
 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   1 (40) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

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

Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-12.05 
13.00-15.05 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande 
Ingemar Javinder (S) 
Gert Stark (S) 
Astrid Dahl (V) 
Natalie Peart (MP) 
Ulf Hilding (M 
Hans Hedborg (C) 
Ronnie Wegerstedt (SD), tjänstgörande ersättare 
Kenneth Axelsson (SD) 

Övriga deltagande Hendrik Bijloo (FP), gruppledare 
Bo Wallströmer, kommunchef, §§ 60-80 
Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 
Sara Jonsson, ekonom 
Anders Nordlund, bildningschef §§ 60-71 
Ann-Sofie Söderberg, personalchef §§ 60-61 
Yvonne Andersson, enhetschef § 60 
 

Utses att justera 
 

Kenneth Axelsson 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2015-03-25 Paragrafer 60-90 

Underskrifter 
 

 
……………………………… 

Sekreterare Anders Andersson  
 

  
 
……………………………… 

Ordförande Ewa-Leena Johansson 
 

  
 
…………………………… 

Justerande Kenneth Axelsson 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2015-03-18 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2015-03-25 Datum för 
nedtagande 

2015-04-20 

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

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 60  Dnr KS 140/2014 
 
Skrivelse rörande kostnadsanpassningar inom 
äldreomsorgen 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 86 anta 
då föreliggande förslag till Övergripande strategier och budget för 2015 samt plan 
för 2016 och 2017 (ÖSB 2015). Detta beslut innebar att budgetramen för 
äldreomsorgen minskades med 748 000 kronor. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström har inkommit med skrivelse daterad 
den 12 mars 2015 med anledning av den minskade budgetramen. 
 
Förslag och yrkanden 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström föreslår kommunstyrelsen besluta 

• att minska budgeten för färdtjänst med 89 000 kronor, 
• att avtalet med Samhall gällande leverans av matlådor sägs upp snarast samt 

att  hemtjänsten tar över leveranserna av matlådor från och med den  
1 april 2015, 

• att avtalet med Samhall om tvätt sägs upp snarast samt att uppdraget att 
hantera tvätt tas över av hemtjänsten från och med den 1 april 2015, 

• att en plats på Solgården/Heden ”fryses” tillfälligt under åren 2015 och 
2016 samt bemanningen minskas tillfälligt under samma period med  
0,58 årsarbetare, samt 

• att vakanshålla 50 procent av en nattjänst på Koppargården under 2015 och 
2016. 

 
Ingemar Javinder (S) föreslår i ett tilläggsyrkande kommunstyrelsen besluta att 
uppdra åt bildnings- och sociala utskottet att följa utvecklingen vad gäller 
”frysningen” av plats på Solgården/Heden så denna inte permanentas. 
 
Enhetschef Yvonne Andersson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag samt enligt  
Ingemar Javinders (S) tilläggsyrkande. 
 
_________ 
Expediering: 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 61  Dnr KS 252/2013 
 
Personalredovisning 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Personalchef Ann-Sofie Söderberg redovisar personalredovisning för 2014. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner personalredovisning för 2014. 
 
_________ 
Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonom Sara Jonsson 

 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 62  Dnr KS 252/2013 
 
Verksamhetsberättelse 2014, ekonomiskt ansvarsområde 
bildningschef 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund redovisar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 
510 Bildningschef för 2014. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse för ansvarsområde 510 
Bildningschef för 2014. 
 
_________ 
Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonom Sara Jonsson 
 

 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 

Ks § 63  Dnr KS 140/2014 
 
Ekonomisk rapport 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer och ekonom Sara Jonsson redovisar ekonomisk 
rapport per den 28 februari 2015. Årsprognosen visar på ett underskott gentemot 
budget med 2 918 000 kronor vilket kan härledas till ett underskott för 
verksamheten inom individ-och familjeomsorgen. 
 
Kommunens likvida medel uppgår vid dagens sammanträde till 38 700 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten. Vidare 
beslutas uppdra åt bildnings- och sociala utskottet inkomma med åtgärder med 
anledning av det prognostiserade underskottet inom individ- och 
familjeomsorgen. 
 
_________ 
Expediering: 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström 
Enhetschef Karin Jansson 

 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 64 
Au § 42  Dnr KS 494/2014 
 
Ersättning till fristående förskolor och fritidshem 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Enligt Skollagen kap 8 § 21, kap 9 § 19, kap 14 § 15 och kap 10 § 37 skall 
hemkommunen lämna bidrag till huvudman för barn och elev i huvudmannens 
förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Bidraget består av ett 
grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Enligt Skolförordningen kap 14 § 1 skall ett bidrag fastställas varje år före 
kalenderårets början.  
 
Ekonom Sara Jonsson inkom med skrivelse daterad den 24 november 2014 med 
förslag till beslut om ersättning till fristående skolor år 2015. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2 januari 2015 § 2 godkänna 
grundbeloppen till fristående skolor för 2015 vad gäller förskoleklass och 
grundskola. Vidare beslutades att grundbeloppen avseende förskola och 
fritidshem för 2015 skall utredas vidare. 
 
Kommunchef Bo Wallströmer informerar att grundbeloppen avseende förskola 
och fritidshem för 2015 har utretts vidare och förslaget daterat den 24 november 
2014 kvarstår. 
 

Förslag 
Ekonom Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen godkänna grundbeloppen till 
fristående skolor för 2015 vad gäller förskola och fritidshem enligt föreliggande 
förslag. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen  
Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Ekonom Sara Jonsson 
Bildningschef Anders Nordlund 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 65 
Au § 40  Dnr KS 252/2013 
 
Överföring av ekonomiska medel från 2014 till 2015 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 
 25 februari 2015 rörande resultatöverföring av 2014 års resultat. I skrivelsen 
anges bland annat att i rådande styrmodell anges att resultat skall föras över 
mellan åren. Detta har dock visat sig vara svårt att genomföra i praktiken. Vidare 
anges att under 2014 har kommunen erhållit prestationsbaserade ersättningar 
från staten inom äldreomsorgen och verksamheten för funktionsnedsatta och 
1 198 000 kronor av dessa medel har överförts från 2014 till 2015.  
 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta  

• att resultatöverföring utifrån 2014 års bokslut ej genomförs, 
• att bildnings- och sociala utskottet förfogar över 2014 års överförda 

prestationsersättningar, 
• att verksamheterna ansöker till bildnings- och sociala utskottet om 

ianspråktagande av 2014 års överförda prestationsersättningar utifrån 
kriterierna ökad måluppfyllelse och möjligheten att erhålla ytterligare 
prestationsersättningar,  

• att ansökan skall innehålla en budget för aktiviteten, samt 
• att återrapportering om uppnådda prestationer i enlighet med kriterierna 

och ekonomsikt utfall jämfört med budget skall, via bildnings- och 
sociala utskottet, ske till kommunstyrelsen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 
 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonom Sara Jonsson 
Personer med ekonomiskt ansvarsområde 
 
 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   10 (40) 
 Sammanträdesdatum 
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Ks § 66 
Bos § 55    Dnr KS 070/2015 
 
Läsårets förläggning 2015/2016 
 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund presenterar förslag på läsårstider för läsåret  
2015/2016. Förutsättningar enligt skollagen är minst 178 dagar. Arbetsåret enligt 
avtal 194 dagar exklusive lovdagarna. 
 
Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår kommunstyrelsen fastställa läsårets 
förläggning 2015/2016 enligt följande: 
 

  Från Till Elevdagar Lärardagar 
Höstterminen Elever 17 augusti 22 december 85   

 Lärare 10 augusti 22 december  92 
      

Vårterminen Elever 11 januari 10 juni 93   
 Lärare 7 januari  17 juni  102 
      
   Totalt 178 194 

 
Lovdagar: 
Höstterminen 2015:  
26 oktober – 30 oktober    
 
Vårterminen 2016: 
22 februari – 26 februari (sportlov)   
24 mars – 1 april (påsklov)   
Två studiedagar 
6 maj (klämdag)   
30 maj (klämdag)     
 
Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag. 
 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen  
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 
Rektor Claudia Holm 
Förskolechef Karin Alstermark 
Rektor Kent Liljendahl 
 
 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 67 
Bos § 56    Dnr KS 071/2015 
 
Uppföljning av volymtimmar inom förskolan 
 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund presenterar uppföljning av volymtimmarna inom 
förskolan. Volymtimmarna anger beläggningen inom förskoleverksamheten samt 
personalbemanningen. Det genomsnittliga antalet volymtimmar för perioden 
februari 2014-februari 2015 exklusive juli månad uppgår till cirka 191 timmar per 
årsarbetare inom förskolan. Det genomsnittliga antalet inskrivna barn inom 
förskole-verksamheten är 139 och inom familjedaghemsverksamheten 11. Den 
genomsnittliga vistelsetiden inom förskolan är 30,9 timmar per vecka och barn. 
 
Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningen av 
volymtimmar inom förskolan. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
 
 
 
 
 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 68 
Au § 49  Dnr KS 066/2015 
 
Vatten och avlopp, Bergslagsvallen 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den  
25 februari 2015 rörande vatten och avlopp till Bergslagsvallen. I skrivelsen anges 
att dricksvattnet från brunnen vid Bergslagssvallen i Ställdalen periodvis varit 
otjänligt samt att avloppsbrunnen ej varit tillfyllest. Tidigare uppgifter från 
Bergslagens Kommunalteknik gör gällande att utgiften för anläggande av 
kommunalt vatten och avlopp till Bergslagsvallen är cirka 400 000-500 000 kronor 
beroende på markförhållandena. Kommunalt vatten och avlopp skulle öka värdet på 
idrottsanläggningen och innebära en injektion för att vitalisera föreningslivet i 
Ställdalen medförande ökad organiserad föreningsverksamhet.  
 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt 
Bergslagens Kommunalteknik att iordningställa kommunalt vatten och avlopp till 
Bergslagsvallen i Ställdalen. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 21 november 2013 § 80 
uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer utreda alternativa driftformer för 
idrottsplatserna Tallheden och Bergslagsvallen. 
 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 
 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta  

• att uppdra till Bergslagens Kommunalteknik att iordningsställa nytt 
vatten- och avlopp till Bergslagsvallen, 

• att uppdra till Bergslagens Kommunalteknik att redovisa eventuella 
konsekvenser för utvidgning av det kommunala VA-verksamhets-
området, samt 

• att finansiering sker vid VA-avdelningens ackumulerade resultat. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

• att uppdra till Bergslagens Kommunalteknik att iordningsställa nytt 
vatten- och avlopp till Bergslagsvallen, 

• att uppdra till Bergslagens Kommunalteknik att redovisa eventuella 
konsekvenser för utvidgning av det kommunala VA-
verksamhetsområdet,  

• att finansiering sker vid VA-avdelningens ackumulerade resultat, samt 
• att för närvarande skall driftformerna för Tallheden och Bergslagsvallen 

kvarstå i kommunal form. 
 
_________ 
Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Bergslagens Kommunalteknik 
 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 69 
Bos § 51    Dnr KS 049/2012 
 
Kostorganisation 
 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström har inkommit med skrivelse daterad 
den 26 februari 2015 rörande kommunens kostorganisation. Skrivelsen föranleds 
av omorganiseringen av kostorganisationen som innebär att Centralköket blir 
tillagningskök och köken på Solgården och Koppargården blir serveringskök. 
Detta medför att tillagning av frukost skall genomföras av vård- och 
omsorgspersonal inom äldreomsorgen. 
 
Förslag 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

• att all tillagning av frukost på Solgården och Koppargården fortsatt sker 
genom kostenhetens försorg, 

• att ansvar för köksmaskiner, livsmedelshygien, disk- och beställningar 
fortsatt åvilar kostenheten, samt 

• att uppdra åt socialchef inkomma med en reviderad 
resursfördelningsmodell för särskilt boende. 

 
Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att behandla skrivelsen som en rapport och godkänna 
densamma. 
 
_________ 
Expediering: 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 70 
Bos § 53    Dnr KS 034/2015 
 
Inköp av förbrukningsmaterial på särskilt boende 
 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström har inkommit med skrivelse daterad 
den 4 februari 2015 rörande inköp av förbrukningsmaterial på särskilt boende. I 
skrivelsen anges att det på äldreboendena Solgården, Koppargården och Heden 
tillämpas olika rutiner för inköp av förbrukningsmaterial. 
 
Förslag 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

• att införa gemensamma rutiner för inköp av förbrukningsmaterial på 
särskilt boende i kommunen, 

• att alla inköp av förbrukningsmaterial på särskilt boende görs av 
kommunen, 

• att kommunens inköp av förbrukningsmaterial på särskilt boende 
innefattar följande: 
- toalett- och hushållspapper 
- tvättlappar 
- handskar 
- tvätt- och sköljmedel 
- rengöringsmedel 
- städmaterial 
- avfallspåsar 
- glödlampor till fast armatur 

• att förbehållsbeloppet minskas med 100 kronor i månaden i enlighet med 
Konsumentverkets beräkningar rörande förbrukningsmaterial motsvarande 
kommunens inköp. 

 
Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag. 
 
 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen  
Förslag 
Ingemar Javinder (S) föreslår att ärendet återremitteras för bland annat 
komplettering av huruvida ärendet kräver ett politiskt beslut. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström 
 
 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 71 
Bos § 66    Dnr KS 063/2015 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2014 
 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson och medicinskt ansvarig 
för rehabilitering Gunilla Andersson har inkommit med patientsäkerhetsberättelse 
för 2014 daterad den 24 februari 2015. 
 
Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande 
Patientsäkerhetsberättelse 2014. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering Gunilla Andersson 
 
 
 
 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 72 
Au § 43  Dnr KS 098/2013 
 
Yttrande, medborgarförslag rörande införande av sociala 
fonder, Bo Henningsson 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Bo Henningsson inkom den 20 mars 2013 med medborgarförslag rörande 
införande av så kallade sociala fonder. 
 
I medborgarförslaget föreslogs att kommunfullmäktige skulle besluta att så 
kallade sociala fonder skulle budgeteras och införs i kommunens 
verksamhetsplan. De sociala fonderna skulle ge möjlighet att ge hjälp och stöd 
till barn och ungdomars som riskerar hamna i utanförskap. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 april 2013 § 20 
hänskjuta medborgarförsalget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Utredare Nan Carlsson och kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med 
förslag till yttrande daterat den 17 februari 2015. I förslaget anges bland annat 
att kommunen i dag har, främst genom bildnings- och sociala utskottet samt 
Arbetsmarknadsenheten, samverkan kring förebyggande arbete med barn, unga 
och deras föräldrar för att de inte skall riskera att hamna i utanförskap. De 
positiva effekterna av sociala fonder som beskrivs i medborgarförslaget kan 
uppnås redan nu med rådande budget och med utgångspunkt från de gällande 
reglementen som finns. 
 

Förslag 
Utredare Nan Carlsson och kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommun-
styrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunen ej inför sociala 
fonder samt att medborgarförslaget med befintligt förslag till yttrande, anses 
besvarat. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   20 (40) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ej inför 
sociala fonder samt att medborgarförslaget med befintligt förslag till yttrande, 
anses besvarat. 
 
_________ 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   21 (40) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 
Ks § 73 
Bos § 62    Dnr KS 044/2015 
 
Taxor inom äldre- och handikappomsorgen 
 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Avgiftshandläggare Ulla Diedrichsen har inkommit med skrivelse daterad den  
11 februari 2015 rörande taxor inom äldre- och handikappomsorgen samt 
korttidsvistelse enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Avgiftshandläggare Ulla Diedrichsen föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Avgiftshandläggare Ulla Diedrichsen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 

• att taxan 2015 för trygghetslarm fastställs till 231 kronor per månad 
• att taxan 2015 för dagvård fastställs till 69 kronor per tillfälle, 
• att taxan 2015 för korttidsplats/växelvård fastställs till 119 kronor per 

dygn, 
• att taxan 2015 för matdistribution fastställs till 56 kronor per lunch, 
• att taxan 2015 för matbricka fastställs till 60 kronor per lunch, 
• att kostavgift 2015 vid korttidsboende/växelvård fastställs till 106 kronor 

per dygn, 
• att kostavgiften 2015 vid särskilt boende för heldygnskost fastställs till 

3 030 kronor per månad, 
• att timkostnaden i taxorna för 2015 inom äldre- och handikappomsorgen 

fastställs till 320 kronor per timme, 
• att taxorna inom äldre- och handikappomsorgen från och med 2016 

årligen följer Konsumentverkets prisindex, 
• att livsmedelskostnaden i taxorna inom äldre- och handikappomsorgen 

från och med 2016 ändras enligt Konsumentverkets rekommendationer 
och beräknas enligt kommunfullmäktiges beslut vid sammanträde den  
14 februari 2013 § 3, 

• att timkostnaden i taxorna inom äldre- och handikappomsorgen från och 
med 2016 ändras enligt Konsumentverkets prisindex, 

• att kostavgiften för korttidsvistelse enligt LSS förblir oförändrad 2015, 
samt 

• att kostnaden för kost vid korttidsvistelse enligt LSS från och med 2016 
ändras enligt Konsumentverkets prisindex och Konsumentverkets 
livsmedelskostnad per åldersgrupp. 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   22 (40) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 
 
 
Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

• att taxan 2015 för trygghetslarm fastställs till 231 kronor per månad 
• att taxan 2015 för dagvård fastställs till 69 kronor per tillfälle, 
• att taxan 2015 för korttidsplats/växelvård fastställs till 119 kronor per 

dygn, 
• att taxan 2015 för matdistribution fastställs till 56 kronor per lunch, 
• att taxan 2015 för matbricka fastställs till 60 kronor per lunch, 
• att kostavgift 2015 vid korttidsboende/växelvård fastställs till 106 kronor 

per dygn, 
• att kostavgiften 2015 vid särskilt boende för heldygnskost fastställs till 

3 030 kronor per månad, 
• att timkostnaden i taxorna för 2015 inom äldre- och handikappomsorgen 

fastställs till 320 kronor per timme, 
• att taxorna inom äldre- och handikappomsorgen från och med 2016 

årligen följer Konsumentverkets prisindex, 
• att livsmedelskostnaden i taxorna inom äldre- och handikappomsorgen 

från och med 2016 ändras enligt Konsumentverkets rekommendationer 
och beräknas enligt kommunfullmäktiges beslut vid sammanträde den  
14 februari 2013 § 3, 

• att timkostnaden i taxorna inom äldre- och handikappomsorgen från och 
med 2016 ändras enligt arbetskostnadsindex enheter för vård och omsorg, 
sociala tjänster, 

• att kostavgiften för korttidsvistelse enligt LSS förblir oförändrad 2015, 
samt 

• att kostnaden för kost vid korttidsvistelse enligt LSS från och med 2016 
ändras enligt Konsumentverkets prisindex och Konsumentverkets 
livsmedelskostnad per åldersgrupp. 

 
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att den nya taxan gäller från och 
med den 1 juni 2015. 
 
_________ 
 
 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   23 (40) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 
Ks § 74 
Bos § 59    Dnr KS 072/2015 
 
Uppföljning av remissyttrande med anledning av motion om 
feministiskt självförsvar, Astrid Dahl (V) 
 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Astrid Dahl (V) inkom 2008 med motion i vilken föreslogs att alla elever från och 
med årskurs 4 skulle få en utbildning om fyra timmar per år i feministiskt 
självförsvar. 
 
Dåvarande vice ordförande i bildningsutskottet Pirjo Nilsson (S) och dåvarande 
bildningschef Ann-Margret Runheim inkom med förslag till yttrande daterat den  
12 augusti 2008 vilket återemitterades till kommunstyrelsen vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 2008 § 43. 
 
Dåvarande vice ordförande i bildningsutskottet Pirjo Nilsson (S) och dåvarande 
bildningschef Ann-Margret Runheim inkom med ytterligare ett förslag till 
yttrande daterat den 13 oktober 2008, vilket antogs av kommunfullmäktige vid 
sammanträde den 11 december 2008 2008 varmed motionen ansågs besvarad. I 
yttrandet angavs att personalen i grundskolan erhållit utbildning i ämnet 
livskunskap vilket innehåller bland annat jämställdhets- och 
likabehandlingsfrågor. Avsikten var att ämnet livskunskap skulle införas i 
grundskolan och i detta ämne kunde med fördel feministiskt självförsvar 
införlivas. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 26 november 2014 § 231 
uppdra åt bildningschef att följa upp yttrandet på motionen om feministiskt 
självförsvar. 
 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med uppföljning daterad den  
25 februari 2015. I uppföljningen anges bland annat att delar av feministiskt 
självförsvar berörs i skolans ordinarie verksamhet, exempelvis i diskussioner om 
kränkande behandling, inom ämnet samhällskunskap och 
värdegrundsdiskussioner i olika ämnen. Vidare har under senare år bedrivits 
projektet Framtidstro, Hälsa, Delaktighet, ett projekt som innehållit speciella 
tjejgrupper. Dock tillhör inte feministiskt självförsvar grundskolans två primära 
uppdrag, kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget. 
 
Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår bildnings- och sociala utskottet 
godkänna uppföljningen samt överlämnar frågan om utbildning i feministiskt 
självförsvar till Brottsförebyggande rådet.  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 
 
 
Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildningsutskottet beslutar enligt föreliggande förslag samt att dess beslut 
överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljningen och överlämnar frågan om 
utbildning i feministiskt självförsvar till Brottsförebyggande rådet. 
 
_________ 
Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 
Brottsförebyggande rådet 
 
 
 
 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   25 (40) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 

Ks § 75  Dnr KS 084/2015 
 
Taxa för anmälningar enligt Attefall 
 
Ärendebeskrivning 
Bergslagens miljö- och byggnämnd behandlade vid sammanträde den  
19 februari 2015 § 34 ärende rörande eventuell avgift för anmälningspliktiga 
åtgärder, så kallade Attefallsåtgärder. I en sådan avgift ingår kostnad för 
administration inklusive arkivering, startbesked, fastställande av kontrollplan, 
slutavgift samt kartavgift. Avgiften skulle tas ut enligt tabell 5 i Sveriges 
Kommuners och Landstings plan- och bygglovstaxa. 
 
Förslag 
Bergslagens miljö- och byggnämnd föreslår kommunstyrelserna i 
medlemskommunerna i den gemensamma nämnden föreslår respektive 
kommunfullmäktige i samverkanskommunerna besluta att anta taxa för 
anmälningar enligt nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov enligt 
följande: 
 
Komplementbyggnad (ej bostad) 2 491 kronor 
Tillbyggnad, en- och tvåbostadshus 2 491 kronor 
Takkupa 2 491 kronor 
Inreda ny bostad 2 491 kronor 
 
Komplementbyggnad för bostadsändamål följer avgiften ordinarie taxa där även 
tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd på plats ingår. 
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande 
förslag. Vidare beslutas att ärendet skall samordnas med samverkanskommunerna 
i Bergslagens miljö- och byggnämnd innan det behandlas av kommun-
fullmäktige. 
 
_________ 
 

 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 

Ks § 76  Dnr KS 085/2015 
 
Ny beslutsgång för detaljplaner 
 
Ärendebeskrivning 
För att få till en snabbare beslutsgång när det gäller detaljplaner förändrades Plan- 
och byggalgen (PBL) kap 5 den 1 januari 2015. Förändringarna innebar att 
kommunerna oftare skall använda sig av det som i framtiden heter 
standardförfarande och förfarande som enbart innehåller ett kommunikationssteg. 
 
Bergslagens miljö- och byggnämnd behandlade ärendet vid sammanträde den  
19 februari 2015 § 36. 
 
Förslag 
Bergslagens miljö- och byggnämnd föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta om ny beslutsgång för detaljplaner. Förslaget innebär 
att ändring sker i reglementet § 3 Delegering från kommunfullmäktige i respektive 
kommun till följande lydelse ”Bergslagens Miljö- och Byggnämnd prövar frågor 
om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser 
enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap då bestämmelserna om standardförfarande 
får tillämpas (PBL 5 kap).” 
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande 
förslag. 
 
_________ 

 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 

Ks § 77  Dnr KS 086/2015 
 
Anslutning av fastighet till det kommunala VA-nätet utanför 
verksamhetsområde samt mindre utvidgning av VA-
verksamhetsområde 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med Bergslagens miljö- och byggförvaltning inventerar enskilda avlopp 
i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner, får Bergslagens 
Kommunalteknik fler förfrågningar om kommunal vatten- och avloppsförsörjning 
(VA-försörjning) utanför dagens verksamhetsområden. För att kunna tillgodose den 
ökade efterfrågan samt verka för en minskad miljöpåverkan vill Bergslagens 
Kommunalteknik ha möjlighet att ansluta fastigheter till det kommunala VA-nätet i 
de fall det är ekonomsikt försvarbart. 
 
I de fall mindre utvidgning av kommunalt VA-verksamhetsområde blir aktuellt, 
föreslås samtliga utvidgningar presenteras i respektive kommun för beslut en gång 
per år, medan större utvidgningar liksom tidigare lämnas för beslut till respektive 
kommun kontinuerligt. 
 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik behandlade ärendet vid sammanträde 
den 28 mars 2014 § 17. 
 
Förslag 
Direktionen beslutade vid sammanträde den 28 mars 2014 § 17 föreslå 
kommunfullmäktige anta Bergslagens Kommunaltekniks förslag att ge dem 
möjlighet att ansluta fastigheter utanför det kommunala VA-verksamhetsområdet 
via anslutningspunkt under förutsättning att det är ekonomsikt försvarbart.  Vidare 
föreslås kommunfullmäktige besluta att eventuella mindre utvidgningar av VA-
verksamhetsområden samlas under ett år och presenteras för beslut i kommunen en 
gång per år. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till sammanträde den  
22 april 2015 till vilket representanter för Bergslagens Kommunalteknik inbjuds 
för närmare presentation av förslagen. 
 
_________ 
Expediering: 
Bergslagens Kommunalteknik 

 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 
Ks § 78 
Au § 45  Dnr KS 020/2015 
 
Nomineringar till Intresseföreningen Bergslaget 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Sammankallande i valberedningen för Intresseföreningen Bergslaget  
Ewa-Leena Johansson har inkommit med skrivelse daterad den 15 januari 2015 
med uppmaning till föreningens medlemmar att inkomma med nomineringar till 
styrelse och revisorer till årsmöte den 20 maj 2015. 
 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta nominera Astrid Dahl (V) 
till ersättare i styrelsen och Bo Wallströmer till revisor. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att nominera enligt allmänna utskottets förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Intresseföreningen Bergslaget 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 
Ks § 79 
Bos § 48    Dnr KS 068/2015 
 
Personalbemanning inom missbruksgruppen på individ- och 
familjeomsorgen 
 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Enhetschefen Karin Jansson har inkommit med skrivelse rörande bemanning i 
missbruksgruppen inom individ- och familjeomsorgen. I skrivelsen anges att 
arbetsbelastningen gällande missbruksvård inom missbruksgruppen ökat under 
senare tid samtidigt som gruppen tillförts uppdraget om handläggning för barn 
och unga av ärenden rörande Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Detta har medfört att arbetet rörande missbruksvård ej kan genomföras 
som önskvärt. 
 
Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Förslag 
Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt kommunchef 
Bo Wallströmer utreda ärendet 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ingemar Javinders (S) förslag samt i övrigt 
godkänna rapporten. 
 
_________ 
Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Enhetschef Karin Jansson 
 
 
 
 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 
Ks § 80 
Bos § 47   Dnr KS 069/2015  
 
Återrapportering, EU-medborgare som tillfälligt vistas i 
kommunen  
 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 februari 2015  
§ 526 uppdra åt individ- och familjeomsorgen undersöka utländska medborgares 
boenden i Mossgruvan och Ställberg då uppgifter gjorde gällande att det bland de 
boenden fanns flera barn under 18 år. 
 
Enhetschef Karin Jansson har inkommit med rapport angående utländska 
medborgares boenden i Mossgruvan och Ställberg samt ”lokstallarna” i 
Kopparberg. 
 
Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar kontakta Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning för att undersöka rätten att bo i ”lokstallarna” i Kopparberg då 
detta är ett industriområde. Vidare beslutas att överlämna rapporten till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen noterar återrapporteringen, 
 
_________ 
 
 
 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 
Ks § 81 
Au § 46  Dnr KS 014/2015 
 
Uppföljningar av verkställighet av kommunfullmäktiges 
budgetbeslut 2010-2014 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en uppföljning av verkställighet 
av budgetbeslut 2010-2014 daterad den 24 februari 2015. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 
 
_________ 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 
Ks § 82 
Au § 47  Dnr KS 014/2015 
 
Uppföljning av inkomna motioner 2013-2015 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en uppföljning av inkomna 
motioner 2013-2015 daterad den 23 februari 2015. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 
 
_________ 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 
Ks § 83 
Au § 48  Dnr KS 014/2015 
 
Uppföljning av inkomna medborgarförslag 2012-2015 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning 
av inkomna medborgarförslag 2012-2015 daterad den 23 februari 2015. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 
 
_________ 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 

Ks § 84  Dnr KS 138/2014 
 
Information om Projekt Samverkan i Bergslagen – 
Utveckling av befintliga och nya samverkansområden inom 
kommunerna i norra Örebro län 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar att projektledare  
Marianne Skinnars-Bruno avlämnat en rapport vilken skall diskuteras vid möte 
med kommunstyrelserna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora 
kommuner den 20 mars 2015. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
_________ 

 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 
Ks § 85 
 
Anmälan om delegationsbeslut 
 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden  
2015-02-01–2015-02-28. 
 
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2015-02-01–2015-02-28. 
 
Anmälan av beslut den 20 februari 2015 gällande bifall till befrielse från 
barnomsorgsavgift. 
Delegat: Bildningschef Anders Nordlund. 
 
Anmälan av beslut den 27 februari 2015 tillägg till avtal med Lindeskolan gällande 
elever med praktik i Ljusnarsbergs kommun. 
Delegat: Bildningschef Anders Nordlund. 
 
Anmälan av beslut den 16 mars 2015 gällande omplacering av lån hos 
Kommuninvest uppgående till 15 00 000 kronor, ränta 0,34 procent, löptid till och 
med den 11 april 2017. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonom Sara Jonsson. 
 
Anmälan av delegationsbeslut, tillsättande av tjänst som kommunchef från och med 
den 1 april 2015. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med allmänna utskottet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 
_________ 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 
 
 

Ks § 86 
 
Delgivningar 
 

Diarienummer Avsändare Ämne 
KS-post Livsmedelsverket Tydliga mål och prioriteringar för 

livsmedelskontrollen 2015 
KS-post IVO Åtgärder inom äldreomsorgen under 

värmeböljan 2014 RAPPORT 
Kansli BoS Protokoll från 2015-02-12 
Kansli Kommunfullmäktige Protokoll från 2015-02-19 
KS- post  BKT Protokoll från 2015-02-27 
KS- post  BMB Protokoll från 2015-02-19 
KS- post   BMB Verksamhetsberättelse 2014 
KS-post  IVO Tillsynsrapport från de viktigaste 

iakttagelserna inom tillsyn och 
tillståndsprövning verksamhetsåret 2014 

KS-post World Animal Protection Faktaunderlag/Information om 
Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för 
mjölk o andra mejeriprodukter 

KS-post Länsstyrelsen i Örebro Län Avgången ersättare i kommunfullmäktige 
(SD) ingen ny ersättare kunde utses. 

KS -post Länsstyrelsen i Örebro Län Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 
(S) från 3 mars 2015 till 14 okt 2018 

KS – post BMB §37Protokollutdrag från sammanträdet 2015-
02-19 tillägg i delegationsordningen PRH 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

KS – post BMB §38 Protokollutdrag från sammanträdet 2015-
02-19 tillägg i delegationsordningen 
Föreläggande vid ofullständig ansökan 

Dnr KS 
035/2014-3 

Sara Jonsson, Ekonom 
Ljusnarsbergs Kommun 

Interkommunala ersättningar 2014- en 
jämförelse mellan kommuner denna bifogas 
som handling. 

 Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) 

Beslut om avslutande av ärende,  
mål nr 8.2-18536/2014-6 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_________ 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   37 (40) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 

Ks § 87   
 
Nedläggning av faderskapsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
 
 
Sekretess 
 
 
_________ 
 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   38 (40) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 

Ks § 88   
 
Fråga angående kommunens befogenheter rörande 
kommunens övergripande strategier och budget,  
Hendrik Bijloo (FP) 
 
Ärendebeskrivning 
Hendrik Bijloo (FP) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 
följande fråga: Har kommunchefen rätt att öka sin budgetram? Frågan föranleds 
av att beslut tagits om inrättande av ekonomichefstjänsten. 
 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) svarar att ekonomichefstjänsten skall 
inrymmas inom den befintliga budgetramen för kommunchefen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 
 
_________ 
 

 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   39 (40) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 

Ks § 89   
 
Fråga angående skötbord vid handikapptoalettet i 
Tingshuset och Kommunhuset, Natalie Peart (MP) 
 
Ärendebeskrivning 
Natalie Peart (MP) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande 
fråga: Varför finns det inte skötbord på handikapptoaletterna i Tingshuset och 
Kommunhuset? 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna frågan till fastighetschef Jessica Eriksson. 
 
_________ 
Expediering: 
Fastighetschef Jessica Eriksson 

 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   40 (40) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-03-18 
 

 
 

Ks § 90   
 
Inbjudan till invigning av Tingshuset som 
kulturminnesbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar att kommunstyrelsens ledamöter 
är inbjudna till invigning av Tingshuset som kulturminnesbyggnad lördagen den  
28 mars 2015 klockan 11.00.  
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
_________ 

 

 
 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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