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

Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-12.15 

13.00-16.40 

 
Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Annika Javinder, (S), tjänstgörande ersättare §§ 224-233 

Niklas Hermansson (C), tjänstgörande ersättare §§ 234-265 

Gert Stark (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Astrid Dahl (V) 

Natalie Peart (MP), tjänstgörande ersättare §§ 224-233 

Hans Hedborg (C) 

Janeric Björkman (C) §§ 224-233 

Ulf Hilding (M 

Gunnar Fransson (M) 

 
Övriga deltagande Enligt bilaga. 

Utses att justera 

 
Hans Hedborg 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2014-12-02 Paragrafer 224-264 

Underskrifter 
 

 

 

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

 
  

 

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

 
  

 

…………………………… 
Justerande Hans Hedborg 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2014-11-26 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2014-12-02 Datum för 
nedtagande 

2014-12-29 

Underskrift  

………………………………………………….  

Anders Andersson 
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Ks § 224 
Su § 699     
 

Återrapportering, boende i bostad med särskild service för 
barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldra-
hemmet enligt Lag med stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) § 9 punkt 8,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretess 
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Ks § 224, forts 
 

 

 

 

 

 

 

Sekretess 

 

 

 

 

_________ 
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Ks § 225 
Su § 683     
 

Väcka talan i Örebro tingsrätt enligt Föräldrabalken (FB)  
kap 6 § 10 om återflytt av vårdnad,  
 
 
 
 
 
 
 
Sekretess 

 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
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Ks § 226 
Su § 684     
 

Väcka talan i tingsrätt enligt Föräldrabalken (FB)  
kap 6 § 10 om återflytt av vårdnad,  
 

 

 

 

 

Sekretess 

 

 

 

_________ 
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Ks § 227 
Su § 685     
 

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

 

 

 

Sekretess 

 

 

 

_________ 
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Ks § 228 
Au § 195 
Bus § 104 
Su § 136  Dnr KS 252/2013 
 

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2014  
 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar resultatprognos per den 31 oktober 2014 

vilken visar på ett överskott i förhållande till budgeten för år 2014 med  

3 436 000 kronor exklusive allmännyttan. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden 

finns följande prognos netto för år 2014. 

 

Ansvar Netto, 

prognos/budget, 

tkr 

Kommunchef (111) 5 564 

Näringslivschef (120) 0 

Kanslichef (122) 115 

Kostchef (140) - 1 564 

Fastighetschef/IT-chef (170) - 680 

Summa 3 436 

Allmännyttan (610) 0 

 

Följande ekonomiska utfall, nettokostnader, med riktpunkten 83 procent, kan 

noteras per den 31 oktober 2014: 

 

An- 

Netto 

(tkr)  

 

  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 

  2014 budget mot 2014   

   periodbudget   

111 33 753 41 817 8 065 50 319 67 

120 1 092 1 104 11 1 324 80 

122 2 829 2 994 165 3 616 78 

140 4 070 2 121 - 1 950 2 603 156 

170 3 673 3 118 - 554 3 751 98 

Summa 45 419 51 154 5 735 61 613 74 

610 - 831 - 717 114 - 1 108 75 

 

Vad gäller ansvar 111 Kommunchef förväntas arkivverksamheten medföra lägre 

kostnader under året än budgeterat på grund av att samarbetet med Lindesbergs   
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kommun är under uppstart. Ekonomiavdelningen och kommunstyrelsens disponibla 

medel beräknas generera ett överskott. Beträffande bostadsanpassningsbidrag har  

200 000 kronor mer än budgeterat förbrukats under perioden och underskottet 

beräknas för helåret till cirka 400 000 kronor. 

 

Ansvar 120 Näringslivschef prognostiserar ett resultat i enlighet med budget. 

 

Överskottet för helåret gällande ansvar 122 Kanslichef beräknas något lägre än 

tidigare prognoser på grund av högre kostnader för de allmänna valen. 

 

Underskottet för ansvar 140 Kostchef beror i huvudsak på grund av pågående 

ombyggnation. Intäkterna är cirka 500 000 kronor lägre än budgeterat och detta 

på grund av att Treskillingen/hemtjänsten köpt mindre av kostverksamheten. 

Livsmedelskostnaderna överstiger budget. 2,45 årsarbetare har tagits bort sedan 

augusti, vilket innebär en besparing gentemot budget med 0,65 årsarbetare. 

 

Ansvar 170 fastighetschef visar ett underskott beroende på högre fjärrvärme-

kostnader än budgeterat.  

 

Ansvar 610 Allmännyttan har lägre lönekostnader än budgeterat på grund av 

vakans på tjänsten som fastighetschef medan övriga personalkostnader 

överstiger budget då en lönebidragsanställd ersatts av annan personal. Färre 

reparationsarbeten har beställts än budgeterat och uppvärmningskostnaderna 

generar ett överskott. Hyresintäkterna är lägre än budgeterat framför allt 

eftersom seniorboendet Nyrågen ej fullt ut är uthyrt. Inventering görs av 

lägenheter och lokaler med bredband/kabel-TV och avtalet med Telia ses över. 

Inventering görs av arbeten utförda i lägenheter som hyrs ut till Migrationsverket 

för att ta fram underlag för fakturering. 

 

Likviditeten uppgår till 34 76 000 kronor och skifteslikviden för Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag i likvidation är cirka 10 000 000 kronor. 

 

Kommunen har den 31 oktober 2014 4 893 invånare vilket innebär en ökning 

med 18 personer sedan årsskiftet. Födelsenettot uppgår till ett underskott med  

12 personer. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner rapporten och överlämnar den till 

kommunstyrelsen. 
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Bildningsutskottet  

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund redovisar resultatprognos per den  

31 oktober 2014 vilken visar på ett underskott i förhållande till budgeten för år 

2014 med 300 000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns följande 

prognos netto för år 2014. 

 

Ansvar Netto, 

prognos/budget, 

tkr 

Bildningschef (510) 700 

Förskolor (520-522) - 1 000 

Garhytteskolan (542) 250 

Kyrkbacksskolan (544) 0 

Vuxam (550) - 250 

Summa - 300 

 

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 83 procent, kan noteras per den  

31 oktoberber 2014: 

 

An- 

Netto 

(tkr)  

 

  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 

  2014 budget mot 2014   

   periodbudget   

510 35 905,8 34 684,8 - 1 221,0 41 704,6 86 

520-522 9 638,7 8 760,8 - 877,9 10 611,6 91 

542 5 385,7 5 670,9 285,2 6 853,1 79 

544 15 889,5 15 852,7 - 36,8 19 162,4 83 

550 6 866,0 5 596,0 - 1 270,0 6 774,0 101 

Summa 73 5685,7 70 565,2 - 3 120,5 85 105,7 87 

 

Ansvar Bildningschef (510) prognostiserar ett överskott gentemot budget 2014 på 

grund av lägre kostnader för köp av skolplatser av staten, lägre kostnader för 

gymnasieskoleplatser och lägre kostnader än budgeterat för skolskjutsar. 

Kostnaderna för assistenter och köp av särskoleplatser högre än budgeterat. Vidare 

har erhållits stasbidrag för kostnader inom elevhälsan och IKTpedagogtjänst. I 

periodens resultat finns gymnasiekostnader för hela höstterminen 2014. 

 

Ansvar Förskolor (520-522) prognostiserar ett underskott gentemot budget 2014 

med 1 100 000 kronor i huvudsak på grund av obudgeterade kostnader för assistent,  
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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. I periodens resultat finns statsbidrag för 

maxtaxa inom förskoleverksamheten och kvalitetshöjande åtgärder samt har ej 

kostnader för kosten debiterats för oktober månad. Ny förskolegrupp för barn vilka 

söker asyl har etablerats vid förskolan Åstugan. Resurspedagog har anställts. Det 

finns ett stort antal barn i Kopparberg vilka sökt förskoleplats till januari 2015. 

 

Ansvar Garhytteskolan (542) prognostiserar ett överskott gentemot budget på grund 

av lägre kostnader för administration och större statsbidrag än budgeterat. I 

periodens resultat finns ej kostnader under oktober för kost samt har ej erhållits 

ersättning för barn med permanent uppehållstillstånd under perioden  

augusti-oktober. 

 

Ansvar Kyrkbacksskolan (544) prognostiserar ett överskott gentemot budget med 

100 000 kronor på grund av något lägre personalkostander än budgeterat. I 

periodens resultat finns ej kostnader under oktober för kost samt har ej erhållits 

ersättning för barn med permanent uppehållstillstånd under perioden  

augusti-oktober 

 

Ansvar VUXam (550) prognostiserar ett underskott relativt budget för 2014 med 

250 000 kronor på grund av uteblivna intäkter för lönebidrag inom Servicegruppen 

uppgående till 575 000 kronor. Periodens underskott beror på ej rekvirerade bidrag 

från Arbetsförmedlingen. 46 personer är för närvarande inskrivna på svenska för 

invandrare (sfi) och elva finns anmälda till att börja efter jul- och nyårshelgerna. 

Rekrytering pågår av tjänst som lärare inom sfi och en ny grupp kvällstid skall 

etableras. Inga deltagare har anmält sig till sfi som bor i anläggningsboende och har 

permanent uppehållstillstånd 

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

 

Sociala utskottet  

Ärendebeskrivning 
Socialchef Anne Shemeikka redovisar delårsrapport per den 31 oktober 2014 och 

att resultatprognos vilken visar på ett underskott i förhållande till budget för år 

2014 med 4 387 000  kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns 

följande prognos netto för år 2014: 
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Ansvar Netto, 

prognos/budget, 

tkr 

Socialchef (410) - 629 

Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420) -  3 171 

Enhetschef, Funktionshindrade (430) - 1 695 

Enhetschef, Äldreomsorg Solgården/Heden (440) 0  

Enhetschef, Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) 636 

Enhetschef, Äldreomsorg Koppargården (460) 293 

Enhetschef, Sjuksköterskor (470) 180 

Enhetschef, Rehabilitering (480) 0 

Enhetschef HVB Bergslagen ? 

Summa - 4 387 

 

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 83 procent, kan noteras per den  

31 oktober 2014: 

 

An- 

Netto 

(tkr)  

 

  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 

  2014 budget mot 2014   

   periodbudget   

410  4 809 4 116 - 693 4 994 96 

420 20 584 11 102 - 9 482 13 372 154 

430 14 268 12 761 - 1 507 15 313 93 

440 10 120 10 193 73 12 231 83 

450 15 436 16 181 745 19 417 79 

460 13 514 14 267 753 17 121 79 

470 5 074 5 416 341 6 499 78 

480 2 534 2 502 - 32 3 003 84 

490 3 932 - 9 - 3 941 40 9 804 

Summa 790 271 76 527 - 13 744 91 988 98 

 

Inom ansvarsområde 410 Socialchef har det ansökts om prestationsmedel rörande 

arbetet med psykiskt funktionshindrade och införandet av Äldres Behov I 

Centrum (ÄBIC). Enhetschef HVB Bergsgården är tjänstledig 20 procent, vilket  

medför kostnadsreducering. 

 

Beträffande ansvar 420 Individ- och familjeomsorg har ansökts om  

1 732 000 kronor från Migrationsverket för ersättning för mottagande av 

asylsökande. Sannolikt kommer att återsökas ytterligare drygt 500 000 kronor.  
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Utredning har inletts gällande försörjningsstöd för nyanlända invandrare och hur 

stor del individ- och familjeomsorgen skall tilldelas av det schablonbelopp som 

erhålles från Migrationsverket. En socialsekreterartjänst är vakant under den tid 

ordinarie tjänsteman är tillförordnad enhetschef. Ett antal kostsamma 

institutionsplaceringar har tillkommit under året. 

 

Underskottet inom ansvarsområde Funktionshindrade (430) kan härledas till att 

lönekostnaderna förväntas överstiga budget med 1 190 000 kronor, till stora delar 

på grund av utbetalning av retroaktiv och ordinarie jourersättning för perioden. 

Två ärenden gällande personlig assistans utöver budget kommer att medföra 

underskott gentemot budgeten och ett av dessa ärenden riskerar medföra 

retroaktiv utbetalning som ytterligare ökar underskottet. 

 

Ansvarsområde Solgården (440) prognostiserar ett resultat i enlighet med budget. 

 

Enheten Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) har mindre kostnader än 

budget med anledning av uppsägning av avtal med Samhall AB. Kostnaderna för 

måltider internt inom kommunen beräknas till ett överskott mot budget med 

636 000 kronor. Personalkostnaderna beräknas bli större än budgeterat. 

 

Vad gäller enheten 460 Koppargården tillkommer kostnader för inbrottslarm, 

42 000 kronor, personalaktivitet med 85 000 kronor och matkostnader för oktober 

månad med 160 000 kronor. Personalaktiviteten skall finansieras med 

prestationsmedel. 

 

Ansvarsområde 470 Sjuksköterskor prognostiserar ett överskott gentemot budget 

på grund av lägre personalkostnader samt färre antal betalningsdagar för 

färdigbehandlade på sjukhus.  

 

Ansvarsområde 480 Rehabilitering har ansökt om stimulansmedel för uppföljning 

av arbetet med värdighetsgarantier. 

 

Beträffande ansvarsområde HVB Bergsgården (490) saknas i rapporten prognos 

på grund av datorproblem. Enhetschef Barbro Svensson informerar att 

verksamheten för perioden uppvisar ett resultat med ett överskott gentemot 

budget på 40 000 kronor. Prognosen för helåret 2014 är ett underskott mot budget 

uppgående till 50 000 kronor. I rapporten redovisad avvikelse mot 

periodbudgeten beror på att intäkter från Migrationsverket ännu ej bokförts hos 

HVB Bergsgården. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet godkänner rapporten. 
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Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer, bildningschef Anders Nordlund och socialchef 

Anne Shemeikka redovisar den aktuella ekonomiska situationen för kommunen.  

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 

 

_________ 
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Ks § 229 
Au § 197  Dnr KS 252/2013 
 

Ekonomisk rapport per den 30 september 2014, 
Bergslagens miljö- och byggnämnd 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per 

den 30 september 2014. Prognosen i rapporten visar för helåret ett beräknat 

underskott gentemot budget uppgående till 800 000 kronor. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 

 

_________ 
Expediering: 

Bergslagens miljö- och byggnämnd 
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Ks § 230  Dnr KS 252/2013 
  

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2014, Bergslagens 
Kommunalteknik 

 

Ärendebeskrivning 
Bergsalgens Kommunalteknik har inkommit med ekonomisk rapport per den  

31 oktober 2014. Av prognosen för helåret framgår att ett överskott beräknas med 

200 000 kronor vilket utgör ett positivt resultat gentemot budget med  

1 450 000 kronor.  

 

För Ljusnarsbergs kommun beräknas ett underskott 2014 för den skattefinansierade 

verksamheten med 200 000 kronor och ett överskott för den avgiftsfinansierade 

verksamheten med 300 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 

 

_________ 
Expediering: 

Bergslagens Kommunalteknik 
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Ks § 231  Dnr KS 140/2014 
  

Övergripande strategier och budget 2015 och plan för  
2016-2017 (ÖSB 2015) 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer presenterar förslag till Övergripande strategier och 

budget för 2015 och plan för 2016-2017 (ÖSB 2015). 

 

Folkpartiet Liberalerna har den 17 november 2014 inkommit med yttrande över 

föreliggande förslag. 

 

Moderata Samlingspartier har den 19 november 2014 inkommit med yttrande 

över föreliggande förslag. 

 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet har den  

20 november 2014 inkommit med gemensamt yttrande över föreliggande förslag. 

 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

1. att för år 2015 fastställa VA-taxor i enlighet med föreliggande förslag till 

ÖSB 2015 innebärande höjd taxa med tre procent, 

2. att för år 2015 fastställa renhållningstaxor i enlighet med föreliggande 

förslag till ÖSB 2015 innebärande höjd taxa med tre procent, 

3. att för år 2015 fastställa slamtömningstaxa enligt föreliggande förslag till 

ÖSB 2015 innebärande en höjning med 161 kronor för bland annat 

tömning av brunn eller tank upp til fyra kubikmeter och inklusive  

20 meter slang, 

4. att uppdra åt kanslichef utreda möjligheterna till bildsändningar av 

kommunfullmäktigesammanträden och övriga evenemang via webb, 

5. att uppdra åt kommunchef, att i samband med det av kommunstyrelsen 

beslutade uppdraget den 17 mars 2011 § 77 om att utreda  kommunens 

samlade vaktmästarorganisation, även inkludera fastighetskötare samt 

göra en komplett kartläggning av transporter i kommunen så som 

mattransporter, skolskjutsar, daglig verksamhets transporter, transport av 

hjälpmedel med mera, 

6. att uppdra åt kommunchef att utarbeta en modell för fördelning av 

ersättningar från Migrationsverket, 

7. att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga 

låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 

under år 2015 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegations-

ordningen innebärande att kommunchefen är beslutande i samråd med 

ekonom,  
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8. att uppdra åt styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks fritidsanläggning 

förbruka stiftelsen tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller 

för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, och genom detta 

upplösa stiftelsen,  

9. att uppdra åt bildningschef att utreda det fortsatta lokalbehovet gällande 

grundskolan med målet om en gemensam enhet, 

10. att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 

2015, samt 

11. att i övrigt fastställa Övergripande strategier och budget för 2015 och plan 

för 2016-2017 (ÖSB 2015). 

 

Yrkanden 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag samt 

förekommande förslag i Socialdemokraternas, Miljöpartiet de grönas och 

Vänsterpartiets yttrande. 

 

Ulf Hilding (M) yrkar att det i ÖSB 2015 görs ett tillägg med att kommunstyrelsens 

disponibla medel utgör tillgängliga medel med anledning av de svårigheter som 

finns med att budgetera vissa kostnader. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. att uppdra åt bildningschef att säkerställa ledningsstöd i skolan för rektorn 

och vid behov av förstärkning, inkomma till kommunstyrelsen med 

förslag till förstärkning, 

2. att uppdra åt bildningschef utreda behovet av läxhjälp i skolan, 

3. att uppdra åt bildningschef följa upp yttrandet i samband med  

Astrid Dahls (V) motion 2008 om utbildning i feministiskt självförsvar i 

skolan, 

4. att uppdra åt personalchef redovisa och återkoppla till kommunstyrelsen 

kommunens arbete med att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser, samt 

5. att redaktionell förändring görs i förslaget till ÖSB 2015 genom att text 

tillförs som anger att kommunstyrelsens disponibla medel utgör 

tillgängliga medel med anledning av de svårigheter som finns med att 

budgetera vissa kostnader, 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. att för år 2015 fastställa VA-taxor i enlighet med föreliggande förslag till 

ÖSB 2015 innebärande höjd taxa med tre procent, 
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Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

2. att för år 2015 fastställa renhållningstaxor i enlighet med föreliggande 

förslag till ÖSB 2015 innebärande höjd taxa med tre procent, 

3. att för år 2015 fastställa slamtömningstaxa enligt föreliggande förslag till 

ÖSB 2015 innebärande en höjning med 161 kronor för bland annat 

tömning av brunn eller tank upp till fyra kubikmeter och inklusive  

20 meter slang, 

4. att uppdra åt kanslichef utreda möjligheterna till bildsändningar av 

kommunfullmäktigesammanträden och övriga evenemang via webb, 

5. att uppdra åt kommunchef, att i samband med det av kommunstyrelsen 

beslutade uppdraget den 17 mars 2011 § 77 om att utreda kommunens 

samlade vaktmästarorganisation, även inkludera fastighetskötare samt 

göra en komplett kartläggning av transporter i kommunen så som 

mattransporter, skolskjutsar, daglig verksamhets transporter, transport av 

hjälpmedel med mera, 

6. att uppdra åt kommunchef att utarbeta en modell för fördelning av 

ersättningar från Migrationsverket, 

7. att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga 

låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 

under år 2015 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegations-

ordningen innebärande att kommunchefen är beslutande i samråd med 

ekonom, 

8. att uppdra åt styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks fritidsanläggning 

förbruka stiftelsen tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller 

för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, och genom detta 

upplösa stiftelsen, 

9. att uppdra åt bildningschef att utreda det fortsatta lokalbehovet gällande 

grundskolan med målet om en gemensam enhet, 

10. att uppdra åt bildningschef redovisa eventuella förekommande krav inom 

grundskolan för vårdnadshavare att tillhandahålla medel i samband med 

undervisningen vilka medför kostnader för vårdnadshavaren, 

11. att de samlade bidragen till bildningsförbunden, inklusive SISU 

Idrottsutbildarna, ökas med 50 000 kronor, 

12. uppdra åt Bergslagens Kommunalteknik att presentera vilka avtal som 

ingåtts med föreningar rörande skötsel eller andra insatser åt kommunen 

eller inom dess intressesfär, samt avtalens innebörd, 

13. att under 2015 skall samtliga verksamheter särskilt fokusera på 

kommunens värdegrundsarbete, 

14. att efter genomförd förstudie av Opera på Skärets verksamhet, skall 

övervägas om utökat driftbidrag, 

15. att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 

2015, samt 

16. att i övrigt fastställa Övergripande strategier och budget för 2015 och plan 

för 2016-2017 (ÖSB 2015) enligt föreliggande förslag. 

 

_________  
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Ks § 232   
  

Uppföljning av turiståret 2014 
 

Ärendebeskrivning 
Entreprenör Ken Karlsson redovisar uppföljning av turiståret 2015 i Ljusnarsbergs 

kommun. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

 

_________ 
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Ks § 233 
Au § 192   
 

Uppföljning av Guldrush 2014 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Tomas Larsson redovisar uppföljning av Guldrush 2014. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Entreprenör Ken Karlsson redovisar uppföljning av Guldrush 2014. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

 

_________ 
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Ks § 234 
Su § 147  Dnr KS 464/2014 
 

Information, handlingsplan för mottagande av 
asylsökande, nyanlända invandrare och ensamkommande 
barn och ungdomar 

 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 3 september 2014 § 183 

uppdra åt enhetschef Barbro Svensson upprätta en handlingsplan för kommunens 

mottagande av asylsökande, flyktingar, nyanlända invandrare samt ensam-

kommande barn och ugndomar. Handlingsplanen skulle innehålla angivelse av 

det kommunala ansvaret, begreppsförklaring, strategi för kommunens 

mottagande, mål med kommunens mottagande och övrigt som ansågs relevant för 

handledningen. 

 

Socialchef Anne Shemeikka och enhetschef Barbro Svensson har inkommit med 

förslag till handlingsplan daterad den 3 november 2014. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 

handlingsplan med ändringen att tredje och fjärde styckena under rubriken Mål med 

kommunens mottagande på sidan 6 får följande lydelse:  

 

”Utifrån Arbetsförmedlingens utvecklingsmål för det anvisade mottagandet i 

Ljusnarsberg, ska i så stor utsträckning som möjligt försöka hittas den kompetens 

som kommun, landsting och företag i området efterfrågar. 

 

För att underlätta och påskynda etableringen samt för att kunna erbjuda 

heltidsetablering, ska kommunen tillhandahålla 25 praktikplatser inom kommunens 

alla förvaltningar.” 

 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att utifrån handlingsplanen upprättas en 

informationsbroschyr med grundläggande information på enkel svenska. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Barbro Svensson informerar om förslag till handlingsplan för 

mottagande av asylsökande, nyanlända invandrare och ensamkommande barn och 

ungdomar. 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   22 (57) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
Expediering: 

Enhetschef Barbro Svensson 
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Ks § 235 
Su § 148  Dnr KS 464/2014 
 

Information, integrationsprogram för Ljusnarsbergs 
kommun 

 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Barbro Svensson har inkommit med förslag till integrationsprogram 

för Ljusnarsbergs kommun. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 

integrationsprogram för Ljusnarsbergs kommun. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Barbro Svensson informerar om förslag till integrationsprogram för 

Ljusnarsbergs kommun. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
Expediering: 

Enhetschef Barbro Svensson 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   24 (57) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 236  Dnr KS 238/2013 
  

Överenskommelse mellan Ljusnarsbergs kommun och 
Migrationsverket samt Länsstyrelsen i Örebro län om 
mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare 
i Sverige, ensamkommande barn med permanent 
uppehållstillstånd och mottagande av asylsökande 
ungdomar 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 19 mars 2014 § 63 att ingå 

överenskommelse med Länsstyrelsen i Örebro län och Migrationsverket om 

mottagande av 20 ensamkommande pojkar i åldern 16-17 år med permanent 

uppehållstillstånd 2014, varefter omförhandling skulle ske. Vidare skulle 

kommunen ingå löpande överenskommelse med Länsstyrelsen i Örebro län och 

Migrationsverket om fyra asylplatser för pojkar i åldern 16-17 år. 

 

Under 2014 har det ökade antalet ensamkommande barn och ungdomar till Sverige 

medfört att Migrationsverket kan anvisa minst fem asylsökande barn och ungdomar 

till varje kommun i landet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga befintlig överenskommelse med 

Länsstyrelsen i Örebro län och Migrationsverket om mottagande av  

20 ensamkommande pojkar i åldern 16-17 år med permanent uppehållstillstånd till 

att gälla även 2015. Vidare beslutas ingå löpande överenskommelse med 

Länsstyrelsen i Örebro län och Migrationsverket om fem asylplatser för pojkar i 

åldern 16-17 år. 

 

_________ 
Expediering: 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Migrationsverket 

Enhetschef Barbro Svensson 

Tillförordnad enhetschef Nell Andreasson 

Ekonom Sara Jonsson 

Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 237  Dnr KS 008/2013 
  

Överenskommelse mellan Ljusnarsbergs kommun och 
Länsstyrelsen i Örebro län om mottagande och bosättning 
av nyanlända invandrare 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 19 mars 2014 § 64 att ingå 

överenskommelse för 2014 mellan Ljusnarsbergs kommun och Länsstyrelsen i 

Örebro län om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. 

Överenskommelsen innebar att kommunen åtog sig att årligen motta 25 nyanlända 

invandrare genom anvisad plats för bosättning via Arbetsförmedlingens eller 

Migrationsverkets försorg. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga befintlig överenskommelse med 

Länsstyrelsen i Örebro län att gälla även 2015. 

 

_________ 
Expediering: 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Migrationsverket 

Enhetschef Barbro Svensson 

Tillförordnad enhetschef Nell Andreasson 

Ekonom Sara Jonsson 
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Ks § 238 
Au § 199  Dnr KS 252/2013 
 

Anvisningar och tidplan för bokslut 2014 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med förslag daterat den 4 november 2014 

till anvisningar och tidplan för kommunens bokslut 2014. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar förslag till anvisningar och tidplan för 

bokslut 2014. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till anvisningar och tidplan för 

bokslut 2014. 

 

_________ 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonomiassistent Maria Rohde 

Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredeén 

Personer med ekonomiskt ansvarsområde 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   27 (57) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 239 
Su § 140  Dnr KS 443/2014 
 

Tillsynsplan 2014-2016 över efterlevnaden av 
bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker  

 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Alkoholhandläggare Ulf Wiman har inkommit med förslag till tillsynsplan för 

Ljusnarsbergs kommun 2014-2016 över efterlevnaden av bestämmelser som 

gäller för servering av alkoholdrycker enligt Alkohollagen kap 9 § 2. 

 

Förslag 
Alkoholhandläggare Ulf Wiman föreslår socialnämnden beslutar anta 

föreliggande förslag till handlingsplan. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta anta föreliggande förslag till 

tillsynsplan för Ljusnarsbergs kommun 2014-2016 över efterlevnaden av 

bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Alkoholhandläggare Ulf Wiman 
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Ks § 240 
Su § 141  Dnr KS 443/2014 
 

Tillsynsplan 2014-2016 för detaljhandel av tobaksvaror 
 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Från och med den 1 januari 2015 ansvarar enligt Tobakslagen § 19 a kommunen 

för tillsynen av detaljhandeln av tobaksvaror gällande de miljöer och lokaler för 

vilka Folkhälsomyndigheten har den centrala tillsynen, bestämmelserna om 

varningstexter med mera i §§ 9 och 11 på försäljningsställen och bestämmelserna 

om marknadsföring med mera i §§ 14 och 14 a när det gäller marknads-

föringsåtgärder på eller i anslutning till försäljningsställen samt tillsammans med 

Polismyndigheten när det gäller bestämmelserna om handel med mera enligt  

§§ 12–12 d. 

 

Alkoholhandläggare Ulf Wiman har inkommit med förslag till tillsynsplan  

2014-2016 för detaljhandel av tobaksvaror. 

 

Förslag 
Alkoholhandläggare Ulf Wiman föreslår socialnämnden beslutar anta 

föreliggande förslag till handlingsplan. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta anta föreliggande förslag till 

tillsynsplan 2014-2016 detaljhandel av tobaksvaror. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Alkoholhandläggare Ulf Wiman 
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Ks § 241 
Au § 198  Dnr KS 355/2014 
 

Tertialrapport 2014:2, Regionförbundet Örebro län 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Regionförbundet Örebro län har inkommit med tertialrapport 2014:2. 

Resultaträkningen visar ett överskott för perioden med 718 000 kronor och för 

helåret 2014 prognostiseras ett överskott med 283 000 kronor. Regionförbundet 

Örebros två finansiella mål uppnås och av 59 verksamhetsmål uppnås 57. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera tertialrapport 2014:2 för 

Regionförbundet Örebro län. 

 

_________ 
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Ks § 242 
Au § 202  Dnr KS 431/2014 
 

Förlängd giltighetstid för nuvarande avfallsplan 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik beslutade vid sammanträde den  

19 september 2014 § 99 föreslår samtliga medlemskommuners fullmäktige att 

förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan till och med den 30 juni 2015. 

Beslutet föranleds av att Bergslagens Kommunalteknik avser att genom inhyrd 

konsult driva ett projekt med att upprätta en ny avfallsplan. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan till och med den  

30 juni 2015. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga giltighetstiden 

för nuvarande avfallsplan till och med den 30 juni 2015. 

 

_________ 
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Ks § 243 
Au § 200  Dnr KS 454/2014 
 

Kostnader och intäkter förknippade med uthyrning av 
lägenheter till Migrationsverket 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den  

4 november 2014 rörande kostnader och intäkter förknippade med uthyrning av 

lägenheter till Migrationsverket. Av skrivelse framgår att kommunen i dagsläget 

hyr ut 36 lägenheter till Migrationsverket med en förhöjd hyra med cirka tio 

procent. Denna förhöjda hyra täcker dock inte de ökade driftkostnaderna som 

uthyrningen medför. 

 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt 

kommunchef Bo Wallströmer och kommunstyrelsens ordförande  

Ewa-Leena Johansson (S) att kalla till förhandlingar med Migrationsverket. 

Vidare föreslås besluta att ge dessa båda rätt att vidta erforderliga åtgärder 

innebärande antingen teckna nya hyresavtal med villkor som bedöms rimliga 

eller säga upp avtalet med Migrationsverket. En eventuell uppsägning skulle ske 

med tre månaders uppsägningstid. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer revidera 

skrivelsen, varefter ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar reviderad skrivelse rörande kostnader och 

intäkter förknippade med uthyrning av lägenheter till Migrationsverket. 

 

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

kommunen skall säga upp befintligt avtal med Migrationsverket avseende 

uthyrning av lägenheter med uppsägning av tio lägenheter var sjätte månad med 

början den 31 mars 2015 för att göra dessa lägenheter tillgängliga för kommunens 

mottagande och bosättning av anvisade nyanlända invandrare. 
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Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons yrkande. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Migrationsverket 
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Ks § 244 
Au § 201  Dnr KS 393/2014 
 

Inriktningsmål för inköp av ekologiska livsmedel 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kostchef Louise Auer har inkommit med skrivelse daterad den 12 september 

2014 rörande inriktningsmål för inköp av ekologiska livsmedel. I skrivelsen 

anges att det för närvarande pågår ett gemensamt arbete med att öka andelen 

ekologiska-, KRAV-märkta och närproducerade livsmedel bland kommunerna i 

norra Örebro län och målsättningen är det nationella målet om 25 procent 

ekologiska livsmedel i offentlig måltidsverksamhet. 

 

Förslag 
Kostchef Louise föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta ett 

inriktningsbeslut om att inköpen av ekologiska livsmedel skall öka med  

7-10 procent per år. För att uppnå detta inriktningsmål, föreslås kommun-

fullmäktige besluta om en ökad budget för kostverksamheten med minst  

300 000 kronor för 2015. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att skrivelsen hänskjuts till revideringen av kommunens 

kostpolitiska program. 

 

_________ 
Expediering: 

Kostchef Louise Auer 
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Ks § 245 

Bus § 105   Dnr KS 399/2014 

 

Kvalitetsredovisning för Ljusnarsbergs kommun läsåret 
2013/2014 
 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Av Ljusnarsbergs kommuns skolplan 2012-2015 framgår att uppföljning av denna 

skall ske varje år genom en kvalitetsredovisning. 

 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med kvalitetsredovisning för 

förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem läsåret 

2013/2014. 

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna Kvalitetsredovisning för 

Ljusnarsbergs kommun läsåret 2013/2014. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund redovisar Kvalitetsredovisning för Ljusnarsbergs 

kommun läsåret 2013/2014. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   35 (57) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 246 

Bus § 107   Dnr KS 478/2014 

 

Ansökan om projektmedel, Mathivation i Kopparberg 
 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Projektledare Karin Wouda har inkommit med ansökan om ekonomiska medel till 

projekt Mathivation i Kopparberg. I ansökan anges att projektet Framtidstro, hälsa, 

delaktighet – ett utvecklingsarbete för att stärka barn och unga i Ljusnarsbergs 

kommun under två år arbetat med olika insatser för att förbättra möjligheter och 

förutsättningar för barn och unga att må bra och lyckas i skolan. Ett av initiativen i 

projektet är delprojektet Mathivation. Mathivation skall inspirera och motivera 

elever i skolan i allmänhet samt för ämnet matematik i synnerhet. Mathivation 

bygger på att mathivatorer, engagerade skolungdomar som frivilligt håller lektioner 

och föreläsningar för yngre och äldre elever i matematik och retorik. Mathivation är 

ett projekt som har starkt stöd av Västsvenska Handelskammaren. 

 

Ansökan avser 61 000 kronor 

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen beviljar 

projektmedel samt att kommunstyrelsen anger hur detta skall finansieras.  

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottet förslag samt att projektet 

finansieras via anslag av ekonomiska medel i internbudget för år 2015. 

 

_________ 
Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   36 (57) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 247 

Bus § 109   Dnr KS 479/2014 

 

Näringsanalys av skolmaten  
 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med uppföljning av 

näringsriktigheten i skolmaten daterad den 4 november 2014. Av uppföljningen 

framgår att huvudmannen är ansvarig för att följa upp all verksamhet inom skolan, 

vilket inbegriper skolmatens näringsriktighet.  

 

Kontinuerlig analys av skolmaten genomförs av kostenheten där bland annat två 

gånger per år presenterar en analys av skolmatens näringsriktighet. Föreliggande 

uppföljning består av en näringsanalys av skolmaten under perioden  

8 september-19 oktober 2014. 

 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund förslår bildningsutskottet föreslå kommunstyrelsen 

godkänna uppföljningen. 

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund redovisar uppföljningen av näringsriktigheten i 

skolmaten. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 

Kostchef Louise Auer 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   37 (57) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 248 
Au § 196  Dnr KS 447/2014 
 

Information om före detta pensionärslägenheter vid 
Riggards 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Konsult Lennart Angelroth har inkommit med skrivelse daterad den  

30 oktober 2014 rörande före detta pensionärslägenheter vid Riggards. I skrivelsen 

anges att det för närvarande finns fem parhus i området med tio lägenheter varav tre 

är uthyrda. Lägenheterna har ett antal kända brister och i dagsläget finns tre 

alternativ för kommunen: rusta upp lägenheterna, riva lägenheterna och bygga nya 

eller att sälja lägenheterna. I skrivelsen förordas en rivning och en detaljplane-

ändring som möjliggör för kommunen att välja mellan att rusta upp några av de 

befintliga lägenheterna eller riva samtliga lägenheter och genomföra en 

nybyggnation. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Bergslagens miljö- och byggförvaltning att 

inleda arbetet med en detaljplaneändring i det aktuella området utifrån vad som 

anges i skrivelsen. 

 

_________ 
Expediering: 

Bergslagens miljö- och byggförvaltning 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Inköpare Maria Draxler 

Konsult Lennart Angelroth 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   38 (57) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 249 
Au § 205  Dnr KS 453/2014 
 

Redovisning av rabatter inom fastighetsavdelningen 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den  

5 november 2014 med redovisning av förekommande hyresrabatter inom 

allmännyttan. Av skrivelsen framgår att följande hyresrabatter förekommer: 

 

 Hyresfritt första månaden för personer över 25 år. 

 Ungdomsrabatt till och med 25 årsålder med 

- 15 procent för ett rum och kök 

- 15 procent för två rum och kök 

- 20 procent för tre rum och kök. 

 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår allmänna utskottet besluta att den 

hyresfria månaden inom allmännyttan upphör, ungdomsrabatten blir 15 procent 

för lägenheter med ett till tre rum och kök samt att ungdomsrabatten gäller till 

och med den månad hyresgästen fyller 24 år. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande 

förslag. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att beslutet om ändrade 

hyresrabatter gäller från och med den 1 januari 2015 samt att vid denna tidpunkt 

ingångna avtal fullföljs. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Fastighetschef Jessica Eriksson 

Hyreshandläggare Ingeborg Dicksen 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   39 (57) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 250 
Au § 215  Dnr KS 394/2014 
 

Revidering av förbundsordning för Bergslagens 
Kommunalteknik 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik beslutade vid sammanträde den  

17 oktober 2014 § 112 föreslå medlemskommunerna anta förslag till revidering 

av Bergslagens Kommunaltekniks förbundsordning punkt 18 Ekonomiska 

förmåner till förtroendevalda. Förslaget innebär att punkt 18 får följande lydelse: 

Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer utgår enligt de principer som 

fastställs i särskilt arvodesreglemente för Bergslagens Kommunalteknik, antaget 

av medlemskommunernas fullmäktige. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta revidering av  

punkt 18, innebärande att den får lydelsen Ersättning till ledamöter, ersättare och 

revisorer utgår enligt de principer som fastställs i särskilt arvodesreglemente för 

Bergslagens Kommunalteknik, antaget av medlemskommunernas fullmäktige. 

 

_________ 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   40 (57) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 251 
Au § 216  Dnr KS 394/2014 
 

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Bergslagens 
Kommunalteknik. 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik beslutade vid sammanträde den  

17 oktober 2014 § 112 föreslå medlemskommunerna anta förslag till 

Arvodesreglemente Ersättning till förtroendevalda Bergslagens 

kommunalteknik. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

Arvodesreglemente Ersättning till förtroendevalda Bergslagens 

kommunalteknik. 

 

 

 

 

_________ 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   41 (57) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 252 
Au § 194  Dnr KS 286/2013 
 

Yttrande över medborgarförslag rörande korttids-
parkering närmare ICA Kopparhallen, Barbro Resare 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Barbro Resare inkom den 9 oktober 2013 med medborgarförslag angående 

korttidsparkeringar närmare ICA Kopparhallen.  

 

I medborgarförslaget angavs att det förefaller finnas ett behov av en 

korttidsparkering som är belägen närmare ICA Kopparhallen än de parkeringar 

som finns i dagsläget. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 oktober 2013 § 72 

hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med förslag till yttrande över 

medborgarförslaget daterat den 7 november 2014. I förslaget till yttrande anges 

att diskussion förts under 2012 med Trafikverket om fler parkeringsplatser 

mellan träden utefter Bergmästaregatan men det då framkommit att den 

befintliga stenbeläggningen inte är avsedd för parkering och i det fall parkering 

skulle byggas, krävdes byte av både bärlager och plattor samt uppskyltning, 

avgränsning mot gående med mera. Bergslagens Kommunalteknik ansåg att nya 

parkeringsplatser utmed Bergmästaregatan skulle förfula området samt att det i 

dagsläget fanns tillräckligt med parkeringsplatser. 

 

Förslag om parkeringsplatser enligt medborgarförslaget behandlades av 

kommunstyrelsen vid sammanträde den 21 november 2012 § 275 varvid 

beslutades att det inte skulle inrättas fler parkeringsplatser utan pollare eller 

liknande skulle sättas upp för att förhindra felparkeringar efter 

Bergmästaregatan. Dessa pollare utreds fortfarande av Bergslagens 

Kommunalteknik. 

 

I förslaget till yttrande anges att kommunen i dagsläget inte planerar att inrätta 

en parkering på Malmtorget eller fler parkeringsplatser utefter 

Bergmästaregatan. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   42 (57) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande till yttrande med 

anledning av medborgarförslag från Barbro Resare gällande korttidsparkeringar 

närmare ICA Kopparhallen. 

 

_________ 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   43 (57) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 253 
Au § 193   
 

Information, Ludvika gruvor 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Tomas Larsson informerar från konferens rörande gruvbrytningens 

framtid i Ludvikaområdet. Av informationen framgår bland annat att Bergskraft 

erhållit i uppdrag att skriva regional mineralstrategi för Dalarnas, Västmanlands 

och Örebro län. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer informerar om gruvbrytningens framtid i 

Ludvikaområdet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   44 (57) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 254  Dnr KS 476/2014 
  

Reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner för 
förtroendevalda 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2014 §§ 204 och 205 

uppdra åt kanslichef Anders Andersson att utarbeta ett förslag till reviderade 

bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda med anledning av då 

föreliggande förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige och reglemente för 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 §§ 80 och 

81 anta med smärre ändringar då föreliggande förslag till arbetsordning för 

kommunfullmäktige och reglemente för kommunstyrelsen. 

 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till reviderade 

bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda daterat den  

24 november 2014. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige anta föreliggande förslag till bestämmelser om ekonomiska förmåner 

för förtroendevalda. Vidare föreslå fullmäktige besluta att dessa bestämmelser 

träder i kraft från och med den 1 januari 2015. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag 

till bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda samt att dessa 

bestämmelser träder i kraft från och med den 1 januari 2015. 

 

_________ 
 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   45 (57) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 255  Dnr KS 480/2014 
  

Samverkansavtal mellan Region Örebro län och 
Ljusnarsbergs kommun rörande Business Region Örebro 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 april 2011 § 105 ingå avtal 

rörande att ingå som partner i partnerskapet Business Region Örebro (BRO). Syftet 

med projektet var bland annat att utveckla kommunernas service mot företag, skapa 

förutsättningar för att öka nyföretagandet i hela regionen och att fokusera på att få 

fler företag som växer, startar och etablerar sig i regionen. Deltagande i projektet 

var kommunerna i Örebro län och Regionförbundet Örebro län och finansiering 

skulle ske, utöver av en medlemsavgift för ingående kommuner med som högst 20 

kronor per kommuninvånare och år, genom EUs strukturfonder, Tillväxtverket och 

bidrag från Regionförbundet Örebro län. Projektet skulle pågå till och med 2013 

varefter det skulle övergå till reguljär verksamhet. 

 

Enhetschef Pia Norstedt, Regionförbundet Örebro län har den 11 november 2014 

inkommit förslag till samverkansavtal mellan Region Örebro län och kommunerna i 

regionen rörande att Business Region Örebro (BRO). BRO skall utgöra regionens 

samarbetsorgan för tillväxt- och näringslivsfrågor och målen för verksamheterna är 

att förbättra näringslivets förutsättningar och konkurrenskraft i regionen, att bidra 

till att Örebroregionen upplevs som attraktiv och att befintliga och nya företag ges 

goda förutsättningar att utvecklas.  

 

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

kommunstyrelsen besluta att från och med den 1 januari 2015 ingå samverkans-

avtal med Region Örebro län rörande Business Region Örebro (BRO) enligt 

föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Enhetschef Pia Norstedt, Regionförbundet Örebro län 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   46 (57) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 256  Dnr KS 477/2014 
  

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunallagen kap 5 § 10 fastslår beträffande kungörelse av fullmäktiges 

sammanträden att Uppgift om tid och plats för ett sammanträde skall minst en 

vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige 

beslutar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 80 anta 

med smärre ändringar då föreliggande förslag till arbetsordning för kommun-

fullmäktige för att gälla från och med den 1 januari 2015. § 10 i denna arbets-

ordning anges att 

 

Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar 

som annonsering om sammanträde skall ske. Annonsering skall 

även ske på kommunens webbplats. 

 

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de 

ärenden som skall behandlas skall införas i 

ortstidningen/ortstidningarna och på kommunens webbplats. Om 

särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett 

sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna samt på 

kommunens webbplats. 

 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 24 november 2014 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om följande annonsering: 

Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Nerikes Allehanda och 

webbtidningen Kopparbergarn med angivelse av tid och plats samt hänvisning till 

kommunens webbplats. Annonsering sker på kommunens webbplats med tillgång 

till kungörelse inklusive vilka ärenden som skall behandlas samt handlingar till 

dessa ärenden i den mån dessa finns. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande 

förslag. 

 

_________ 
 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   47 (57) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 257 
Au § 207  Dnr KS 452/2014 
 

Sammanträdestider 2015 för kommunstyrelsen 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  

4 november 2014 rörande sammanträdestider 2015 för kommunstyrelsen. 

 

Förslag 

Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta om 

sammanträdestider 2015 för kommunstyrelsen enligt föreliggande förslag. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdestider 2015 för kommunstyrelsen enligt 

föreliggande förslag.  

 

_________ 
Expediering: 

Kansliet 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   48 (57) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 258 
Au § 208  Dnr KS 452/2014 
 

Sammanträdestider 2015 för kommunfullmäktige 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  

4 november 2014 rörande sammanträdestider 2015 för kommunfullmäktige. 

 

Förslag 

Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige besluta om sammanträdestider 2015 för kommunfullmäktige enligt 

föreliggande förslag. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag 

till sammanträdestider 2015 för kommunfullmäktige. 

 

_________ 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   49 (57) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 259 
Au § 209  Dnr KS 481/2014 
 

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 2008-2013 per den 4 november 2014. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och uppföljningen. 

 

_________ 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   50 (57) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 260 
 

Delgivningar 
 

Diarienummer Avsändare Ämne 

KS 165/2014 Stiftelsen Gillersklacks 

Fritidsanläggning 

JO-anmälan av Kronofogden. 

KS 435/2014 Räddningstjänsten 

Västerbergslagen 

Handlingsplan avseende hur den aktuella 

situationen vid Fredriksbergs Deltidskår 

skall lösas. 

KS 439/2014 Kommunchef Bo Wallströmer 

och kommunstyrelsens 

ordförande Ewa-Leena 

Johansson (S) 

Skrivelse till Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning angående nybyggnation 

av industrilokal på fastigheten  

Nya vägen 15:1. 

KS 438/2014 Upphandlarna i KNÖL-

kommunerna 

Utredning av samordnad varudistribution 

för kommunerna i norra Örebro län. 

 Kommuninvest Begäran om ökat insatskapital. 

KS-post Leader Bergslagen Inbjudan till extra stämma den  

13 november 2014. 

KS 161/2014 Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Skrivelse angående utredning av marken, 

Krokfors. 

Dnr  

KS 440/2014 

Ljusnarsbergs kommun Analys och handlingsplan efter 

inventering av personer med psykisk 

funktions-nedsättning 

 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Tillsynsrapport, köket Solgården 

 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Tillsynsrapport, köket Koppargården 

 
Polisen Polisanmälan med mera, HVB 

Bergsgården 
 L&SEK Verksamhetsplan 2015 

 
Örebro kommun Ramavtal, institutionsvård med mera för 

ungdomar 

 

Skolinspektionen Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i 

Ljusnarsbergs kommun för asylsökande 

barn och barn som vistas i landet utan 

tillstånd 

 

Migrationsverket Information om anvisning av 

ensamkommande barn, utvidgade 

möjligheter 

 
Migrationsverket och 

länsstyrelserna 

Aktuellt om ensamkommande barn och 

ungdomar 

 
Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) 

Skrift, tar socialtjänsten sitt ansvar för 

barn och unga? 
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Diarienummer Avsändare Ämne 

 Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) 

Uppföljning av rapporteringsskyldigheten 

 Förvaltningsrätten i Karlstad Dom i mål nr 2´3292-14,bifall till 

ansökan om vård enlig Lag med 

bestämmelser om vård av unga (LVU). 

 Regionförbundet Södra 

Småland 

Inbjudan till kurs, Mötesplats Migration 

och Etablering den 9-10 december 2014. 

 Bildningsutskottet Protokoll från sammanträde den  

11 november 2014. 

 Allmänna utskottet Protokoll från sammanträde den  

12 november 2014. 

 Sociala utskottet Protokoll från sammanträde den  

13 november 2014. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 261 
 

Anmälan om delegationsbeslut 
 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden  

2014-10-01–2014-09-31. 

 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  

2014-10-01–2014-10-31. 

 

Beslut från Bergslagens miljö- och byggförvaltning att de inte har något att invända 

mot anslutning av enskild väg till väg 799. Delegat: Trafikingenjör Mats Lidesting 

 

Beslut att bevilja bidrag till Kulturglimtar 2015. Delegat: Näringslivschef  

Tomas Larsson. 

 

Beslut att bevilja bidrag till Kopparbergs julmarknad. Delegat. Näringslivschef 

Tomas Larsson. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 262  Dnr KS 482/2014 
  

Ansökan om bidrag till Lokala naturvårdssatsningen (LONA) 
från Naturvårdsverket, Hopajola  

 

Ärendebeskrivning 
Hopajola har den 25 november 2014 inkommit med utkast rörande ansökan bidrag 

från Naturvårdsverket till Lokala naturvårdssatsningen (LONA) till följande 

aktiviteter och projekt 2015-2017: 

 

 Delprojekt tillgänglighet 

 Delprojekt politikerutbildning i naturvård 

 Aktivitet naturrum, Hopajola och kommunerna. 

 

Sammantaget avses sökas bidrag med 177 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunekolog Ingrid Andrén, 

Bergslagens miljö- och byggförvaltning att upprätta och insända en ansökan till 

Naturvårdsverket om LONA-bidrag enligt Hopajolas utkast. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunekolog Ingrid Andrén 

Kommunchef Bo Walsltrömer 

Ekonom Sara Jonsson 
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Ks § 263  Dnr KS 462/2014 
  

Revidering av sammansättningen av styrelsen i Tursam i 
Bergslagen ekonomisk förening 

 

Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Merit Israelsson, Lindesbergs kommun har upprättat skrivelse 

daterad den 14 november 2014 rörande förslag till ändrad sammansättning av 

styrelsen för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening..  

 

Kommunchef Christer Lenke, Lindesbergs kommun har inkommit med skrivelse 

daterad den 19 november 2014 med anmodan om behandling av näringslivschef 

Merit Israelssons skrivelse i kommunstyrelsen. 

 

Förslag 
Näringslivschef Merit Israelsson föreslår att styrelsen i Tursam i Bergslagen 

ekonomisk förening skall utgöras av tjänstemän från och med den 1 januari 2015. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Lindessbergs kommun 

Näringslivschef Merit Israelsson, Lindesbergs kommun 

Kommunchef Christer Lenke, Lindesbergs kommun 

Entreprenör Ken Karlsson 

Entreprenör Ulla Kalander-Karlsson 
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Ks § 264  Dnr KS 483/2014 
  

Ändring av frister för sotningsfrister 
 

Ärendebeskrivning 
Myndigheten för samhälsskydd och beredskap (MSB) har beslutat om nya 

föreskrifter, MSBFS 2014:6, gällande rengöring (sotning) och brandskydds-

kontroll. I samband med föreskrifterna har MSB givit ut nya allmänna råd om 

rengöring (sotning) och brandskyddskontroll där förslag finns om frister för 

rengöring (sotning), även kallat sotningsfrister. 

 

Tillförordnad skortensfejarmästare Peter Pyykkinen har inkommit med förslag 

daterat den 20 november 2014. 

 

Förslag 
Tillförordnad skortensfejarmästare Peter Pyykkinen föreslår kommunstyrelsen 

besluta om sotningsfrister för Ljusnarsbergs kommun från och med den  

1 januari 2015 enligt föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Tillförordnad skorstensfejarmästare Peter Pyykkinen 

Räddningsnämnden Västerbergslagen 
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Ks § 265   
  

Fråga angående digitalisering av kommunala handlingar och 
utskick, Hendrik Bijloo (FP) 
 

Ärendebeskrivning 
Hendrik Bijloo (FP) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande 

frågor: Har kommunen för avsikt att digitalisera handlingar och utskick till politiska 

sammanträden och sända ut dessa digitalt? 

 

Kanslichef Anders Andersson svarar att utredning av digitalisering av handlingar 

och utskick genomfördes och presenterades för kommunstyrelsen vid sammanträde 

den 20 juni 2012 § 152. Under hösten 2014 har kansliet initierat en uppdaterad 

utredning med utgångspunkt från utredningen från 2012 med inriktning att 

klarlägga kostnader för nuvarande pappersutskick och utskick digitalt till politiker. 

Utredningen beräknas vara klar under våren 2015. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anse frågan besvarad. 

 

 

 

_________ 
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Bilaga 

 

 

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde  

onsdagen den 26 november 2014 

 

 

Hendrik Bijloo (KFL), gruppledare §§ 228-265 

Bo Wallströmer, kommunchef 

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 

Anders Nordlund, bildningschef  

Anne Shemeikka, socialchef §§ 224-237 

Ken Karlsson, entreprenör §§ 232-233 

Enhetschef Barbro Svensson, enhetschef §§ 234-237 

 

 

 

 


