnr KS084/2014 

 
Bokföringsmässig hantering av medel från Migrationsverket  

 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med en skrivelse angående 

bokföringsmässig hantering av medel från Migrationsverket. De medel kommunen 

erhåller för avtalen avseende mottagande av ensamkommande barn samt avtal om 

nyanlända flyktingar ska täcka kommunens kostnader för detta. En del av medlen 

erhålls som engångsbelopp och ska då räcka för en längre tid än ett år. 

Fastighetskostnader skall ingå i dessa medel. 

 

Av de kvarvarande medlen från 2013 föreslås att 800 000 kr överförs till 2014 för 

att finansiera installation av bergvärme vid Bergsgården samt visst yttre underhåll. 

 

Om medel kvarstår av 2014 års ersättning ska dessa överföras till kommande år för 

framtida kostnader som kan uppstå då bidragen från Migrationsverket upphör och 

hela det ekonomiska ansvaret åvilar kommunen.  

 

Förslag  
Allmänna utskottet föreslås föreslå kommunstyrelsen besluta att kvarstående medel 

från föregående års ersättning skall överföras till kommande år och att detta skall 

ske vid varje årsskifte så länge kommunen har gällande avtal med 

Migrationsverket. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande 

förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 
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Ks § 52 
Au § 30  Dnr KS091/2014 
 
Information, skrivelse rörande mottagande av asylsökande 
och flyktingar 

 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet, som delas ut på bordet. I samband 

med träff med gruppledare för politiska partier representerade i kommun-

fullmäktige den 10 december 2013, diskuterades en gemensam skrivelse till 

migrationsminister Tobias Billström gällande Sveriges konkreta mottagande av 

flyktingar och invandrare.  

 

Allmänna utskottet uppdrog åt kanslichef Anders Andersson vid sammanträde  

14 januari 2014, § 8 upprätta ett förslag till gemensam skrivelse. Förslaget skall 

redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 januari 2014. 

 
Kommunstyrelsen beslutar vid sammanträde 29 januari 2014, § 13 uppdra åt 

kanslichef Anders Andersson och kommunchef Bo Wallströmer utarbeta en 

skrivelse utifrån befintligt arbetsmaterial och vad som framkommit vid dagens 

diskussion i kommunstyrelsen. 

 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet uppdrar åt kommunchef Bo Wallströmer att göra en del 

ändringar i texten samt att åter hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer presenterar reviderat förslag till skrivelse. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till reviderad skrivelse. 

 

_________ 

Expediering: 

Statsminister Fredrik Reinfeldt + handling 

Migrationsminister Tobias Billström + handling 

Generaldirektör Anders Danielsson + handling 
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Ks § 53 
Au § 39  Dnr KS 067/2014 

 
Information om avsättning till vägfond 
 
Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011, § 118 att en kommunal vägfond ska inrättas 

från 2015 för möjlighet till utbetalning av kommunalt investeringsbidrag för 

angelägna åtgärder. 

 

För att vägfonden ska fylla en reell funktion behövs medel avsättas till den. Utifrån 

kommunens positiva resultat för 2013 och för att påbörja verkställigheten av 

fullmäktiges beslut finns anledning att göra en avsättning till fonden.  

 

Medlen kommer från 2015 att utgöra grunden för fondens möjligheter att bevilja 

investeringsbidrag. Ambitionen är att en avsättning även genomförs utifrån 2014 

års resultat. 

 

Förslag 
I ett första steg föreslår kommunchef Bo Wallströmer att 250 000 kronor avsätts. 

Avsättningen påverkar 2013 års resultat. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 
 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 250 000 kronor av 2013 års resultat avsätts i en 

vägfond. 

 

_________ 

Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson  
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Ks § 54 
Au § 27   

 
Information om kommunens hjärtstarter 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Vid allmänna utskottets sammanträde 15 januari 2014, § 19 uppdrogs kommunchef 

Bo Wallströmer undersöka kommunens innehav av hjärtstarter. 

 

Utredning visar att kommunen inte innehar någon hjärtstarter. Baserat på 

befolkningsmängd bör kommunen tillhandahålla allmänheten minst en hjärtstarter 

på en plats där många människor samlas. 

 

Förslag 
Allmänna utskottet föreslås köpa in en hjärtstarter till Ljusnarshallen och att 

finansiering sker inom kommunchefens budget. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar enligt förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer informerar om det aktuella tillståndet gällande 

kommunala hjärtstarters. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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Ks § 55 
Au § 32  Dnr KS 090/2014 
 

Redovisning och uppföljning av beslut i kommunstyrelsen 
2008-2014 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson skulle ha föredragit ärenden men har fått förhinder 

att närvara vid dagens sammanträde i allmänna utskottets. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 
 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med redovisning och uppföljning av 

kommunstyrelsens beslut 2008-2014 daterad den 10 februari 2014.. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 18 februari 2014 

kommunstyrelsen godkänna redovisningen och uppföljningen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
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Ks § 56 
 
Val av vice ordförande i bildningsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att välja vice ordförande i bildningsutskottet. 

 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen välja Hans Hedborg (C) till 

vice ordförande i bildningsutskottet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen väljer Hans Hedborg (C) till vice ordförande i bildningsutskottet. 

 

_________ 

Expediering: 

Hans Hedborg 
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Ks § 57 
Au § 38  KS 051/2014 

 
Intresseföreningen Bergslaget - nomineringar 
 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Intresseföreningen har inkommit med en skrivelse, daterad 20 januari 2014, 

angående nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 
 

Kommunstyrelsen 

Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen nominera  

Astrid Dahl (V) till styrelsen i Intresseföreningen Bergslaget samt kommunchef  

Bo Wallströmer till revisor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Valberedningen, Intresseföreningen Bergslaget 
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Ks § 58  Dnr KS 093/2014 
 
Avgränsad statistikenhet 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Offentlighets- och sekretesslagen kap 24 § 8 gäller sekretess i sådan särskild 

verksamhet hos myndighet som avser framställning av statistik för uppgifter som 

avser enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till 

den enskilde. För att en kommun skall kunna nyttja statistiskt material som inte är 

sekretessgranskat, kräver Statistiska centralbyrån (SCB) att kommunen beslutar om 

att kommunen har en sådan särskild verksamhet som avses i Offentlighets- och 

sekretesslagen. Sådan särskild verksamhet kan anses föreligga om enhet 

uttryckligen ges ansvar för databasen. 

 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  

18 februari 2014 rörande avgränsad statistikenhet i kommunen. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta att kanslichef 

Anders Andersson, kanslisekreterare Mia Fridfeldt Berggren och webbredaktör 

Anders Andersson utgör en sådan särskild verksamhet för framställning av statistik 

som anges i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kap 24 § 8. Denna särskilda 

verksamhet föreslås kommunstyrelsen besluta skall benämnas avgränsad 

statistikenhet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyreslen beslutar att kommunens kanslichef, kanslisekreterare och 

webbredaktör utgör en sådan särskild verksamhet för framställning av statistik som 

anges i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kap 24 § 8. Denna särskilda 

verksamhet skall benämnas avgränsad statistikenhet. 

 

_________ 

Expediering: 

Statistiska centralbyrån 

Kanslichef Anders Andersson 

Kanslisekreterare Mia Fridfeldt Berggren 

Webbredaktör Anders Andersson 
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Ks § 59 
 

Anmälan om delegationsbeslut 
 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden  

2014-01-01–2014-01-31. 

 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  

2014-01-01–2014-01-31. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 60 
 

Delgivningar 
 

Diarienummer Avsändare Ämne 

Kansliet, e-post Sveriges kommuner och landsting Budgetförutsättningar för åren 2014–

2017 

Kansliet, e-post Patientnämnden, ÖLL Patientnämndens verksamhetsberättelse 

 

Kansliet, e-post Bergslagens kommunalteknik Protokoll 2014-01-31 

 

Kansliet, e-post Hallsbergs kommun Inbjudan avtackning Hans Lindberg  

 

Kansliet, e-post Manifesto Trends / Brands Resultatet av undersökningen Sveriges 

kommuners marknadsföring 2013 

 

Kansliet, e-post Sveriges Kommuner och 

Landsting samt Pacta 

Cirkulär 14:07 Ny lag om registerkontroll 

av personer som ska arbeta med barn 

 

KS-post Business Region Örebro Årsberättelse 

 

KS-post Justitiedepartementet Skrivelse "En poltitik för en levande 

demokrati" 

 

KS-post Stockholms stad Inbjudan till European Cities Against 

Drugs konferens 

 

KS-post Sveriges kommuner och landsting Jämställdhet - en fråga för revisorer 

 

KS-post Sveriges kommuner och landsting Inbjudan Demokratidagen 2014 

 

KS-post Regionförbundet Örebro Reviderad sammanträdesplan för 

regionstyrelsen 2014 

 

KS-post Sveriges kommuner och landsting Till dig som är förtroendevald och arbetar 

med socialtjänstfrågor 

 

KS-post Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap 

Ny vägledning om fysisk 

informationssäkerhet i it-utrymmen 

 

KS-post Länshandikappsrådet Protokoll 2013-12-05 
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Diarienummer Avsändare Ämne 

KS-post Räddningsnämnden 

Västbergslagen 

 

Protokoll 2014-02-03 

KS-post Bergslagens 

överförmyndarnämnd 

Protokoll 2014-02-05 

 

 

Kansli Knöl-möte Anteckningar januari 2014 

 

Kansli Sociala utskottet Protokoll februari 2014 

 

Kansli Bildningsutskottet Protokoll februari 2014 

 

Kansli Allmänna utskottet Protokoll februari 2014 

 

KS-post European Cities Against Drugs 

(ECAD) 

Inbjudan till ECADS årliga konferens, 

Stockholm den 19-20 maj 2014. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bildningsutskottet respektive sociala utskottet 

överväger kommunens medverkan i ECADs årliga konferens, Vidare beslutar 

kommunstyrelsen att delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 

Expediering: 

Bildningsutskottet 

Sociala utskottet 
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Bilaga 

 

 

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde  

onsdagen den 26 februari 2014 

 

 

Hendrik Bijloo (KFL), gruppledare §§ 42-60 

Anders Andersson, sekreterare 

Bo Wallströmer, kommunchef  

Anne Shemeikka, socialchef §§ 39-48 

Tomas Larsson, näringslivschef § 44 

Ken Karlsson, entreprenör § 49 

 

 

 

 


