
 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   1 (41) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 

 

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

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset, Kopparberg Tid 08.30-12.00 
13.00-14.15 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 
Ingemar Javinder (S) 
Arne Eklund (S 
Gert Stark (S) 
Antti Tsupukka (S) 
Leif Jörner Pedersen (V), tjänstgörande ersättare 
Ronnie Edvardsson (MP) 
Hans Hedborg (C) 
Janeric Björkman (C) 
Ulf Hilding (M) §§ 152-178 
Gunnar Fransson (M) §§ 152-173 
 

Övriga deltagande Enligt bilaga. 

Utses att justera 
 

Antti Tsupukka 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2014-09-17 Paragrafer 152-183 

Underskrifter 
 

 
 
……………………………… 

Sekreterare Anders Andersson  
 

  
 
……………………………… 

Ordförande Ewa-Leena Johansson 
 

  
 
…………………………… 

Justerande Antti Tsupukka 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2014-09-03 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2014-09-17  Datum för 
nedtagande 

2014-10-13 

Underskrift  
 
………………………………………………….  
Anders Andersson 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 152 
Su § 623     
 
Information, utredning rörande assistans enligt Lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 9 punkt 2,  
 
 
 
 
Sekretessärende 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 

 
 

Ks § 153 
Su § 643     
 
Väcka talan om behov av särskilt förordnad 
vårdnadshavare,  
 
 
 
 
Sekretessärende 
 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 

 
 

Ks § 154 
Su § 629     
 
Information, ansökan om fortsatt bistånd enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) kap 4 § 1 i form av skyddat boende 
och ekonomiskt bistånd,  
 
 
 
 
Sekretessärende 
 
 
 
 
 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 

 
 
Ks § 155 
Au § 121  Dnr KS 252/2013 
 
Ekonomisk helårsprognos för 2014 

 
Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar muntligt ekonomisk helårsprognos för 
2014. Statsbidragen och räntenetto är positivt gentemot budget och inkommen 
skatteprognos i augusti visar mindre avvikelser av skatteintäkterna mot budget.   
 
Allmänna utskottets verksamheter beräknas generera ett överskott mot budget, 
bildningsutskottets verksamheter beräknas ge ett resultat i enlighet med budget 
medan sociala utskottets verksamheter kommer att medföra ett underskott mot 
budget. 
 
Likviden i kommunen uppgår till 27 900 000 kronor. 
 
Kommunerna i norra Örebro län (KNÖL) har kommit överens om en ny 
fördelningsmodell av kostnaderna för överförmyndarverksamheterna med 
aneldning av att Lindesbergs och Nora kommuner ingått avtal med 
Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar ekonomisk helårsprognos. Prognosen 
visar på ett positivt resultat med 11 100 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska helårsprognosen. 
 
_________ 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 

 
 

Ks § 156 
Bus § 74  
Su § 92  Dnr KS 252/2014 
 

Ekonomi- och verksamhetsrapport per den 31 juli 2014 
 
Bildningsutskottet 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund redovisar resultatprognos per den 31 juli 2014 
vilken visar på ett underskott i förhållande till budgeten för år 2014 med  
725 000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns följande prognos 
netto för år 2014. 

 
Ansvar Netto, 

prognos/budget, 
tkr 

Bildningschef (510) 1 099 
Förskolor (520-522) - 1 092 
Garhytteskolan (542) 78 
Kyrkbacksskolan (544) 0 
Vuxam (550) - 810 
Summa - 725 

 
Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 58 procent, kan noteras per den  
31 juli 2014: 
 

An- 
Netto 
(tkr)  

 
  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 
  2014 budget mot 2014   
   periodbudget   
510 21 908,1 24 087,3 2 179,2 41 704,6 53 
520-522 7 015,0 5 903,7 - 1 111,3 10 611,6 66 
542 3 580,3 3 858,1 227,8 6 853,1 52 
544 10 181,6 10 774,3 592,7 19 162,4 53 
550 4 818,5 3 780,8 - 1 037,7 6 774,0 71 
Summa 47 503,5 48 404,2 900,7 85 105,7 56 

 
Ansvar Bildningschef (510() prognostiserar ett överskott gentemot budget 
2014 på grund av lägre kostnader för grundskoleelever i andra kommuner, 
köp av skolplatser av staten, lägre kostnader för gymnasiesärskoleplatser 
och lägre kostnader än budgetrat. Kostnaderna för assistenter är högre än 
budgetrat.  
Justerandes sign. 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 

 
 
 
 
Ansvar Förskolor (520-522) prognostiserar ett underskott gentemot budget 
2014 med 1 092 000 kronor i huvudsak på grund av obudgeterade kostnader 
för assistent, avveckling av personal samt höga vikariekostnader. 50 
procents tjänst finns på förskolan Åstugan som ej är budgeterad. Längre 
vistelsetider hos dagbarnvårdare medför högre kostnader än budgeterat. 

 
Ansvar Garhytteskolan (542) prognostiserar ett överskott gentemot budget 
med 78 000 kronor. . 
 
Ansvar Kyrkbacksskolan (544) prognostiserar ett resultat 2014 i enlighet 
med budget. 
 
Ansvar VUXam (550) prognostiserar ett underskott relativt budget för 2014 
med 810 000 kronor på grund av uteblivna intäkter för lönebidrag inom 
Servicegruppen samt uteblivet bidrag för handledarkostnader. 
 
Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet godkänner rapporterna och överlämnar dem till 
kommunstyrelsen. 
 
 
Sociala utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Anne Shemeikka och närvarande enhetschefer redovisar muntligt 
ekonomi- och verksamhetsrapporter. Prognosen för det ekonomiska utfallet för 
helåret 2014 är ett underskott gentemot budget inom sociala utskottets 
verksamhetsområden med 3 800 000 kronor. 
 
Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet godkänner rapporten och översänder den till kommunstyrelsen för 
kännedom. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
_________ 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   8 (41) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 

 
 
Ks § 157 
Au § 120  Dnr KS 252/2013 
 
Ekonomisk rapport per den 31 maj 2014, Bergslagens miljö- 
och byggnämnd (BMB) 

 
Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) har inkommit med ekonomisk 
rapport per den 31 maj 2014. Enligt prognos för helåret 2014 skall nämnden 
uppnå ett resultat i enlighet med budget. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
_________ 
Expediering: 
Bergslagens miljö- och byggnämnd 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 

 
 
Ks § 158 
Au § 123  Dnr KS 252/2013 
 
Ekonomisk rapport per den 31 maj 2014, 
räddningsnämnden Västerbergslagen  

 
Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Räddningsnämnden Västernbergslagen har inkommit med ekonomisk prognos 
per den 31 maj 2014. Prognosen för helåret är ett underskott gentemot budget 
med 200 000 kronor, ett underskott som kan härledas till 
externutbildningsinsatser inom räddningstjänsten. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
_________ 
Expediering: 
Räddningsnämnden Västerbergslagen 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 

 
 
Ks § 159 
Bön § 31  Dnr ÖN 027/2014 
 
Ekonomisk rapport, Bergslagens överförmyndarnämnd 
 
Bergslagens överförmyndarnämnd 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar ekonomisk rapport per den  
25 augusti 2014 gällande kostnader för den gemensamma överförmyndarnämnden 
och dess förvaltning exklusive den del som rör gode män för ensamkommande barn 
och ungdomar, arvoden till gode män samt arvode till ledamöter i 
överförmyndarnämnden enligt följande: 

 
 Utfall Period- Av-  Års- 
 (tkr) budget  vikelse budget 
  (tkr) (tkr) (tkr) 
Personalkostnader 793,0 759,0 - 34,0  1 167,1 
Övriga verksamhets-
kostnader 225,2 176,1 - 49,1 264,2 
Summa 1 018,2 935,1 - 83,1 1 431,3 

 
Angående övriga verksamhetskostnader föreligger under perioden flera kostnader 
av engångskaraktär som porto för utskick till gode män och förvaltare, 
enkätundersökning och betalning av licenser som avser helåret men som ej 
periodiserats. Vidare finns kostnader för kompetensutbildning för 
överförmyndarnämndens ledamöter som överstiger budget. 
 
Prognosen är att verksamheten 2014 skall uppvisa ett ekonomiskt resultat i enlighet 
med budget. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna rapporten. 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
_________ 
Expediering: 
Berghslagens överförmyndarnämnd  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 160 
Au § 124  Dnr KS 045/2014 
 
Årsredovisning 2013, Regionförbundet Örebro län  

 
Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Regionförbundet Örebro län har inkommit med årsredovisning för 2013. 
Resultaträkningen visar på ett underskott 2013 med 3 493 000 kronor. Av 
verksamhetsberättelsen framgår att Regionförbundet Örebro län uppnår 57 av 61 
mål, tre av målen har ännu ej uppnåtts och ett mål anses inte längre angeläget. 
 
Regionfullmäktige har vid sammanträde den 5 juni 2014 § 3 godkänt 
årsredovisningen samt beviljat regionstyrelsen och nämnden för energi och 
klimat ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning för Regionförbundet Örebro län 
avseende år 2013. 
 
_________ 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 

 
 
Ks § 161 
Au § 125  Dnr KS 355/2014 
 
Tertialrapport 1, Regionförbundet Örebro län  

 
Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Regionförbundet Örebro län har inkommit med tertialrapport 1 2014 avseende 
perioden 1 januari-30 april 2014. Prognosen för helåret 2014 är ett överskott mot 
budget med 580 000 kronor. Av de 57 verksamhetsmålen har 56 uppnåtts och ett 
mål delvis uppnåtts, dock har detta mål inte prioriterats. 
 
Regionstyrelsen har vid sammanträde den 17 juni 2014 § 33 godkänt 
tertialrapporten. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen noterar Regionförbundet Örebros läns tertialrapport 1 
gällande perioden 1 januari-30 april 2014. 
 
_________ 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 162 
Au § 132  Dnr KS 156/2013 
 
Utredning av den framtida förvaltningen av Stiftelsen  
Karl-Gunnar Erikssons Donationsstiftelse, Ljusnarsbergs 
Socialsamfond, Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns 
Skolsamfond samt Ellyvor och Ove Anderssons Stiftelse  

 
Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 24 april 2013 § 106 uppdra 
åt  kommunchef Bo Wallströmer att undersöka alternativ till ny förvaltare av 
samfondernas och stiftelsernas tillgångar. 
 
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med skrivelse daterad den 12 augusti 2014 
av vilken framgår att berörda samfonder och stiftelser numera inte ger någon 
avkastning varför samfonderna och stiftelserna inte får något utdelningsbart 
kapital. Kommunens utskott har under 2014 informerats om den aktuella 
situationen. I skrivelsen anges även att kommunen betalat de av utskotten 
beslutade utdelningarna från samfonderna och stiftelserna och detta har bokförts 
i samfonderna och stiftelserna som en skuld till kommunen. Detta innebär 
således att samfonderna och stiftelserna har skulder till kommunen och 
kommunen motsvarande fordringar på samfonderna och stiftelserna. 
 
Ekonom Sara Jonsson föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer och ekonom Sara Jonsson föreslår 
kommunstyrelsen besluta att stiftelsernas tillgångar skall överföras till fonder 
som ger utdelning och att i samband med detta skall sidoordnad bokföring 
införas. Utdelning som utskotten beslutar om skall betalas ut från samfondernas 
och stiftelsernas egna bankkonton. Vidare skall utskotten vid beslut om 
utdelning ur samfonderna och stiftelserna följa det av kommunen upprättade 
reglementet. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande 
förslag. 
 
 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonom Sara Jonsson 
Bildningsutskottet 
Sociala utskottet 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 

 
 
Ks § 163 
Au § 137 
Bus § 65 
Su § 97  Dnr KS 306/2014 
 
Folkhälsobeskrivning 2014  

 
Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist har inkommit med Folkhälsobeskrivning 2014 
för Ljusnarsbergs kommun. Folkhälsobeskrivningen är en välfärdsbeskrivning där 
kommuninvånarnas välfärd och hälsa redovisas i form av livsvillkor, levandsvanor 
och hälsotillstånd. Syftet med folkhälsobeskrivningen är att denna skall utgöra ett 
av kommunens planeringsunderlag i samband med prioriteringar av kommunens 
fortsatta utvecklingsarbete. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Bildningsutskottet 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist har inkommit med Folkhälsobeskrivning 2014 
för Ljusnarsbergs kommun. Folkhälsobeskrivningen är en välfärdsbeskrivning där 
kommuninvånarnas välfärd och hälsa redovisas i form av livsvillkor, levandsvanor 
och hälsotillstånd. Syftet med folkhälsobeskrivningen är att denna skall utgöra ett 
av kommunens planeringsunderlag i samband med prioriteringar av kommunens 
fortsatta utvecklingsarbete. 
 
Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna Folkhälso-
beskrivning 2014. 
 
 
Sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist har inkommit med Folkhälsobeskrivning 2014 
för Ljusnarsbergs kommun. Folkhälsobeskrivningen är en välfärdsbeskrivning där 
kommuninvånarnas välfärd och hälsa redovisas i form av livsvillkor, levandsvanor 
och hälsotillstånd. Syftet med folkhälsobeskrivningen är att denna skall utgöra ett 
av kommunens planeringsunderlag i samband med prioriteringar av kommunens 
fortsatta utvecklingsarbete.  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet noterar Folkhälsobeskrivning 2014. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer arrangera en 
separat redovisning av Folkhälsobeskrivning 2014 för politiker och berörda 
tjänstemän. 
 
_________ 
Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 164 
Au § 142  Dnr KS 354/2014 
 
Reviderad delegationsordning, allmän delegation  

 
Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer och kanslichef Anders Andersson har utarbetat 
förslag till reviderad delegationsordning, allmän delegation. 
 
Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer och kanslichef Anders Andersson föreslår 
kommunstyrelsen anta förslaget till delegationsordning, allmän delegation. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar förslaget till delegationsordning, allmän 
delegation. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till delegationsordning, allmän 
delegation. 
 
_________ 
Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Bildningschef Anders Nordlund 
Socialchef Anne Shemeikka 
Näringslivschef Tomas Larsson 
Personalchef Ann-Sofie Söderberg 
Kanslichef Anders Andesson 
 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 

 
 

Ks § 165 
Bus § 69   Dnr KS 325/2014 

Inackorderingstillägg höstterminen 2014 
 
Bildningsutskottet 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med skrivelse daterad den  
5 augusti 2014 rörande inackorderingstillägg frö gymnasieelever höstterminen 
2014. 
 
Inackorderingstillägg är ersättning till elever som inte bo hemma under sina studier. 
Inackorderingstillägget skall uppgå till minst 1/30 del av prisbasbeloppet per 
månad. Vidare bestäms bidraget av avståndet till studieorten då bidraget även skall 
utgöra ersättning för en del av hemresorna. 
 
Prisbasbeloppet 2014 är 44 400 kronor vilket medför att lägsta avrundade belopp 
för inackorderingstillägg är 1 480 kronor per månad. 
 
Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår bildningsutskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta om inackorderingstillägg höstterminen 2014 enligt 
följande: 
 
Avstånd, km Kronor per månad 
0-149 1 480 
150-349 1 770 
350- 2 160 
 
Vidare föreslås besluta att elever som studerar inom Örebro län erhåller  
1 140 kronor per månad i tio månader eftersom gymnasiekortet inom 
kollektivtrafiken kan användas både för dagliga resor och hemsresor. 
 
Bildningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
_________ 
Expediering:      Bildningschef Anders Nordlund 

  
Justerandes sign. 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 166 
Bus § 76   Dnr KS 151/2014 

Redovisning av nyttjande av anvisade medel för förstärkt 
ledningsorganisation  
 
Bildningsutskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 19 juni 2013 § 157 om reviderad 
administrativ organisation inom kommunen och i samband med detta beslutades att 
beräknad kostnadsminskning, cirka 400 000-500 000 kronor, skulle disponeras av 
bildningsutskottet för förstärkning av ledningsresursen inom utskottets 
verksamhetsområde under läsåret 2013/2014.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2013, § 238 framkom att 
kommunstyrelsen inväntar en redovisning av hur bildningsutskottet använt dessa 
medel. 
 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med redovisning av hur erhållna 
medel använts daterad den 13 augusti 2014. Av redovisningen framgår att 
nyrekrytering har skett av rektor för grundskolan och att medlen avses nyttjas i 
samband med att denna rektor introduceras i sitt nya arbete, tidvis under hösten 
2014 kommer såväl den nyrekryterade som den avgående rektorn inneha 
anställning samtidigt för att möjliggöra en effektiv introduktion av den 
nyrekryterade rektorn. Kostanden för detta beräknas till 180 000 kronor och övriga 
anvisade medel i samband med införande av reviderad administrativ organisation 
förväntas ej behövas tas i anspråk. 
 
Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna redovisningen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 

  
Justerandes sign. 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 167 
Bus § 77   Dnr KS 314/2013 

Bidrag till Löa friskola 2013 
 
Bildningsutskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 oktober 2013 § 232 om 
bidrag till Löa friskola 2013. Detta beslut överklagades till Förvaltningsrätten i 
Karlstad som i dom den 20 maj 2014 upphävde kommunens beslut avseende 
lokalkostnader och återförvisade denna del till kommunen för omprövning. Skälen 
till detta är enligt Förvaltningsrätten i Karlstad att beräkning av lokalkostnader 
skall i huvudsak göras med kommunens genomsnittliga lokalkostnader men i 
undantagsfall kan friskolan faktiska lokalkostnad användas vid beräkningen av 
bidrag. Detta anser dock inte förvaltningsrätten kan göras med hänvisning till 
oproportionerliga höga kommunala lokalkostnader med hänvisning till en om- 
och/eller nybyggnation av en kommunal skolan som är äldre än fem år 
 
Bildningschef Anders Nordlund anger i skrivelse daterad den 13 augusti 2014 att 
ekonom Sara Jonsson utarbetat nytt förslag till ny beräkning av ersättningen där 
lokalkostnaderna beräknas enligt huvudprincipen, det vill säga efter kommunens 
genomsnittliga kostnader för lokaler. 
 
Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund och ekonom Sara Jonsson föreslår 
kommunstyrelsen besluta om följande grundbelopp, kronor, per elev och månad i 
bidrag till Löa friskola 2013: 
 
 Förskola F-klass Åk 1-2 Åk 3-5 Åk 6-9  Fritids 
 
Grundbelopp 6 299 4 447 6 763 7 139 7 139 2 365 
 
varav lokalkostnad 467 1 091 1 195 1 694 1 694 358 
varav administration 173 122 186 184 184 65 
varav momskomp. 357 252 383 379 379 134 
 
Bildningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

  
Justerandes sign. 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Löa friskola 
Bildningschef Anders Nordlund 

 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 

 
 
Ks § 168 
Su § 95  Dnr KS 063/2014 
 
Regionalt program för eHälsa 2014-2018 

 
Sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro län har inkommit med förslag 
till  regionalt program för eHälsa 2014-2018. 
 
Syftet med det regionala programmet för eHälsa är att stärka och hålla samman 
eHälsoarbetet inom regionen. Programmet skall ge förutsättningar till 
 

1. att arbeta utifrån gemensamma underlag för vägledning och styrning till 
kommunerna och landstinget i planering och satsningar inom IT i hälso- 
och sjukvården och socialtjänsten, 

2. att länets kommuner och landstinget arbetar gemensamt med införandet av 
den nationella eHälsostrategin, samt 

3. att bilda en gemensam styrning för realisering av det gemensamma 
eHälsoprogrammet. 

 
Örebro läns landstings och Regionförbundet Örebro läns samverkansgrupp för 
hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa och skolhälsovård har vid möte den  
22 maj 2014 § 5 beslutat rekommendera landstingsstyrelsen, alla 
kommunstyrelser i länet och regionstyrelsen ställa sig bakom programmet. 
 
Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom Regionalt 
program för eHälsa 2014-2018. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Örebro läns landsting 
Regionförbundet Örebro län 
Socialchef Anne Shemeikka 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson 
 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 169 
Su § 98  Dnr KS 295/2014 
 
Förslag till överenskommelse med Örebro kommun om 
samverkan kring samhällsorientering för nyanlända och 
ensamkommande barn och ungdomar 

 
Sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef Barbro Svensson har inkommit med skrivelse daterad den 14 juli 2014 
rörande samhällsorientering för nyanlända flyktingar. I skrivelsen anges att varje 
kommun har enligt Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
skyldighet att erbjuda nyanlända flyktingar samhällsorientering. En kommun kan 
enligt Lag om vissa kommunala befogenheter ingå avtal om att annan kommun 
skall fullgöra dessa uppgifter. 
 
Kommunen har sedan 2012 samhällsorientering på arabiska och svenska för 
nyanlända flyktingar men har inte möjligheter att erbjuda samhällsorientering på 
fler hemspråk, varför verksamheten gått in i ett samverkansprojekt 
Samhällsorientering i Samverkan (SOS) där Örebro påtar sig rollen som 
samordnare av samhällsorientering på flera hemspråk. I anledning av detta 
föreligger förslag till överenskommelse om samverkan kring tjänster för 
samhällsorientering för nyanlända invandrare i Örebro län mellan Ljusnarsbergs 
kommun och Örebro kommun. 
 
Förslag 
Enhetschef Barbro Svensson föreslår sociala utskottet besluta att uppdra åt henne 
att teckna överenskommelse om samverkan kring tjänster för samhällsorientering 
för nyanlända invandrare i Örebro län mellan Ljusnarsbergs kommun och Örebro 
kommun. Avtalstiden är två år och kostnaden uppgår till 4 750 kronor per plats. 
 
Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Örebro kommun 
Enhetschef Barbro Svensson  
Justerandes sign. 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 170 
Su § 101  Dnr KS 322/2014 
 
Årsredovisning 2013, Riksbyggens kooperativa 
hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder 

 
Sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Riksbyggens kooperativa hyresrättsföreningen Ljusnarsbergs äldrebostäder har 
inkommit med årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Resultatet 2013 visar på 
ett underskott med 671 640 kronor. 
 
Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen notera årsredovisningen 2013 för 
Riksbyggens kooperativa hyresrättsföreningen Ljusnarsbergs äldrebostäder. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning för Riksbyggens kooperativa 
hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder avseende år 2013. 
 
_________ 
 
 
 
 
 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 171 
Su § 105  Dnr KS 341/2014 
 
Äldres behov i centrum (ÄBIC) 

 
Sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Anne Shemeikka har inkommit med skrivelse daterad den  
11 augusti 2014 gällande Äldres behov i centrum (ÄBIC). I skrivelsen redovisas 
en modell, ÄBIC, för strukturerad vård och omsorgsdokumentation inom 
äldreomsorgen i kommunen.  
 
Syftet med ÄBIC är att skapa strukturerad vård och omsorgsdokumentation och 
bedöms ur ett brukarperspektiv bidra till: 
 

• likvärdig handläggning och dokumentation för alla brukare, 
• ökad rättssäkerhet, insyn och inflytande för brukare, 
• varje enskild brukare får stöd och hjälp utifrån sina behov, 
• brukarens insatser kan följas och resultat värderas systematiskt, samt 
• varje brukare möts ur ett helhetsperspektiv. 

 
Ur ett förvaltningsperspektiv beräknas ÄBIC bidra till: 
 

• utveckla evidensbaserad praktik, 
• god uppföljning av verksamhetens arbete för en effektiv 

resursanvändning, 
• utveckla nationell statistik och öppna jämförelser för att bättre kunna 

utveckla och jämföra resultat, samt 
• ge beslutsunderlag på lokal och nationell nivå för effektiv styrning av 

verksamheten. 
 
Förslag 
Socialchef Anne Shemeikka föreslår sociala utskottet besluta införa ÄBIC som 
modell för strukturerad vård och omsorgsdokumentation för såväl handläggning 
och uppföljning av insatser inom äldreomsorgen i kommunen. 
 
Sociala utskottets beslut 
Sociala utkottet beslutar enligt föreliggande förslag. Vidare beslutas att beslutet 
skall delges kommunstyrelsen. 
 
 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen noterar ärendet. 
 
_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 172  Dnr KS 266/2014 
 
Yttrande, motion angående ansökan om byggnadsminnes-
förklaring av Tingshuset i Kopparberg, Hans Hedborg (C) 
 
Ärendebeskrivning 
Hans Hedborg (C) inkom med motion daterad den 13 september 2013 angående 
ansökan om byggnadsminnesförklaring av Tingshuset i Kopparberg. I motionen 
angavs bland annat att miljön i centrala Kopparberg är en kulturmiljö väl värd att 
lyfta fram och som inte är så väl känd som den förtjänar. Det är därför viktigt att 
bevara och skydda den gamla bebyggelse som finns kvar i centrum av Kopparberg, 
och då inte minst Tingshuset. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 19 september 2013 § 59 
hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den  
25 augusti 2014. I förslaget till yttrande anges bland annat att kommunfullmäktige 
delar motionärens uppfattning att Tingshuset i Kopparberg är en byggnad som har 
ett stort värde för kommunen ur historisk och kulturellt hänseende. Detta föranleder 
även kommunfullmäktige att anse det vara av stor vikt att bevara denna byggnad. 
Därefter anges i yttrandet förfarandet och innebörden av en byggnads-
minensförklaring. Slutligen anges att kommunstyrelsen inom det närmaste skall 
behandla ärendet om huruvida en ansökan om byggnadsminnesaförklaring av 
Tingshuset i Kopparberg skall inlämnas till Länsstyrelsen i Örebro län. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande och därmed anse 
motionen besvarad. 
 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt 
kommunchef Bo Wallströmer lämna in ansökan till Länsstyrelsen i Örebro län om 
byggnadsminnesförklaring av Tingshuset i Kopparberg. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag 
till yttrande och därmed anse motionen besvarad. 
 
_________ 
Expediering:  Kommunchef Bo Wallströmer  
Justerandes sign. 

 

 

Utdragsbestyrkande 
 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   28 (41) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 

 
 
Ks § 173 
Au § 141  Dnr KS 342/2014 
 
Förslag till reviderade riktlinjer för föreningsbidrag  

 
Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 26 september 2012 § 208 anta 
riktlinjer för föreningsbidrag i kommunen.  Dessa riktlinjer har visat sig vara 
behäftade med vissa svårigheter vid tillämpningen. 
 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till reviderade riktlinjer 
för föreningsbidrag daterat den 19 augusti 2014. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande 
förslag till reviderade riktlinjer för föreningsbidrag. 
 
Allmänna utskottets föreslag 
Allmänna utskottet föreslår, efter tillägg med att Driftbidrag för samlingslokaler 
(Lokalbidrag) betalas ut till en samlingslokal per ort, kommunstyrelsen antar 
föreliggande förslag till reviderade riktlinjer för föreningsbidrag. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till allmänna utskottet för utarbetande av 
kompletterande riktlinjer. 
 
_________ 
Expediering: 
Kanslichef Anders Andersson 
 
 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 174 
Au § 143  Dnr KS 312/2014 
 
Undertecknande av handlingar, så kallad firmateckning  

 
Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 23 juli 2014 
i vilken anges att med anledning av förändringar i kommunens organisation, 
erfordras ett nytt beslut angående undertecknande av handlingar och avtal i enlighet 
med kommunstyrelsens reglemente. 
 
Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta om rätt till 
undertecknande av handlingar och avtal i enlighet med kommunstyrelsens 
reglemente enligt följande: 
 

1. Ärenden avseende likvidtransaktioner för kommunen, kommunstyrelsen eller annan 
kommunal förvaltning, det vill säga utkvittering av innestående medel på bank och 
postgiro, utfärdande av betalningsorder från bank och postgiro samt kvittering och 
överlåtelse av övriga förekommande värdehandlingar. 
 

2. Ärenden avseende finansförvaltning, det vill säga låne-, skuld- och borgens-
förbindelser samt ansökan om betalningsföreläggande/lagsökning och begäran om 
utmätning. 
 

3. Övriga ärenden tillhörande kommunstyrelsens förvaltningsområde såsom förvärv 
och försäljning av fast egendom, avtal med mera. 
 

a) Ärenden avseende likvidtransaktioner tecknas var för sig av ekonomihandläggare  
Britt-Marie Alfredéen eller ekonom Sara Jonsson med kontrasignation av 
kommunchef Bo Wallströmer eller kanslichef Anders Andersson.  
 

b) Ärenden avseende finansförvaltning tecknas av kommunstyrelsens ordförande 
Ewa-Leena Johansson med vice ordförande Ingemar Javinder som ersättare och 
med kontrasignation av antingen kommunchef Bo Wallströmer eller ekonom Sara 
Jonsson. 
 

c) Övriga handlingar tillhörande kommunstyrelsens förvaltningsområde tecknas 
av kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson med vice ordförande 
Ingemar Javinder som ersättare och med kontrasignation av antingen 
kommunchef Bo Wallströmer eller kanslichef Anders Andersson. 
 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande 
förslag. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Bildningschef Anders Nordlund 
Socialchef Anne Shemeikka 
Näringslivschef Tomas Larsson 
Personalchef Ann-Sofie Söderberg 
Kanslichef Anders Andesson 
Ekonom Sara Jonsson 
Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredéen 
Inköpare Maria Draxler 
Enhetschefer 
Rektorer 
Förskolechef Karin Alsternmark 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 175 
Au § 138  Dnr KS 087/2014 
 
Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
budgetbeslut  

 
Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  
4 augusti 2014 rörande uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
budgetbeslut. I skrivelsen redovisas verkställigheten av följande beslut: 
 

• Kommunfullmäktiges beslut vid sammanträde den 16 december 2010  
§ 105, uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta uppdragshandlingar för 
interna och externa utförare av kommunalt finansierad verksamhet. 

• Kommunfullmäktiges beslut vid sammanträde den 15 november 2012  
§ 93, uppdra åt kommunstyrelsen utse en parlamentarisk grupp vilken 
utreder den politiska organisationen i kommunen. 

• Kommunfullmäktiges beslut vid sammanträde den 17 december 2009  
§ 117, uppdra till bildningschef att utreda och lämna förslag till 
fritidsgårdens framtida verksamhet utifrån organisation, volym och 
driftform med syftet att sänka kostnaden. 

• Kommunfullmäktiges beslut vid sammanträde den 21 november 2013  
§ 80, uppdra åt bildningsutskottet innan sommaren 2014 utreda 
förutsättningarna för att starta kulturskola i kommunen och presentera 
vilka ekonomiska resurser som behövs för detta. 

 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anse de i skrivelsen angivna budgetbesluten verkställda och att dessa 
därmed avskrivs. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att anse de i skrivelsen angivna budgetbesluten 
verkställda och att dessa därmed avskrivs. 
 
_________ 

  
Justerandes sign. 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 176 
Au § 145  Dnr KS 090/2014 
 
Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande 
beslut i kommunstyrelsen  

 
Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med redovisning och uppföljning 
av beslut i kommunstyrelsen 2010-2014 per den 6 augusti 2014. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson förslår i skrivelse daterad den  
6 augusti 2014 bilagd redovisningen, kommunstyrelsen godkänna 
redovisningen och uppföljningen. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 177 
 
Anmälan om delegationsbeslut 
 
Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden  
2014-06-01–2014-07-31. 
 
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2014-06-01–2014-07-31. 
 
Anmälan av beslut den 8 januari 2014 gällande omplacering av lån hos 
Kommuninvest uppgående till 21 000 000 kronor, ränta 0,98 procent, löptid till och 
med den 12 augusti 2016. Vidareutlåning till Riksbyggens Kooperativa 
Hyresrättsförening Ljusnarsbergs Äldrebostäder. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med kommunstyrelsens 
ordförande Ewa-Leena Johansson (S). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 
_________ 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 178 
 
Delgivningar 
 

Diarienummer/ 
förvaring 

Avsändare Ämne 

Dnr 
KS291/2014 
 

Tf Kommunchef Delegationsbeslut samt förslag till översyn av 
ordningsstadgan 
 

KSpost Stiftelsen yrkeshögskolan Sverige Protokoll styrelsesammanträde 27/3-2014 
KSpost Bergslagens kommunalteknik Sammanträdesprotokoll 13/6-2014 
KSpost Intresseföreningen Bergslaget Information juni 2014 
KSpost Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 
Protokoll från arbetsutskottet BMB 12/6 2014 

KSpost SKL Vägar till sammarbete mellan kommunal 
samverkan inom miljö och byggområdet 

KSpost Räddningsnämnden 
Västerbergslagen 

Sammanträdesprotokoll 9/6-2014 

KSpost Länsstyrelserna och 
Migrationsverket 

Information till landets samtliga kommuner 
om anvisning av ensamkommande barn – 
utvidgade möjligheter 

KSpost Migrationsverket Aktuellt om…ensamkommande barn & 
ungdomar, juni, juli, augusti 2014 

KSpost Länsstyrelserna Integration nummer 2, Länsstyrelsernas 
nyhetsbrev om integrationsfrågor 

KSpost  Ökat bostadsbyggande – delat ansvar 
Slutrapport från programberedningen för ökat 
bostadsbyggande 

KSpost Business Region Örebro Minnesanteckningar, ägarmöte 24/6-2014 
BRÖ 

KSpost Länsstyrelsen Dalarnas län Följebrev till protokoll över inspektion av 
kommunens överförmyndarverksamhet 
INSPEKTION 

KSpost European cities against drugs Inbjudan WeFree days och ECAD Seminar 
10-11 oktober 2014 

KSpost Brottsförebyggande rådet Att förhindra och hantera incidenter mot 
förtroendevalda, Politikernas 
trygghetsundersökning 

KSpost Länsbygderådet i Örebro län Omställningskurs, steg 1, rörande klimatkris, 
självförsörjning och lokalt engagemang 

KSpost Nya Kopparbergs Bergslags 
Hembygdsförening 

Ett stort och varmt tack för 2014-års 
stipendium 

KSpost Bergsstaten Förlängning av giltighetstiden för 
undersökningstillståndet Rundberget nr 3 i 
Ljusnarbergs kommun, Örebro län 

  
Justerandes sign. 

 

 

Utdragsbestyrkande 
 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   35 (41) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 
 
 
 
 
Diarienummer/ 
förvaring 

Avsändare Ämne 

KSpost  ECAD-Sverige årsmöte 2014 
KSpost Förvaltningsrätten i Karlstad Dom i mål nr 1068-14, avslag på 

överklagande. 
KSpost Förvaltningsrätten i Karlstad Dom i mål nr 104-14, avslag på överklagande. 
KSpost Förvaltningsrätten i Karlstad Dom i mål nr 1839-14, avslag på 

överklagande. 
KSpost Förvaltningsrätten i Karlstad Dom i mål nr 1900-14, avslag på 

överklagande. 
KSpost Förvaltningsrätten i Karlstad Dom i mål nr 1508-14, avslag på 

överklagande. 
KSpost Förvaltningsrätten i Karlstad Dom i mål nr 2079-14, avskrivning av mål. 
KSpost Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) 
Beslut om avslut av ärende dnr 8.4.2-
12554/2014. 

KSpost Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) 

Beslut om avslut av ärende dnr 8.5 -
36980/2013. 

KSpost Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) 

Beslut om avslut av ärende dnr 8.2 -
37995/2013.  

KSpost ARBOGAÅNS 
VATTENFÖRBUND 

Protokoll 2014-06-02, Resultaträkning 2012-
2013, Budgeträkning 2013, 
revisionsberättelse, Förslag till budget för år 
2014, Förvaltningsberättelse för år 2014, 
Utdebitering 2013 

KSpost Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige Protokoll fört vid styrelsesammanträde för 
SKY, Årsredovisning, Förvaltningsberättelse, 
Revisionsberättelse, Budget, Seminarieserier 
inom miljö och kretslopp, samt inspiration 
och guldkorn.  

KS 253/2014-1 Ljusnarsbergs kommun Samverkan som syftar till att minska 
uppkomna i samhället i samband med större 
grupper av inresta gästarbetare till 
kommunen. 

KSpost Bergslagens kommunalteknik Startrapport och slutrapport för investeringar. 
Fasegatan Kpg. 

KSpost Bergslagens kommunalteknik Startrapport och slutrapport för investeringar. 
Huvudvattenledning avlopp Bångbro. 

 
 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   36 (41) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 

 
 
Ks § 179   
 
Fråga angående kontroll av kommunala brandposter,  
Ronnie Edvardsson (MP)  
 
Ärendebeskrivning 
Ronnie Edvardsson (MP) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 
följande frågor: Är det frivilligt för kommunen att ha brandposter? Skall 
kommunala brandposter kontrollaras kontinuerligt? 
 
Ordförande Ewa-Leena Johansson föreslår att frågorna överlämnas till 
kommunens representanter i räddningsnämnden Västerbergslagen och att dessa 
återkommer med svar. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons förslag. 
 
_________ 
 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   37 (41) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 

 
 
Ks § 180   
 
Fråga angående antalet undervisningstimmar i grundskolans 
årskurs 9, Leif Jörner Pedersen (V),  
 
Ärendebeskrivning 
Leif Jörner Pedersen (V) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 
följande frågor: Hur stort antal timmar undervisning har eleverna i årskurs 9? 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt bildningschef Anders Nordlund besvara 
frågan vid sammanträde den 24 september 2014. 
 
_________ 
Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   38 (41) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 

 
 
Ks § 181   
 
Fråga angående asfaltering av parkering vid Garhytteskolan, 
Ronnie Edvardsson (MP) 
 
Ärendebeskrivning 
Ronnie Edvardsson (MP) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 
följande frågor: Varför har ingen upprustning skett av  parkeringen vid 
Garhytteskolan och förskolan Garhyttan? 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer undersöker 
ärendet och återkomma med rapport. 
 
_________ 
Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   39 (41) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 

 
 
Ks § 182 
Su § 100  Dnr KS 252/2013 
 
Redovisning av bygg- och inventariekostnader inom 
ansvarsområdet 490 HVB Bergsgården 

 
Sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 18 juni 2014 § 133 uppdra åt 
socialchef Anne Shemeikka inkomma med närmare redovisning av bygg- och 
inventariekostnader inom ansvarsområde 490 HVB Bergsgården. 
 
Socialchef Anne Shemeikka och enhetschef Barbro Svensson har inkommit med 
redovisning daterad den 10 juli 2014 av bygg- och inventariekostnader. Av 
redovisning framgår att inventarier och ombyggnation av kök, toalett och badrum 
på HVB Bergsgården uppgår till 314 617,34 kronor exklusive moms. 
 
Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna redovisningen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef Barbro Svensson redovisar bygg- och inventariekostnader för 
ombyggnation av kök, toalett och badrum på HVB Bergsgården. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
_________ 
 
 
 
 
 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   40 (41) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 

 
 
Ks § 183   
 
Handlingsplan för kommunens mottagande av asylsökande, 
flyktingar, nyanlända invandrare samt ensamkommande 
barn och ungdomar 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) initierar en diskussion rörande handlingsplan 
för kommunens mottagande av asylsökande, flyktingar, nyanlända invandrare samt 
ensamkommande barn och ugndomar. 
 
Yrkande 
Ewa-Leena Johansson yrkar att kommunstyrelsen beslutar uppdra åt enhetschef 
Barbro Svensson upprätta en handlingsplan för kommunens mottagande av 
asylsökande, flyktingar, nyanlända invandrare samt ensamkommande barn och 
ungdomar. Handlingsplanen skall innehålla angivelse av det kommunala ansvaret, 
begreppsförklaring, strategi för kommunens mottagande, mål med kommunens 
mottagande och övrigt som anses relevant för handledningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons yrkande. 
 
_________ 
Expediering: 
Enhetschef Barbro Svensson 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-09-03 
 

 
 
Bilaga 
 
 
Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde  
onsdagen den 3 september 2014 
 
 
Hendrik Bijloo (KFL, gruppledare §§ 155-183 
Bo Wallströmer, kommunchef 
Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 
Anders Nordlund, bildningschef §§ 152-173 
Anne Shemeikka, socialchef §§152-155, 174-183 
Barbro Svensson, enhetschef §§ 182-183 
Sara Jonsson, ekonom §§ 152-162 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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