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Egna anteckningar 

• Migrationsverket minskar antalet boenden 

• Skrivelse från ABF 
• Ang. utdömande av vite Kopparvågen 2 Garhytteskolan 

• Statsbidragskalender 2017 inom sko/området 
• Meddelande från Migrationsverket ang. rutiner vid 

renovering av lägenhet 
• ljusnarbergs kommun ny medlem i Nerikes Brandkår? 
• Information från länstyrelsen Örebro län -uppdrag att 

stärka samordningen i länet vad det gäller motverka 
mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, att barn 
bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 
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Diarienummer: 1.3.4-2016-187799 

Migrationsverket minskar antalet boenden 
Färre personer söker asyl i Sverige, och det innebär att Migrationsverkets behov av 
boendeplatser för asylsökande fortsätter att minska. Just nu planerar vi för att 
kunna minska med 23 500 platser till och med 20 maj 2017. 

Vi planerar för att: 

• 18 500 personer ska kunna byta boende 
• I första hand erbjuda boende i egna lägenheter och kollektiva boenden 
• I andra hand erbjuda tillfälliga boenden som drivs av leverantörer som vi har ramavtal med. 
• Boenden med självhushåll kan vara kvar så länge som möjligt Inom avtalsperioden. 
• Föra en dialog med de som berörs när boenden ska stängas. 
• Hjälpa människor att flytta till nya boenden i etapper för att skapa framförhållning 

Vi uppskattar att planeringen är klar till mitten av januari 2017. 

I Migrationsverkets senaste prognos bedömer myndigheten att behovet av 
boendeplatser fortsätter att minska under 2017 fram till och med 2020. Prognosen 
bedömer också att myndigheten under hösten 2017 inte behöver upphandlade 
platser alls. 

Migrationsverket har just nu fler upphandlade boendeplatser än vad som behövs. 
Därför är inriktningen att avveckla boendeplatser på direktupphandlade boenden. 
Sedan i juli 2016 har drygt 12 ooo människor som söker skydd i Sverige fått ett 
annat boende när cirka 100 tillfälliga asylboenden har stängts. Under första 
halvåret 2017 fortsätter Migrationsverket att stänga ytterligare cirka 180 tillfälliga 
boenden. 

Det innebär att cirka 18 500 personer kan behöva byta boende. Flyttar kommer att 
planeras för att genomföras under februari till maj. Så långt det går erbjuder 
Migrationsverket ett boende i närområdet. När det inte går erbjuds boende i andra 
kommuner där det finns lediga boendeplatser. Det innebär att antalet asylsökande 
kommer att minska i vissa kommuner, och öka i andra. 

Mer information i mitten av januari 2017 

Så snart planeringen är klar kommer vi att ge de myndigheter och aktörer som 
berörs mer information. Vi kommer också att bjuda in till ett informationsmöte i 
januari. 
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Kontakta oss gärna! 
Välkommen att kontakta våra representanter om du har frågor som rör din 
kommun. 

Läs gärna mer om avvecklingen på vår webbplats: www.migrationsverket.se 

Med vänliga hälsningar, 
Magnus Önnestig, tillförordnad regionchef 

Er kontaktperson i Region Mitt: 
Lasse Brånn - Telefon: 010-485 77 75 
Mejl: regionmitt@migrationsverket.se 

Leverantörs- och upphandlingsfrågor 
Per Sören sen - Telefon: 010-485 89 88 
Mejl: per.sörensen@migrationsverket.se 
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Hej Alla 

Som ni vet så är ABF en ideell förening med små ekonomiska resurser. Vi vågar ändå satsa framåt för 

att göra en annan värld möjlig och vi jobbar i det mesta efter vårt ide program. Men vi har inte 

möjlighet att själva bära stora verksamheter utan stöd från andra. 

I regeringens budgetbeslut så överförs pengar och ansvar för asylsökandes fritid och sociala tid till 

länsstyrelserna. Det beslutet fick i fredags den konsekvensen att Migrationsverket i Lindesberg måste 

avsluta allt samarbete med ABF den sista februari 2017. Vi har haft ett mycket gott samarbete med 

Migrationsverket i Lindesberg som möjliggjort att vi kunnat hyra lokaler och rekrytera medarbetare 

till vår verksamhet för människor som sökt skydd i Sverige och råkat hamna i Örebro län. 

Vi har sökt Länsstyrelsen och etablerat en kontakt med tjänstepersoner där, men vi vet att de inte 

kan ge några besked till oss om eventuellt fortsatt stöd till vår verksamhet innan stödet från 

Migrationsverket upphör. Detta sammantaget med en stor osäkerhet kring de pengar vi får från 

Folkbildningsrådet gör att vi tvingas att göra en stor översyn av hela verksamheten för asylsökande 

och nyanlända. 

ABF kommer därför att begära en förhandling om att varsla medarbetare som finns i 

asylverksamheten. Vidare kommer vi att säga upp flera hyresavtal samt göra en översyn av hela 

verksamheten för asylökande i hela Örebro län. Vi har talat med alla berörda men jag vill ge alla i hela 

ABF samma information. 

Det är mycket tungt att behöva göra dessa åtgärder, vilka går helt emot vad vi vill och vad vi står för, 

men just nu ser j ag ingen annan utväg. Självklart jobbas det intensivt på att hitta andra medel och 

andra möjligheter för att utveckla verksamheten. Vi finns med i en nationell ESF-utlysning om ett 

projekt för att få nyanlända i jobb. Vi uppvaktar kommunerna och vi kommer inte vara tysta om vilka 

konsekvenser ett sådant här beslut får. 

Konkret måste ABF göra en förhandlingsframställan om varsel av personal på grund av arbetsbrist, då 

ABF inte har ekonomiska möjligheter att fortsätta med den berörda verksamheten. Varslet läggs den 

30/11 2016. ABF tar fram en avvecklingsplan och turordningslista som presenteras för Handels med 

de handlingar som krävs för genomförandet enligt ovan. 

Alla frågor kring detta kan ni ta med mig och eller Eva Ströman samt naturligtvis med era fackliga 

kamrater. 

Jag är bedrövad men ger aldrig upp. 

Peter Zetterman 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I KARLSTAD 

FÖRELÄGGANDE 
2016-12-21 

Aktbilaga 4 
7010 ··1?·· 2 7 

I Mål nr. 
5683-16 
Anges vid kontakt med domstolen 

Ljusnarsbergs kommun 
714 80 Kopparberg 

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd ./. Ljusnarsbergs kommun 
angående utdömande av vite 

Med detta brev får ni handlingar i målet, aktbilaga 1-3. 

Ni ska svara skriftligt. Svaret ska skickas till domstolen och ha kommit in senast den 12 
januari 2017. 

I svaret bör ni ange om ni går med på eller motsätter er det som yrkas. Om ni motsätter er 
yrkandet bör ni ange skälen för detta. Ni bör också ange om ni har några bevis som ni vill 
åberopa. I svaret bör ni ange målnumret som finns längst upp till höger. 

Observera att målet kan komma att avgöras även om ni inte svarar. 

Använd helst bara ett sätt att svara (via antingen vanlig post, e-post el ler fax). Adresser 
finns nedan. 

Om ni har några frågor kan ni kontakta domstolen. 

Dok.Id I 72630 
Postadress 
Box 568 
65 I 12 Karlstad 

Bcsöksadrcss 
Rådhuset, Stora 
torget 

Telefon 

054-14 85 00 
Telefax 
054-14 85 30 

E-post: forvaltn ingsrallenikarlstad@dom.se 
www. for va I In i ngsrat ten i karl stad.domstol .sc 

Expcclitionsticl 
måndag - fredag 
08:00-I 6:00 
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Enheten för livsmede/skontro/1 

Malin Gröningsson 
Tfu. 0581-81082 

info@bmb.se 

Administrativa uppgifter 
Bolagsnanm 
Ljusnarsbergs kommun 
Bolagsadress 
Gruvstugutorget 
Ort 
714 80 Kopparberg 
Orgmunmer 

212000-1959 
Kontrollmetod: I Anmäld/oanmäld 
Inspektion Oanmäld 

Verksamhet 

V crksamhetsnamn 
Garhytteskolan 
Bcsöksadress 
Våggatan 3 
0 1t 
Kopparberg 

INSPEKTION 

2016-10-05 

Sida 1 av4 

Dm L-2015-320:10 

FÖRVALTN!NGSRÄTTEN 
I l(AHLSTAO 

Ljusnarsbergs kommur 
2 J-16 -12·· 2 1-

Gruvst11gutorget Mål nr: 0 {, S 3--/-6 
714 80 Kopparberg Aktbil.nr: ·3 

-----

Inspektionsdalum 
2016-09-27 
Diarienummer 

L-2015-320-10 
Fastighetsbeleckning 

KOPP ARVÅGEN 2 
Verksamhetens representant Livsmedelsavdelningens representant/er 
Ylva och Maggan Malin Gröningsson 
Föregående inspektion Projekt 
2015-10-06 Uppföljning 

Mottagningskök med återupphettning av pannfärdiga rätter. Ompackning av vann mat till förskolans 
fyra avdelningar. Totalt ca 240 portioner per dag. 

Kontrollens syfte 

Syftet med inspektionen var att följa upp beslut om föreläggande med vite enligt livsmedelslagen, se 
beslut med dm L-2015-320:8. Vid inspektionen kontrollerades lokalutformning, förvaring och 
hantering av livsmedel samt underhåll. 

Resultat 

Avvikelser 

• Livsmedelslokalen var inte lämpligt utformad. Det saknades tillräckliga förvaringsutrymmen 
för förvaring och lagring av livsmedel, utrustning, förpackningsmaterial och engångsmaterial. 
Vid inspektionen observerades följande: 

• Lunchen till avdelningen Rallanosen packades i ordning i personalens omklädningsrum. 
Omklädningsrununet ligger i direkt anslutning till personaltoaletten. Livsmedel bör inte 
hanteras i personalutrymmen. Risk films att livsmedel och utrustning förorenas. 

• Frukt förvarades i verksamhetens torrförråd. På frukten var det mycket fruktflugor, Iisk att 
livsmedel förorenas. 

• Engångsmaterial förvarades i personalens dusch. 
• Det saknades tillräcklig plats för att kunna separera allergen.kosten från normalkosten. 
• Livsmedel golvförvarades. Golvförvaring hindrar en effektiv rengöring och kan bidra till att 

livsmedel och utrustni1i.g förorenas. 
Risk finns att livsmedel fötorenas, 

Postadress 

Kungsgatan 41 
71 1 30 Lindesberg 

Besöl<SRd ress 

Kungsgatan 4 I 
Gamla Kirurgen 

Telefon/ fäx 

0581-810 00 vxl 
0581-169 72 fäx 

E-pos t/www 

info@bmb.se 
http://www.bmb.se 

Orgnnlsationsnr: 

212000-2015 
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Det fanns brister i verksamhetens rutiner för underhåll av lokaler och utrustning. Vid inspektionen 
noterades följande: 

• Ett ·generellt underhålls behov föreligger av anläggningen främst vid diskhanteringen. T.ex. 
slitna ytor, ytor som svällt på grund av fukt. Vatten droppade under bänken vid 
diskimnatningen. 

• Hela bänken inklusive underrede vid diskinmatningen är föktskadad. Eventuellt kan en tidigare 
vattenskada vara inbyggd i konstruktionen. 

• Värmeboxen till Rallarrosen körs på en begagnad barnvagn och de kalla tillbehören placeras i 
en kundkorg i vagnen. 

Dåligt underhåll gör det svårare alt hålla lokalerna rena. 

Det fanns brister i verksamhetens rutiner föi' rengöring. Vid inspektionen noterades följande: 
• Generellt bristande rengöring av anläggningen, särskilt där underhållsbehov föreligger, tex. vid 

diskhanteringen. Bristande rengöring medför risk att livsmedel förorenas. 
• Livsmedel och andra föremål förvarades på golvet. Förvaring av föremål på golvet försvårar 

rengöringen av lokalerna. . 

Det fanns brister i verksamhetens rutin för hantering av allergener. Vid inspektionen noterades 
följande: · 

• · Eftersom utrymmet i anläggningen är begränsat är det svårt att skilja allergen.kosten från 
normalkosten. Vid inspektionen placerades allergenkosten precis intill normalkosten vid 
serveringslinjen. Livsmedel utan allergener kunde enkelt kontamineras av allergener från 
n01malkostei1. 

Risk finns för att kost som ska vara fri från allergener förorenas med allergener. Detta kan medföra 
allergisk reaktion. 

Det fa1ms brister i verksamhetens rutiner för skadedjursbekämpning. Vid inspektionen noterades 
följande: 

• Silverfiskar noterades i hela anläggningen. 
• Fruktflugor noterades i tonförrådet. 

Risk finns att livsmedel förorenas. 

Bedömning av vitesföreläggande 

Enheten för livsmedelkontroll bedömer att punkterna: 

1. Inventera och åtgärda brister i underhåll så att ytorna på golv, väggar, tak, inredning och 
utrustning i köket och tillhörande utrymmen är släta, täta och lätta att rengöra. 

2. Tillse att det finns tillräckligt med utrymmen för förvaring och lagring av utrustning, 
kolonialvaror och förpackningsmaterial. 

. inte har följts. Ett förslag till beslut att döma ut vite för de två ovanstående punkterna kommer att tas 
upp i Bergslagens Miljö- och Byggnämnd. 

Uppföljning 

De avvikelser och synpunkter som konstaterats konuner att följas upp oanmält som extra offentlig 
kontroll. För uppföljande inspektioner/revisioner tas en avgift ut. Avgiften är 985 kronor/timme för 
förberedelser, inspektions- och skrivtid. · 

Postadress 

Kungsgatan 41 
71 l 30 Lindesberg 

Besölcsadress 

Kungsgatan 41 
Gamla Kirurgen 

Telefon/ fax 

0581-810 00 vxl 
0581-169 72 fax 

E-post/www 

info@bmb.se 
hUp://www.bmb.se 

Orgnnisntionsnr: 

212000-2015 

I 1-··· · · 
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Avgift för extra offentlig kontroll 

Inspektionen genomfördes för att följa upp föreläggande med vite samt avvikelser från tidigare 
inspektion av verksamheten. För uppföljande inspektioner tas en avgift ut. Avgiften är 985 
kronor/timme för förberedelser, inspektions- och skrivtid. 

Den uppföljande inspektionen, förberedelser och efterarbete har tagit 5,5 timmar vilket medför en 
avgift på 5418 kronor. Kontakta enheten för livsmedelskontroll senast den 16 qktober om ni vill lä11U1a 
synpunkter på detta. Därefter kommer ni att få ett beslut om avgift för extra offentlig kontroll. 

Lagstöcl för kontrollen 

Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar utförs 1hed stöd av 11 § Uvsmedelslagen (2006:804). 

Regler om lokaler, hygien m.m. finns i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) m 852/2004 
om livsmedelshygien. 

Allmänna regler för livsmedel finns i Europaparlamentets och Rådets förord11ing (EG) nr 178/2002 
om allmä1ma principer.och krav för livsmedelslagstiftning, om im·ättande av europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. 

Underhåll och utformning av lokal 
I förordning 852/2004, bilaga Il, kapitel I framgår att livsmedelslokaler ska hållas rena och i gott 
skick. Livsmedelslokaler ska utformas så att underhåll och rengöring underlättas, att förorening via 
luften undviks, samt att alla steg i verksamheten kan genomföras på ett hygieniskt sätt. Det ska finnas 
tillräckligt antal vattentoaletter. Toalettutrymmen ska inte placeras direkt intill utrynunei1 där 
livsmedel hanteras. 

I kapitel I framgår även att det ska finnas tillräcklig ventilation, belysning, lämpliga avlopp och 
omklädningsrum i tillräckligt antal. Rengörings- och desinfektionsmedel får inte föi varas där 
livsmedel hanteras. 

Rengöring . 
I förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I.1 framgår att livsmedelslokaler ska hållas rena och i gott 
skick. I kapitel V. I framgår att utrustning som kommer i kontakt med livsmedel ska rengöras effektivt 
och vid behov desinficeras. 

Säker hantering 
I förordning 852/2004, bilaga II, kapitel IX.2 och IX.3 framgår att livsmedel ska skyddas mot 
förorening som kan göra dem skadliga eller på annat sätt oätliga. 

I kapitel I. l O framgår att rengörings- och desinfektionsmedel inte får förvaras där livsmedel hanteras. 

Faroanalys och kritiska styrpunkt~r (upphettning och nedkylning) 
I förordning 852/2004, Artikel 5, framgår att livsmedelsföretagare ska ha system som följer HACCP
principema. Det betyder att man ska: 

a) Hitta de faror som finns i verksamheten 
b) Hitta kritiska styrpunkter som måste kontrolleras extra för att undvika att kunden blir sjuk eller 

skadad 
c) Ta fram kritiska gränser fört.ex. temperat1u-er 
cl) Ta fram rutiner för att ha kontroll över de kritiska styrpunlcterna 

Postadress 

Kungsgatan 41 
711 30 Lindesberg 

Bcsöl<Sadress 

Kungsgatan 41 
Gamla Kirurgen 

Telefon/ fäx 

0581-810 00 vxl 
0581-169 72 fax 

E-post/ www 

info@bmb.se 
hUp://www.bmb.se 

Organisaiionsnr: 

212000-2015 
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e) Ta fram åtgärder som används om något går fel 
f) Ta fram rutiner för ati kontrollera att rutinerna följs 
g) Ta fram rutiner för dokumentation 

Livsmedelsföretagaren ska kum1a visa myndigheten att man följer dessa regler, se till att 
dokumentation är aktuell och att den sparas under lämplig tid. 

Skadeiijurshantering 
I förordning 852/2004, bilaga Il, kapitel IX.4 framgår att det ska finnas lämpliga metoder för att 
bekämpa skadedjur. Tamdjur får inte vistas på platser däi· livsmedel bereds, hanteras eller lagras. 

Förpackningsmaterial 
I förordning 852/2004, bilaga II, kapitel X framgår det att material som används för inslagning och 
emballering inte får förorena livsmedel. Pörpaclmingsmaterialet ska förvaras så att det inte kan bli 
smutsigt. Förpackningsmaterialet s~a vara helt och rent.· 

Livsmeclelslagstiftnin en finns att läsa på Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se. 

Enheten för livsmedelskontroll 

Pt~sson 
~~nspektör 

Postadress 

Kungsgatan 41 
711 30 Lindesberg 

Dcsöl1saclress 

Kungsgatan 41 
Gamla Kirurgen 

Telefon/ fäx 

0581-810 00 vxl 
0581-169 72 fax 

E-post/www 

info@bmb.sc 
htlp://www.bmb.se 

Organisafionsnr: 

212000-2015 
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INSPEKTIONSRAPPORT 

2015-10-08 Dm 2015-10320-5 

- Ljusnarsberg Nora 

Enheten för livsmede!slwntro/1 
Malin Gröningsson 
Tel. 0581-81082 
info@bmb.se 

Administrativa uppgifter 

Bo lagsnamn 

Ljusnarsbergs kommun 
Bolagsadress 

Gruvstugutorget 
Ort 
714 80 Kopparberg 
Orgnummer 

212000-1959 
Kontrollmetod: ~mäld/oarunäld 
Inspektion oranmäld 

Verksamhet 

Vcrksamhetsnamn 

Garhytteskolan 
Besöksadress 

Våggatan 3 
Ort 

714 3 0 Kopparberg 

Garhytteskolan 
Köksavdelningen 
Våggatan 3 
714 3 0 Kopparberg 

Inspektionsdatum 

2015-10-06 
Diarienummer 

2015-L0320-5 
Fastighets beteckning 

Kopparvågen 2 
Verksamhetens representant Livsmedelsavdelningens representant/er 

Daniel Clrn Malin Gröningsson 
Föregående inspektion Projekt 

2015-05-07 Uppföljning 

Mottagningskök med återupphettning av pannfärdiga rätter. Ca 200 portioner/dag. 

Kontrollens syfte 
Syftet med inspektionen var att följ a upp avvikelser och synpunkter från föregående inspektion. Se 
inspektionsrapport med dm. 2015-10320-1 samt föreläggande med dnr. 2015-10320-3. Vid 
inspektionen kontrollerades underhåll av lokaler och utrustning, skadedjur samt lokalutformning. 

Resultat 

Avvikelser 

Livsmedelslokalen var inte lämpligt utformad. Vid inspektionen observerades följ ande: 
, Livsmedel förvarades i personalens omklädningsrum. Risk :fim1s att livsmedel förorenas. 
, Engångsmaterial förvarades i personalens dusch. Risk finns att engångsmaterial förorenas. 
e I varumottagningen förvarades värmeboxarna. Det blir enligt uppgift trångt och svårarbetat när 

varuleverans sker. Risk finns att livsmedel förorenas. 

Det fanns brister i verksamhetens rutiner för underhåll av lokaler och utrustning. Vid inspektionen 
noterades följande: 

• Ett generellt underhålls behov föreligger främst vid diskhanteringen. Tidigare framtagna 
lmderhållsplaner har inte följts. 

Dåligt underhåll gör det svårare att hålla lokalerna rena. 

Det fanns brister i verksamhetens rutiner fö1: skadedjurs bekämpning. Vid inspektionen noterades 
följande: 

, Problemet med silverfiskar kvarstår enligt uppgift av personalen. Vid samtal med personal ute 
på avdelningarna framkom att man även där har problem med silverfiskar. 

Risk finns att livsmedel förorenas. 

Postadress 

Kungsgatan 41 
711 30 Lindesberg 

Besölcsadrcss 

Kungsgatan 41 
Gamla Kirurgen 

Telefon/ fax 

. 0581-810 00 vx1 
0581-169 72 fäx 

E-post/www 

info@bmb.sc 
htlp://www.bmb.se 

Organisationsnr: 

212000-2015 

I 
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Avvikelserna medför att ett beslut om föreläggande med vite konuner att fattas. Se förslag till beslut 
med diarienummer 2015-10320-6. 

Avgift för extra offentlig kontroll 

Inspektionen genomfördes för att följa upp avvikelser från tidigare inspektion av verksamheten. För 
uppföljande inspektioner tas en avgift ut. Avgiften är 985 kronor/timme för föiberedelser, inspektions
och skrivtid. 

Den uppföljande inspektionen, förberedelser och efterarbete har tagit 4,5 timmar vilket medför en 
avgift på 4433 kronor. Kontakta Livsmedelsavdelningen senast den 29 oktober 2015 om rii vill lämna 
synpunkter på detta. Därefter kommer ni att få ett beslut om avgift för extra offentlig kontroll. 

Lagstöd för kontrollen 

Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar utförs med stöd av 11 § livsmedelslagen (2006:804). 

Regler om lokaler, hygien m.m. finns i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) m 852/2004 
om livsmedelshygien. 

_Allmänna regler för livsmedel finns i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) m 178/2002 
om allmänna principer och lQ'aV för livsmedelslagstiftning, om .i.mättande av europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. 

Underhåll och utformning av lokal 
I förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I framgår att livsmedelslokaler ska hållas rena och i gott 
skick. Livsmedelslokaler ska utformas så att underhåll och rengöring underlätias, att förorening via 
luften undviks, samt att alla steg i verksamheten kan genomföras på ett hygieniskt sätt. Det ska finnas 
tilkäckligt antal vattentoaletter. Toaletiutrymmen ska inte placeras direkt intill utrymmen där 
livsmedel hanteras. 

I kapitel I framgår även att det ska finnas tillräcklig ventilation, belysning, lämpliga avlopp och 
omklädningsrum i tillräckligt antal. Rengörings- och desinfektionsmedel får inte förvaras där 
livsmedel hanteras. 

Rengöring 
I förordning 852/2004, bilaga II, kapitel L 1 framgår att livsmedelslokaler ska hållas rena och i gott 
skick. I kapitel V. l framgår att utrustning som kommer i kontakt med livsmedel ska rengöras effektivt 
och vid behov desinficeras. 

Personlig hygien 
I förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I.4 framgår att det ska finnas tillräckligt antal lämpligt 
placerade handtvättställ. De ska ha varmt och kallt rinnande vatten, material för handtvätt och 
hygienisk torkning. Livsmedel ska kunna sköljas på annan plats än i handtvättställ. 

I kapitel VIII framgår att livsmedelspersonal ska vara ren och bära lämpliga, rena och skyddande 
kläder. Personer som är sjuka eller bär på smitta får inte hantera livsmedel eller vistas på en 
arbetsplats där livsmedel hanteras. All livsmedelspersonal som är sjuk eller bär på smitta ska 
omedelbart ra 01iera det till livsmedelsföretagaren. 
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Säker hantering 
I förordning 852/2004, bilaga Il, kapitel IX.2 och IX.3 framgår att livsmedel ska skyddas mot 
förorening som kan göra dem skadliga eller på annat sätt oätliga. 

I kapitel 110 framgår att rengörings- och desinfektionsmedel inte får förvaras där livsmedel hanteras. 

Skadedjurshantering 
I förordning 852/2004, bilaga II, kapitel IX.4 framgår att det ska finnas lämpliga metoder för att 
bekämpa skadedjur. Tamdjur :f'ar inte vistas på platser där livsmedel bereds, hanteras eller lagras. 

Avfallshantering 
I förordning 852/2004, bilaga II, kapitel VI framgår det att avfall ska tas bort från livsmedelslokalen 
så snart som möjligt. Avfallet bör placeras i behållare som går att stänga och är lätta att rengöra. 
Avfallet ska lemma förvaras och transporteras bo1i på ett lämpligt och hygieniskt sätt. 

Förpackningsmaterial 
I förordning 852/2004, bilaga II, kapitel X framgår det att material som används för inslagning och 
emballering inte.får ·förorena livsmedel. Förpackningsmaterialet ska förvaras så att det inte kan bli 
smutsigt. Förpackningsmaterialet ska vara helt och rent. 

Livsmedelslagstiftningen finns att läsa på Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se. 

r'.'\en 9-.:medelskonholl 

~ioningsson 
Miljöinspektör 
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DELEGATIONSBESLUT 

2015-06-18 Dnr 2015-10320-3 

· Hällefors Lindesberg 
' Ljusnarsberg Nora 

Livsmedelsavdelningen 
Malin Gröningsson 

Ljusnarsbergs Konunun 

· Gruvstugutorget 
714 80 Kopparberg Tfu. 0581-81082 

info@bmb.se 

Beslut om föreläggande enligt livsmedelslagstiftningen 

Fastighet: Ljusnarsberg Kopparvågen 2. 

Beslut 

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att förelägga Ljusnarsbergs 
Kommun, org. nr. 212000-1959,-att i verksamheten Garhytteskolan, 
Våggatan 3, 714 30 Kopparberg: senast den 30 september 2015: 

1. hwentera och åtgärda brister i underhåll så att ytorna på golv, 
vägg_ar, tak, imednin,g och utrustning i köket och tillhörande 
ufrymmen är släta, täta och lätta att rengöra. 

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. 

Beslutet fattas med stöd av årtikel 54 punkt 1 och 2h i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 882/2004, samt 33 §§ livsmedelslagen. 

Motivering till beslutet 

Bristande underhåll av anläggningen har konstaterats sedan 2011: En 
......... . .. . __ .. _ . .. .. . . . . .. .. u.n.d.erhållsplan föi: bi:ist.an0e .underhåll gällande. diskinmatningen har 

skickats till Livsmedelsavdelningen 16 april 2014, i underhållsplanen 
framgår att underhållsbristema avsågs vara åtgärdade senast 31 december 
2014. Vid Livsmedelsavdelningens inspektion 7 maj 2015 hade inga 
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underhållsåtgärder utförts. · 
En livsmedelslokal ska vara lätt att rengöra. Eftersom det vid upprepade 
tillfällen funnits underhållsbrister och underhållsplanen inte följts finns skäl 
att besluta om ett föreläggande. 

Lagstöd 

Regler om lokaler, hygien m.m. finns i Europaparlamentets och Rådets 
förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. 
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Allmäima regler för livsmedel finns i Europaparlamentets och Rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
li vsmedelssäkerhet. 

Regler för kontrollmyndigheter föms i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) .nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa 
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. 

Lagstödjör föreläggandet 
Eniigt förordning 8 82/2004 aliikel 54.1 och 54.2h, ska en myndighet vid . 
bristande ~fterlevnad av lagstiftningen vidta lämpliga åtgärder så att 
företagaren åtgärdar situationen. Hänsyn ska tas till på vilket sätt 
företagaren inte följt lagstiftningen och om detta hänt tidigare. 

I 33 § livsmedelslagen (SFS 2006:804) framgår att en myndighet får 
bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

Livsmedelsföretagarens ansvar 
Enligt förordning 178/2002, Aliikel 17.1, ska livsmedelsföretagare se till att 
livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen och kontrollera att 
kraven uppfylls. 

Underhåll och utformning av lokal 
I förordning 852/2004, bilaga Il, kapitel I framgår att livsmedelslokaler ska 
hållas rena och i gott skick. Livsmedelslokaler ska utfo1mas så att underhåll 
och rengöring underlättas, att förorening via luften undviks, samt att alla 
steg i verksamheten kan genomföras på ett hygieniskt sätt. Det ska finnas 
tilhäckligt antal vattentoaletter. Toalettutrymmen ska inte placeras direkt 
intill utrynunen där livsmedel hanteras. 

I kapitel I framgår även att det ska finnas tillräcklig ventilation, belysning, 
. .. .. . 1äinpligä iviopp ·ocli-ömkiäciiihigs1:um I t1ifrifokilgfånta1. Rengörings~ och 

desinfektionsmedel får inte förvaras där livsmedel hanteras. 

I kapitel Il finns regler för lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller 
bearbetas. Dessa lokaler ska utformas för god hygien och så att förorening 
mellan olika moment undviks. Golv, väggar, dönar och andra ytor ska 
hållas i gott skick och vara lätta att rengöra. Tak och fönster ska utfoimas så 
att smuts inte samlas där. 

Ärende 

Vid inspektion av anläggningen 12 december 2011 noterades 
underhållsbrister vid diskinn1atningen. Vid samtliga uppföljande kontroller 
har denna punkt kvarstått. · 
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Vid. inspektion av-anläggningen 26 februari 2014 begärdes en åtgärdsplan 
för de noterade underhållsbristema in: En underhållsplan inkom till 

. Livsmedelsavdelningen 16 april 2014> i underhållsplanen :framgick att 
underhålls bristerna skulle vara åtgärdade senast 31 december 2014. 

Vid en inspektion av anläggningen 7 maj 2015 framkom att man inte följt 
sin underhållsplan. Inga underhållsåtgärder hade utförts. 

Kommunicering 

Beslutsunderlaget har skickats till Ljusnarsbergs kommun för synpunkter. 
Det har inte kommit in några synpunkter. 

Delgivning 

Med detta beslut skickas ett delgivningskvitto som ska visa att beslutet 
mottagits. Var vänlig sk.riv på delgivningskvittot och skicka tillbaka det till 
Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning. 

Hur beslutet kan överklagas· 

Beslut från Bergslagens Miljö- och Byggnämncl kan överklagas. Detta 
beslut kan överklagas till Länsstyrelsen enligt förvaltningslagen 23 och 24 
§§. 

Överklagandet skickas till: 

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd 
Kungsgatan 41 
711 30 Lindesberg 

Bergslagens Miljö- och Byggnämnd måste ha fått överklagandet senast tre 
· veckor-från den-dagdtranses ha fått del av nämrrdens·beshtt~ art11är.1rkmrtnte· · - · ·· 

överklagandet tas upp. 

1. Ange vilket beslut som överklagas genom att anteckna ärendets 
cliarienumn1ei: (2015-L0320-3) och datum för beslutet. Du kan också 
skicka med en kopia av beslutet. 

2. Skriv hur du anser att beslutet skall ändras och varför. 

3. Skicka gärna med handlingar so)n har betydelse för ärendet. 

4. Uppge namn, postadress och telefonnummer. Personnummer eller 
organisationsnummer bör anges. Skrivelsen bör vara egenhändigt 
undertecknad. 
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Bergslagens Miljö- och Byggnämncl prövar om beslutet p.g.a. nya 
omständigheter eller annan anledning kan ändras utan att det blir till men för 
någon enskild part. 

Om skrivelsen med överklagandet kommit in i rätt tid och beslutet inte 
ändras, sldckar Bergslagens Miljö- och Byggnämnd ärendet till 
Länsstyrelsen i Örebro län för prövning . 

.. . -~ rorungsson 
Miljöinspektör 
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Livsmede/savdelningen 
Malin Gröningsson 
Tel. 0581-81082 

malin.groningsson@bmb.se 

Administrativa uppgifter 

Bolagsnamn 
Ljusnarsbergs kommuu 
Bolagsadress 
Gruvstugutorget 
Ort 
714 80 Kopparberg 

Verksamhetsnamn 
Garhytteskolan 
Besöksadress 
Väggatan 3 
Ort 
714 30 Kopparberg 
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INSPEKTIONSRAPPORT 

2015-05-27 . Dm 2015-10320-1 

Garhytteskolan 
Köksavdelningen 
Våggatan 3 
714 30 Kopparberg 

Jnspektionsdatum 
2015-05-07 
Diarienummer 
2015~L0320-1 
Fastighetsbeteckning 

Kopparvågen 2 
Orgnummer Verksamhetens representant Livsmedelsavdelningens reprcsentaol/er 

212000-1959 Ylva 
Kontrollmetod: Anmäld/oanmäld · Föregående inspektion 

Inspektion Oanmäld 2014-02-26 

Verksaml1et 

Mottagningskök med återupphettning av pannfärdiga rätter. 

Kontrollens syfte 

Malin Gröningsson 
Projekt 
Spårbarhet, infonnation, 
rengöring. 

Syftet med inspektionen var att kontrollera att verksamheten har bra rutiner för att tillhandahålla 
information om vad livsmedel innehåller, att livsmedel kan spåras samt att verksamheten har bra 
rutiner för rengöring. Vid inspektionen följdes även verksamhetens åtgärdsplan upp. Se åtgärdsplan 
med diarienummer 2014-L0192-2. 

Resultat 

Avvikelser 

Det fanns brister i verksamhetens rutiner för underhåll av lokaler och utrustning. Vid inspektionen 
noterades följande: 

o Bristande underhåll vid diskinmatningen. Denna punkt kvarstod sedan tidigare inspektioner. I 
verksamhetens åtgäi·dsplan daterad 2014-04-11 framgår det.att senast elen 31 december 2014 
ska detta åtgärdats. Verksamhete~ hade inte följt sin underhållsplan. 

• Bristande underhåll av vagnarna som går iväg till avdelningarna. 

Det fanns brister i verksamhetens rutiner för skadecljurskontroll. Vid inspektionen noterades följande: 
• Det tidigare konstaterade probleniet med silverfiskar på foaletien och i omklädningsrununet 

kvarstod. Eventuellt kan ett underliggande fuktproblem i golvet vara orsaken. Anticimex har 
enligt uppgift utfört åtgärder, dock kan en stöne insats för att bli av med problemet behöva 
genomföras. 

Det fanns brister i verksamhetens rutiner för rengöring. Vid inspektionen noterades följande: 
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• Bristande rengöring av väggar och tak i matsal. 
• Bristande rengöring av ventilationsdon i matsalen. 

Risk finns att livsmedel kan förorenas om imedning och utrustning inte är tilhäckligt ren. 

Synpunkter 
• Det senaste OVK-protokollet (besiktningsclatum 20l4-05-06) spr:p. sl<ic)<ats.till 1;3MB är inte 

med godkänt resultat. Enligt det inskickade protokollet skulle en ny besiktning utföras senast 
2014-09-06, BMB har inte vetskap om någon ny besiktning har utförts. 

Uppföljning 

Avvikelserna gällande bristande underhåll medför att ett beslut om föreläggande kommer att fattas. Se 
förslag till beslut med ~iarienummer 2015-10320-2. 

Lagstöd för kontrollen 

Offentlig kontroll av livsmeclelsanläggningar utförs med stöd av 11 § livsmedelslagen (2006:804). 

Regler om lokaler, hygien m.m. finns i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) m 852/2004 
om livsmedelshygien. 

Alln:fänna regler för livsmedel finns i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) m 178/2002 
om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. 

Underhåll och utformning av lokal 
I förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I framgår att livsmedelslokaler ska hållas rena och i gott 
skick. Livsmedelslokaler ska utformas så att underhåll och rengöring underlättas, att förorening via 
luften undviks, samt att alla steg 'i verksamheten kan genomföras på ett hygieniskt sätt. Det ska finnas 
tillräckligt antal vattentoaletter. Toalettutrymmen ska inte placeras direkt intill utrymmen där 
livsmedel hanteras. · 

I kapitel I framgår även att det ska finnas tillräcklig ventilation, belysning, lämpliga avlopp och 
omklädningsrum i tillräckligt antal. Rengörings- och desinfektiqnsmedel får inte förvaras där 
livsmedel hanteras. 

Informqtion 
Regler om livsmedelsinforn;iation, inklusive märkning, finns i förordning (EU) nr 1169/2011, 
informationsförordningen. 

Enligt Artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna 
principer och krav. för livsmedelslagstifining, om i mättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, får konsumenterna inte 
vilseledas genom det sätt på vilket livsmedel märks, marknadsförs och presenteras, inbegripet dess 
fonn, utseende eller förpaclming, de förpackningsmaterial som används, det sätt på vilket de 
arrangeras, den miljö i vilken de exponeras och den information om dem som finns tillgänglig. 

Spårbar het . 
I förordning 178/2002, Artikel 18, framgår att livsmedel ska kunna spåras på alla stadier i 
produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan. Livsmedelsföretagarna ska kunna ange alla 
personer från vilka de fått ett livsmedel och kunna identifiera de andra företag som fått deras 

rodukter. Det ska-fimias s stem för att kmma lämna denna information till behöriga myndigheter. 
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Fö,packningsmaterial 
I förordning 852/2004, bilaga Il, kapitel X framgår det att material som används för inslagning och 
emballering inte får förorena livsmedel. Förpackningsmaterialet ska förvaras så att det inte kan bli 
smutsigt. Förpackningsmaterialet ska vara helt och rent. 

Rengoring 
I förordning 852/2004, bilaga Il, kapitel I.1 framgår att livsmedelslokaler ska hållas rena och i gott 
sldck. I kapitel V. I framgår att utrustning som kommer i kontakt med livsmedel ska rengöras effektivt 
och vid behov desinficeras. 

Livsmedelslagstiftningen films att läsa på Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se. 
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BMB 

Bergslagens Miljö- och Byggnänmd 

§ nr Kommun Ärende 
138 Ljusnars- Kopparvågen 2 

berg Begäran om utdömande av vite -
Dm L-2015-320: 10 

Beslut 
Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att begära att 
förvaltningsrätten i Karlstad utdömer vite enligt nedan. 

Begäran om utdömande av vite 
Bergslagens Miljö- och Byggnänmd beslutade den 10 december ~015 att 
förelägga Ljusnarsbergs Kommun, arg. Nr 212000-1959, att i verksamheten 
Garhytteskolan, Väggatan 3, 714 3 0 Kopparberg att senast den 31 augusti 
2016: 

1. Inventera och åtgärda brister i underhåll så att ytorna på golv, väggar, 
tak, inredning och utrustning i köket och tillhörande utrymmen är släta, 
täta och lätta att rengöra. 

2. Tillse att det finns tillräckligt med utrymmen för förvaring och lagring 
av utrustning, kolonialvaror och förpackningsmaterial. . 

Beslutet förenades med ett vite om 300 bOO kronor per punkt om beslutet 
inte följs.· 

Beslutet skulle gälla omedelbart efter att livsmedelsföretagaren blivit 
delgiven. Beslutet blev delgivet den 17 december 2015. Beslutet har inte 
överklagats. 

Motivering till beslutet 
Vid en inspektion av verksamheten Garhytteskolan den 27 september 2016 
konstaterades att inga åtgärder för att uppfylla någon punkt i föreläggandet 
hade vidtagits, se inspektionsrapport med diarienummer L-2015-320: 10. 
Samtliga tidigare konstaterade avvikelser kvarstod. Lokalen hade 
fortfarande stora underhållsbrister, t.ex. slitna ytskikt, fuktskadade ytskikt 
osv. Det saknades tillräckliga utrymmen för den förvaring och hantering 
som bedrevs, vilket medför att det finns risk att livsmedel förorenas. 

Lagstöd 
Regler om lokaler, hygien m.m. finns i fau-opaparlamentets och Rådets 
förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. 

Allmätma regler för livsmedel finns i Europaparlamentets och Rådets 
förordning (EG) m 178/2002 om allmämm principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om imättande av europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet. 



BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016 
Bergslagens Miljö- och Byggnämucl SammanlTädesdatum 2016-12-15 

F01ts.l § 138 

Regler för kontrollmyn.digheter finns i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa 
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsme1elslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd · 

Lagstöd för vitesföreläggandet 
Enligt förordning 882/2004 artikel 54.1 och 54.2h, ska en myndighet vid 
bristande efterlevnad av lagstiftningen vidta lämpliga åtgärder så att 
företagaren åtgärdar situationen. Hänsyn ska tas till på vilket sätt 
företagaren inte följt lagstiftningen och om detta hänt tidigare. 

I 23 § livsmedelslagen (SFS 2006:804) framgår att ett föreläggande eller 
· förbud får förenas med vite. I 33 § framgår att en myndighet får bestämma 
att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

Livsmedelsforetagarens ansvar 
Enligt förordning 178/2002, Aitikel 17.l, ska livsmedelsföretagare se till att 
livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen och kontrollera att 
kraven uppfylls. 

Underhåll och utformning av lokal 
I förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I framgår att livsmedelslokaler ska 
hållas rena och i gott skick. Livsmedelslokaler ska utformas så att underhåll 
och rengöring underlättas, att förorening via luften undviks, samt att alla 
steg i verksamheten kan genomföras på ett hygieniskt sätt. Det ska finnas 
tillräckligt antal vattentoaletter. Toalettutrymmen ska inte placeras direkt 
intill utrymmen där livsmedel hanteras. 

I kapitel I framgår även att det ska firu1as tillräcklig ventilation, belysning, 
lämpliga avlopp och omklädningsrum i tillräckligt antal. Rengörings- och 
desinfektionsmedel får inte förvaras där livsmedel hanteras. 

I kapitel II films regler för lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller 
beai-betas. Dessa lokaler ska utformas för god hygien och så att förorening 
mellan olika moment undviks. Golv, väggar, dörrar och andra ytor ska 
hållas i gott skick och vara lätta att rengöra. Tak och fönster ska utformas så 
att.smuts inte samlas där. 

Rengöring 
I förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I.1 framgår att livsmedelslokaler 
ska hållas rena och i gott skick. I kapitel V .1 framgår att utrustning som 
kommer i kontakt med livsmedel ska rengöras effektivt och vid behov 
desinficeras. 

Personlig hygien 
I förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I.4 framgår att det ska finnas 
tillräckligt antal lämpligt placerade handtvättställ. 



BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016 
Bergslagens Miljö- och Bygguämucl Sanunauträdesdatum 2016-12-15 

Forts.2 § 138 

De ska ha varmt och kallt rumande vatten, material för handtvätt och 
hygienisk torkning. Livsmedel ska kunna sköljas på annan plats än i 
handtvättställ. 

I kapitel VIII framgår att livsmedelspersonal ska vara ren och bära lämpliga, 
rena och skyddande kläder. Personer som är sjuka eller bär på smitta får inte 
hantera livsmedel eller vistas på en arbetsplats där livsmedel hanteras. All 
livsmedelspersonal som är sjuk eller bär på smitta ska omedelbart rapportera 
det till livsmedelsföretagaren. · 

Säker hantering 
I förordning 852/2004, bilaga II, kapitel IX.2 och IX.3 framgår att livsmedel 

. ska skyddas mot förorening som kan göra dem skadliga eller på annat sätt 
oätliga. 

I kapitel I.10 framgår att rengörings- och desinfektionsmedel inte får 
förvaras där livsmedel hanteras. 

Ärende 
Bristande underhåll av anläggningen har konstaterats sedan 2011. En 
underhållsplan för bristande underhåll gällande diskinmatningen har 
skickats till Livsmeclelsavdelningen 16 april 2014, i underhållsplanen 
framgår att underhållsbristerna avsågs vara åtgärdade senast 31 december 
2014. Vid Livsmedelsavdelningens inspektion 7 maj 2015 hade inga 
underhållsåtgärder utfö1ts. Beslut om föreläggande med vite fattades 10 
december 2015, vid den uppföljande inspektionen den 27 september 2016 
hade inga åtgärder vidtagits. 

Barnkonventionen 
.Aiiikel 3 ~ Barnets bästa ska komma i främsta num:net vid alla beslut som 
rör barn. 

Meddelas för kännedom: 
Ljusnarsbergs kom.mun 



Hällefors Lindesberg 
Ljusnarsberg Nora 

Enheten för livsmedelskontro/1 
Malin Gröningsson 
Tfö. 0581-81082 
info@bmb.se 

MEDDELANDE 

2016-12-20 

Box 568 
651 12 Karlstad 

Beslut om utdömande av vite 

Sidan 1(1) 

Bergslagens Miljö- och Byggnänmd beslutar att begära att 
förvaltningsrätten i Karlstad utdömer vite enligt bifogat nämndbeslut. 

Postadress 

Kungsgatan 41 
711 30 Lindesberg 

Gröningsson 
Miljöinspektör 

Bilagor: 
Inspektionsrapport, dnr.2015-L0320-1 
Beslut om föreläggande, dnr 2015-L0320-3 
Inspektionsrapport, dnr 2015-L0320-5 
Inspektionsrapport, dnr L-2015-320:10 

Ucsölcsaclrcss 

Kungsgatan 41 
Gamla Kirurgen 

Telefon/ fax 

0581-810 00 YXI 

0581-1 69 72 fax 

E-post /www 

·info@bmb.se 
hltp://www.bmb.sc 

Organisationsnr: 

212000-20)5 
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Förvaltningsrätten i Karlstad 
Box 568 
651 12 Karlstad 

Svar med anledning av begäran om utdömande av vite, mål nr 5683-16 

Inledning 
Ljusnarsbergs kommun motsätter sig utdömande av vite. 

Bakgrund 
Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) inkom med inspektionsrappo11 daterad den 
8 oktober 2015 och kommunicering angående föreläggande av vite daterad den 
8 oktober 2015. Ljusnarsbergs kommun svarade BMB i skrivelse daterad den 6 november 
2015 (bilaga 1) i vilken bland annat angavs att utredning " .. av det framtida lokalbehovet 
avseende de verksamheter som idag nyttjar mottagningsköket på Garhytteskolan" skulle 
genomföras. Vidare angavs att " ... konununen önskar en dialog med Bergslagens miljö- och 
byggnämnd kring lämpliga åtgärder i köket för att undvika att stora resurser läggs ned i 
onödan." Anledningen till vad som angavs i skrivelsen var att kommunen sedan ett antal år 
planerat flytta skolverksamheten från Garhytteskolan, vilket det finns ett inriktningsbeslut på 
fattat av fullmäktige och att kommunen var villrådiga över vad BMB:s bedömning av 
vitesföreläggandet egentligen åsyftade. 

I god tid innan vitesdatumets utgång diskuterade kostavdelningen och fastighetsavdelningen i 
kommunen i samråd med konsulter och hantverkare åtgärder. Vad gällde punkten "ej 
tillräckliga utrymmen för förvaring" och osäkerheten rörande lokalens framtida nyttjande för 
skolverksamhet och därtill hörande kök och matsal skulle dialog föras med inspektör från 
BMB om olika alternativ för åtgärder, alternativ som innefattade en eventuell ombyggnation 
eller större forändringar i befintliga utrymmen. Anledningen till denna dialog var att osäkerhet 
rådde om vilka åtgärder som ansågs tillräckliga vilket skulle klargöras innan en ny oanmäld 
inspektion genomfördes. En annan orsak till denna dialog var att det tidigare genomfö11s 
åtgärder som visat sig vara llirhastade och ogenomtänkta, vilket medfö11 att dessa i efterhand 
varit tvungna att ändras. Kommunen och Bergslagens miljö- och byggnämnd var överens om 
att en dialog skulle föras för att undvika att denna situation uppstod igen. Fördröjningen 
bottnar således i att de brister som framfö11s av BMB varit alltför vagt beskrivna. 

Denna dialog genomfördes delvis under 2016 eftersom BMB deklarerat att de önskat utgöra 
en rådgivande funktion. De1111a dialog genomfördes muntligt vid ett flertal tillfilllen. Dock var 
inspektören i dialogen vag och osäker angående vilka åtgärder och lösningar som BMB ansåg 
nödvändiga och motstridiga förslag fördes fram av inspektören. 

1 
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Kommunen ingick den 2 juni 2016 en avsiktsförklaring med Statens Bostadsomvandling AB 
(Sbo) (bilaga 2) rörande framtagning av programunderlag for trygghetsboende/boende för 
äldre och uthyrning av fastigheten Garhytteskolan, det vill säga den fastighet som 
vitesföreläggandet avser. Detta arbete skulle avslutas senast den 30 november 2016. BMB 
informerades om detta. Den aktuella situationen är att skolverksamheten vid Garhytteskolan 
avses avslutas sommaren 2017. Detta var först planerat till sommaren 2016 men kommunens 
stora mottagande av nyanlända och asylsökande försenade detta med ett år. 

Kommunen försökte få till ett möte med BMB itman den 31 augusti 2016, den tidpunkt som 
BMB angav i sin kommunicering vara den senaste för åtgärder, men detta lyckades inte 
eftersom intresset från BMB var svalt. Kommunen beslutade då genomföra åtgärder vilka 
uppgick till 23 512,20 kronor, åtgärder vilka godkändes av BMB vid inspektion den 10 
november 2016 (bilaga 3). Vissa åtgärder ansågs till och med vara överflödiga. 

Således har åtgärder vidtagits men med en fördröjning av cirka två månader på grund av att 
BMB ej kunnat ge tydliga besked om vilka åtgärder de ansett nödvändiga samt inte varit 
angelägna om att fora en dialog med kommunen. 

Kommunens synpunkter 
Kommunen finner BMB:s agerande märkligt. 

För det första är grunderna för vitesföreläggande ytterst otydligt och ospecificerat. Grunderna 
anges vara "Inventera och åtgärda brister i underhåll så att ytorna på golv, väggar, tak, 
inredning och utrustning i köket och tillhörande utrymmen är släta, täta och lätta att rengöra" 
samt "Tillse att det finns tillräckligt med utrymmen för förvaring och lagring av utrustning, 
kolonialvaror och förpackningsmaterial." Vilka brister i underhållet åsyftas? Vilka brister 
tillhör vilka områden (tak, golv, inredning etc)? Vilken nivå är att betrakta som tillräckligt 
med utrymmen? Vad är tillräckligt utrymme förvaring av utrustning? För kolonialvaror? För 
förpackningsmaterial? BMB har aldrig klargjort för kommunen vad som konkret avses med 
grunderna for sin bedömning. 

För det andra anges det inte vad det stora vitesbeloppet, 300 000 kronor per punkt, grundar sig 
på. Då genomförda åtgärder, vilka godkändes av BMB vid inspektion den 10 november 2016, 
kostade totalt 23 512,20 kronor exklusive moms, är det totala vitesbeloppet på 600 000 kronor 
enligt kommunen ej motiverat. I proposition 1984/85:96 anges" ... att vitesbelopp väsentligen 
skall fastställas med ledning av ... de påfordrade åtgärdernas omfattning, kostnaderna för 
deras vidtagande ... ". Ljusnarsbergs kommun anser att vitesbeloppet är oskäligt både med 
hänsyn till dess storlek jämfört med vad det de facto kostade att åtgärda bristerna och dels att 
bristerna åtgärdades snarast när det stod klart att någon dialog ej var aktuell från BMB:s sida. 

För det tredje ifrågasätter konununen om vite kan utdömas enligt Viteslagen § 9 som fastslår 
att "Har ändamålet med vitet förlorat sin betydelse, skall vitet inte dömas ut." Åtgärder har 
vidtagits och dessa har godkänts av BMB vid inspektion den 10 november 2016, därav har 
ändamålet forlorat sin betydelse enligt kommunen. 

För det fjärde anser kommunen att BMB:s handläggning kan ifrågasättas utifrån 
Förvaltningslagen. I§ 6 anges att "Vaije myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp 
inom ramen för den egna verksamheten." 
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För det femte ifrågasätter kommunen om stora åtgärder i en lokal som avses avvecklas, är 
förenligt med kraven i Kommunallagen kap 8 § 1 om god ekonomisk hushållning. 

Utifrån vad som ovan anges, motsätter sig Ljusnarsbergs kommun ett utdömande av vite i det 
aktuella ärendet alternativt en kraftig jämkning av vitesbeloppet. 

Bo Wallströmer 
Kommunchef 
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I (1) 

2015-11-06 

Bergslagens miljö- och byggnadsnllnmd 
Kungsgatan 41 
711 30 Lindesberg 

Angående förslag tlll beslut Garhytteskolan, ert Dnr 2015-L0320-6 

Med anledning av Bergslagens miljö- och byggnadsnämnds förslag till beslut om 
föl'eläggande med vite på Ljusnarsberg Kopparvågen 2, framfilr Ljusnarsbergs kommun 
lliljande synpunkter. 

Kommunen har upprättat en lokalilirsöijningsplan ilir de kommande tio åren. I planen, som 
beräknas antas av konummstyrelsen den 25 november, föreslås utredningar av det frnmtida 
lokalbehovet avseende de verksamheter som idag nyttjar mottagningsköket på . 
Garhytteskolan. Utredningarna kommer att genomforas under första halvåret 2016. Om 
utredningama leder till beslut om en planerad avveckling av köket önskar konununen fora en 
dialog med Bergslagens miljö- och byggnadsnänuid kring Htmpliga åtgärder i köket för att 
undvika att stora resmser Utggs ned i onödan. Om utredningarna istället ]eder till beslut om att 
mottagningsköket även i framtiden ska finnas kvar konuner påpekade brister att åtgärdas i 
enlighet med uppsatt tidplan. 

J>~~ 
Daniel Chu 
Kostchef 

/TUl.111'-~ 

J sica Eriksson 
stighetschef 
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Parter: 

Avsiktsförklaring 

Ljusnarsbergs kommun 
Gruvstugutorget 
714 80 Kopparberg 
Org. nr 212000-1959 

Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) 
Sjögatan 23 
852 34 Sundsvall 
Org, nr 556329-2977 

. 

Mellan ovanstående parter har denna dag, såvitt avser framtagande av 
progrramunderlag för t1ygghetsboende/boende för äldre och uthyrning av fastigheten, 
Garhytleskolan, i Kopparberg har följande avtal träffats. 

Överenskommelse 

Bakgrund 
Ljusnarsbergs kommun och har uttryckt önskemål och behov om att fortsätta 
utveckla Kopparberg till en bra boendeorl för alla åldrar. Som ett led I detta arbete 
har kontakt tagits med Sbo för att hitta möjligheter för användande av 
underulnyttjade fastigheter. 

Ljusnarsbergs kommun har önskemål om alt lilla på förutsättningarna för en 
ombyggnad av en fastighet för att åstadkomma mer balans på 
bostadshyresmarknaden samt ökad tillgängllghet för boende till anpassade 
lägenheter och närmiljö. Tanken med detta är alt även få en positiv rörelse på 
bostad smarknaden, flyllkedjor. 

Uppdrag/mål 
Att utveckla ett koncept i form av trygghetsboende/boende för äldre i Kopparberg. 
Uppdraget omfattar att ta hänsyn till kraven på denna typ av anpassat boende såsom 
tillgänglighet och trygghet. Även rivning kan komma att krävas för all nå en bättre 
"balans" på bostadshyresmarknaden I Ljusnarsbergs kommun. 

Sbo deltar I samarbetet genom sin roll som fastighetsägare och hyresvärd. 
Ljusnarsbergs Fastigheters roll I samarbetet är att vara huvudansvariga för planering 
och genomförande. 



1 . Programunderlag 

För all erhålla ett bra beslutsunderlag för det fortsatta samarbetet och vinna tid 
utser parterna I samarbete med en arkitekt och en arbetsgrupp för att starta 
upp arbetet med ett programunderlag. Arbetet genomförs med den utsedda 
arkitekten och arbetsgruppen samt aktiv medverkan av parterna för att 
klargöra omfattningen av Ljusnarsbergs kommuns behov. Arbetet skall 
avslutas senast under 2016-11-30. 

Detta arbetssätt medför att parterna kan ges möjlighet till ekonomisk översikt, 
beslutsunclerlag, fastlghetsförvärv mm Inför ett fortsatt ställnlngstagande för 
projektering eventuell rivning samt hyresfrågor. 

2. Överenskommelse/Köpeavtal och hyresavtat 

Sedan arbetet med programunderlaget avslutats avser parterna all fortsätta 
dialogen rörande fortsatt projektering och teckna köpeavtal om 
fastighetsförvärv och hyresavtal samt eventuell rivning. 

3. Organisation 

För framtagandet av programunderlaget bildas en projektgrupp bestående av 
representanter från Ljusnarsbergs kommun, Sbo och av parterna utsedd 
extern arkitekt. 

Ansvarig kontaktperson Ljusnarsbergs kommun: 
Jessica Eriksson 072-556 53 85 

Ansvarig person Sbo: 
Ola Nilson, 070-305 87 00 

4. Beslutsprocesser 
Efter avslutat arbete med programunderlaget skall beslut tas om projektets 
genomförande. Respektive parts beslutsprocesser koordineras I syfte att nå 
ett smidigt genomförande. 
För Sbo's räkning krävs ett styrelsebeslut innan lgångsäUning av 
ombyggnationen kan ske. 
För Ljusnarsbergs kommuns räkning krävs beslut i fullmäktige Innan 
Igångsättning av ombyggnation kan ske. 



5. Fördelning av kostnader för programunderlaget 
Kostnaderna för programarbetet beräknas uppgå till ca 400 000:- kr exkl. 
moms. 

Vardera parten svarar för egna kostnader I form av nedlagd egen tid, kopiering 
o.s.v. Ovanstående avser tid, kostnader och omfattning för ett Inledande 
skede, 

När fastighetsförvärv avtalats och hyresavtal tecknats för förhyrnlng av 
fastigheten samt eventuell rivning skall nedlagda kostnader för i denna 
överenskommelse beskrivet programarbete i sin helhet Ingå I den totala 
Investeringen för ombyggnaden och täckas av framtida hyresintäkter. 

Om parterna av någon anledning inte tecknar något köpeavtal, hyresavtal 
samt avtal om eventuell rivning före 2017-05-30 och att samarbetet enligt 
denna avslktsförklarlng ej kommer till stånd, skall den fakliska kostnaden 
betalas av Ljusnarsbergs kommun för den I denna överenskommelse 
beskrivna pr?gramunderlaget. 

Eventuell tvist gällande detta avtal avgörs I svensk domstol 

Delta avtal har upprättats I två exemplar varav parterna tagit varsitt. 

Kopparberg 2016-06- (/j,, 

ru:::.: 
Bo Wallström~er 

Kommunchef Projektutvecklingschef 

Kommunstyrelsen ordförande 
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INSPEKTION t)~1l~.9t\ .) .,.~ BMB 
Bergslagens 
MIijö- och Byggnämncl 
Hällefors Lindesberg 
Ljusnarsberg Nora 

Enheten för /lvsmedelskontro/1 
Mnlin Gröni11gsso11 
Tfo. 0581-81082 
info@bmb.se 

Achnintstrntiva uppgifter 
B0lagsn1111111 
Ljusnarsbergs kommun 
13olagsndrcss 
Gruvstugt1torget 
Orl 
714 80 Kopparberg 
Org11u111111er 
212000-1959- ------- ........ ,. ____ , ·-------

Ko11lrol1111ctod: I i\11111nhl/oa11mnld 
Jnspeklion Förnnm!llcl 

Vcrksnmhet 

2016-11-17 Dnr L-2015-320: 14 

Ljusnarsbergs kommun 

l'llVS ~ ~ :a~;..T,nrr,r.a·._ .... , ... ,u,1•.rv,.•.._,v.,..,., , ._.,., 11,1.1 

714 80 Kopparberg LjusnarslJorfJH !,ornnrnn 
~~-.._.,,,.,.,,.,r.1...,... .. ,.,,....,.,,.,u,'v~ • ,,, ,,.,~, .. ,_ 

G lugutorget 

Anlc ?.OlG ~ 11·· ?. 9 

1t~ic,tog~1;faö1i:·~? ..... ....... _ . .... , ..,.., , .... ., 
Vcrksa111hetsi1a11111 lnspcklionsdnlum 

Garhytteskolnn 2016-11-10 
Dcsöksnclrcss DiMie11u111111cr 

Våggntan 3 L-2015-320-14 
Orl F'nslighclsbetcckni11g 

Koppnrberg KOPPARVÅGEN 2 
Vcrksnmhctcns rcpresenln11I l.ivs111edelsnvdclnl11ge11s rc11rcscnlm11/cr 

-Daniel;-Johnn;·Maggan,Jessika ·- - Mali11Grö11ingsso11; Marie ·-· ··-~ .. . 

Jonsson ( enhetschef) 
l'örcg~ende inspeklion Projekl 
2016-09-27 Uppföljning 

Mottagningskök med återupphettning av pannfardiga rätter. Ompackning av varm och kflll mat. Totalt 
ca 240 portioner per dag. 

Kontl'ollcns syfte 

Syftet med inspektionen var att följa upp avvikelser från föregående inspektion. Se inspektionsrapport 
med dnr. L-20 I 6-320: 10. Vid inspektionen kontrollerades Jokalutfom111ing, förvaring och hantering, 
allergenkosthantering samt rengöring. 

Resultnt 

Avvikelser 

Inga avvikelser noterades. Samtliga avvikelser från föregående inspektion var åtgärdade. 

Övrigt 
o Inspektionen medförde att tidigare fattat vitesförelä~gm1de ansågs uppfyllt. Åtgärder har 

vidtagits efter att tiden för föreläggandet gått ut. Om vitet ska begäras :fiir utdömning kommer 
alt behandlfls i Bergslagens Miljö- och Byggnämnd den 15 december 2016. 

AYgift för extra offentlig kontroll 

Inspektionen genomilirdes för att ililja upp avvikelser från tidigare inspektion av verksamheten. För 
uppföljande inspektioner tas en avgift ut. Avgiften lir 985 kro11011timme for förberedelser, inspektions-
och skrivtid. · 

PoslAtlms 

Ku11gsgnln11 41 
71130 Llndosbcrg 

1Jesöl<snd1·css 

Ku11gsgatrn1 41 
0Rmln Kirurgen 

'f~lcrou / fAx 

0581·810 00 vxl 
0581-169 72 fä~ 

t-posl/wmr 

i11fo@bmb.sc 
l1llp//11w1v.b111b.so 

Orga11lsallo11s11r: 

212000-2015 
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Dm L-2015-320: 14 
Den uppföljande inspektionen, förberedelser och efterarbele har tagit 4 timmar vilket medför en avgift 
på 3940 kronor. Kontakta enhelen för livsmeclelskontroll senast den 2 december 2016 om ni vill lämna 
synpunkter på detta. Därefter kommer ni att ffl ett beslut om avgift för extra offentlig kontwll. 

Lngsföcl för kontl'OJlen 

Offentlig kontroll av livsmeclelsanläggningar utförs med stöd av 11 § livsmedelslagen (2006:804). 

Regler om lokaler, hygien m.m. finns i Europaparlmnentets och Rådets :fororclning (EG) lll' 852/2004 
om livsmedelshygien. 

Allmämia regler för livsmedel finns i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 178/2002 
om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av euwpeiska myndigheten 
ftir livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. 

Underhåll och utformning a11 lokal 
I förordning 852/2004, bilaga IJ, kapitel I framgår att Jivsmedelslokaler ska hållas rena och i gotl 
skick. Livsmedelslokaler ska utformas så att underhåll och rengöring unclerl!ittas, att förorening via 
luften undviks, samt att alla steg i verksamheten kan genomföras på ett hygieniskt sätt. Det ska finnas 
tillräckligt antal vattentoaletter. To8lettutrymmen ska inte placeras direkt intill utrymmen där 
livsmedel hanteras. 

I kapitel I framgår även att det ska fimrns tillräcklig ventilation, belysning, lämpliga avlopp och 
omklädningsrnm i tillräckligt antal. Rengörings- och desinfektionsmedel får inte förvaras där 
livsmedel hanteras. 

Rengöring 
I förordning 852/2004, bilaga II, kapitel I.1 framgår att livsmedelslokaler ska hållas rena och i gott 
skick. I kapitel V .1 framgår att utrustning som kommer i kontakt med livsmedel ska rengöras effektivt 
och vid behov desinficeras. 

Stiker hantering . 
I förordning 852/2004, bilaga II, kaJ)itel IX.2 och IX.3 framgår att livsmedel ska skyddas mot 
förorening som kan göra dem skadliga eller på annat sätt oätliga. 

I kapitel 1.10 framgår att rengörings- och desinfektionsmedel inte får förvaras där livsmedel hanteras. 

Skadedj11rshante1·/11g 
I förordning 852/2004; bilaga Il, kapitel IX.4 framgår atl det ska finnas lämpliga metoder for att 
bekämpa skacledjm. Tamdjur fflr inte vistas på platser där livsmedel bereds, hanteras eller lagras. 

Fö1packnings111aterfal 
I förordning 852/2004, bilaga Il, kapitel X framgår det att material som används för inslagning och 
emballering inte får förorena livsmedel. Förpackningsnrnterialet ska förvaras så att det inte kan bli 
smutsigt. Fö1packningsmaterialet s.ka vara helt och rent. 

Livsmedelslagstiftningen finns att läsa på Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se. 

a m Gröningsson 
Miljöinspektör 
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STATSB IDRAGS ~{ ALE N D ER N 

Il 
JANUARI 

Regionala stödfunktioner 
Sök: dec 2016 - 16 jan 2017 

Yrkesintroduktionsavtal 
Sök: dec 2016 - 16 jan 2017 

Utveckla sfi 
Sök: 23 dec - 31 jan 

Främja lärlingsutbildning 
Sök: dec 2016 - jan 2017 

Science Centers 

Sök: jan - feb 

Internationella tävlingar 
Sök: jan - mar 

FEBRUARI 

Utlandssvenska elever 
Sök: 1 feb - 1 mar 

KarnärtJänster 
Sök: 1 feb - 1 mar 

Läxhjälp - huvudmän 
Sök: 1 feb - 1 mar 

Läxhjälp - organisationer 
Sök: 1 feb - 1 mar 

Lärarlyftet 
Sök: 15 feb - 15 mar 

MARS 

i;;1 

Gymnasial lärlingsutbildning I J 
X:. 

a 
Lovskola 
Sök: 15 jan - 15 feb 

Omsorg på kvällar, nätter, 
helger. Sök: 15 jan - 15 feb 

GY; Behörighetsgivande utb. yrkes
\lUX lärare. Sök: 15 jan - 15 feb 

GY / Kompetensutveckling yrkeslärare 
\IUX Sök: 15 jan - 15 feb 

Fortbildning specialpedagogik 
Sök: 15 jan - 15 feb 

Papperslösa barn 
Sök: 15 jan - 15 feb 

.... Yrkesförare 
1'1l)J 
- Sök: 15 jan - 15 feb 

ffl Utb. komb. med traineejobb 
~ Sök: 1 5 jan - 15 feb 

I.I Kvalitetssäkrande åtgärder 
Sök: 15 jan - 15 feb 

Personalförstärkning elevhälsa 
Sök: 15 jan - 15 feb 

WX Yrkesvux & Yrkesvux+SFI 
Sök: 15 jan - 15 feb 

Fortbildning SvA 
Sök: 1 5 jan - 15 feb 

ffl Lärlingsvux 
~ Sök: 15 jan - 15 feb 

l 

Q 

• Kommuner 

Alla huvudmän 

[ _~ o,gamsat1oner 

F 

Sök: 1 mar - 31 mar 

Mindre barngrupper i förskolan 
Sök: 1 mar - 31 mar 

Personalförstärkning skolbibliote~ 
Sök: 7 mar - 7 apr 

F 

Lågstadiesatsningen. 
Sök: 15 mar - 15 apr 

Fritidshemssatsningen 
Sök: 15 mar - 15 apr 

Karriärtjänster 
Rekvirera: 15 mar - 1 maj 

ffl Trainee: Hälsa - sjukvård 
Sök: mar - apr 

Il Icke folkbokförda barn 
Sök: 15 mar - 15 apr 

APRIL 

Q 

g 

Q 

Nationellt minoritetsspråk [ J 
Sök: 1 apr - 2 maj 

Lärarlönelyftet 
Rekvirera: 1 apr - 15 maj 

GY I Nordiska elever 
VUX Sök: 15 apr - 15 maj 

Nyanlända elever: Undervisnings
tid. Sök: 15 apr - 15 maj 

8:draget söks via Skolverkets Mina sidor • 
Us mer på www.skotverket.se/minas1dor 

• Bidraget söks från en annan myndighet ån Skotverket 

Här k an du se när ansökan är öppen för många av Skolverkets statsbidrag 2017 

Klicka på statsbidraget för att komma @ bidragets webbsida. Där kan du låsa mer om bidraget och se andra viktiga 03tum, 
som t ill exempel rekvisition, utbetalning och redovisning. 

Statsbidrag som barn kan sökas w,, några få finns inte med I kalender~, n,en du hittar dem på ~år webbplats. 
Några statsbidrag har två ansökningsperioder under året och du kan darfor se dem två gånger I kalendern. 

Datumen för ansökan kan komma att ändras, det kan till exempel bero på politiska beslut. Håll därför koll på webben fo, 
den senaste 1·ersionen av kalendern : 

www.skolverket.se/statsbidrag 

)Q17 Up(ld::ile,c>d 20'16-12-22 

MAJ 
GY I Kompetensutveckling yrkeslärare ~J 
WX Sök: 1 maj - 1 jun 

Yrkesförare 
Sök: maj - jun 

Yrkesvux & Yrkesvux+SFI 
VUX Sök: maj - jun 

Utb. komb. med traineejobb 
Sök: maj - jun 

ffl Lärlingsvux 
~ Sök: maj - jun 

GY 

AUGUSTI 

Papperslösa barn 
Sök: 15 aug - 15 sep 

SEPTEMBER 

Utlandssvenska elever 
Sök: 1 sep - 1 okt 

Karriärljänster 
Rekvirera: 1 sep - 15 okt 

Fjärde tekniskt år 
Sök: 15 sep - 15 okt 

Q 

(:_) 

Q 

u 

GY I Behörighetsgivande utb. yrkes- ( ) 
VUX lärare. Sök: 15 sep - 15 okt 

Il Icke folkbokförda barn 
Sök: 15 sep - 15 okt 

Lärarlönelyftet 
Rekvirera: 15 sep - 1 nov 

Lärarlyftet 
Sök: 15 sep - 15 okt 

OKTOBER 

Nationellt minoritetsspråk 
Sök: 1 okt - 1 nov 

GY I Nordiska elever 
VUX Sök: 15 okt - 15 nov 

t;J 

!;I 

Gymnasial lärlingsutbildning l f 
Sök: okt - nov 

ISO-avgifter 
Sök: okt - dec 

NOVEMBER 

Specialpedagogik för lärande 
Sök: nov - dec 

EJ TIDSSATT 

Rusta upp skollokaler* 
Ansök: Löpande under året 





Med vänlig hälsning 

Ingeborg Dicksen 
Hyreshandläggare 
Ljusnarsbergs Kommun 

Telefon: 0580-80541 
E-post: inqeborg.dicksen@liusnarsberg.se 

Från: Taha Ali [taha.ali@migrationsverket.se] 
Skickat: den 9 januari 2017 11:06 
Till: urbanuppsala@qmail.com; parkallstrom@hotmail.com; lasseringmyr@hotmail.se; Ingeborg Dicksen; 
marcus@laxab.se; dann.stalldalen@gmail.com; ramon.mazumdar@mail.com; parkallstrom@hotmail.com; 
worx.ht@qmail.com; iohan.casserlov@bredband.net; lbbyqqmaleri@outlook.com 
Cc: Angela Gravheden 
Ämne: Rutiner om renovering av lägenhet 

Hej, 

Från och med 1 januari 2017 kommer Migrationsverket inte att betala hyra för lägenheter som 
renoveras om Migrationsverket inte får en ersättningslägenhet. 
Innan renovering av lägenheter SKALL ni lämna offert/kostnadsförslag till Migrationsverket för 
godkännande. 
Om inte fastställda rutiner följs angående offert/kostnadsförslag kommer EJ Migrationsverket betala 
renoveringen. 
För byte av vitvaror skall teamledare för boende tillfrågas om godkännande innan bytet. 
Resekostnader för era vaktmästare kommer Migrationsverket EJ att stå för. 
Vid frågor kontakta mig . 
u 

Med vänlig hälsning 
Taha Ali 

Teamledare Boendeteamet 
Mig rationsverket 
Region Mitt 
Mottagningsenheten i Lindesberg 
Box 81 
711 22 Lindesberg 
Telefon 010-4 85 86 89 

www.migrationsverket.se 
https://twitter.com/migrationsverk 

~ 
Mir,rationsverkec 
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Ljusnarsbergs kommun 
I norr gränsar kommunen till Ludvika kommun, i nordöst till Smedjebackens kommun, i söder 
till Lindesbergs kommun samt i väster till Hällefors kommun. Kommunen har idag cirka 4900 
invånare. Utav dessa bor cirka 3000 personer i tätorten Kopparberg och cirka 500 personer i 
Ställda len. Ljusnarsbergs kommun genomkorsas av riksväg 50 och riksväg 63 samt 
järnvägslinjerna Frövi-Ludvika och Ställdalen-Kil. Största arbetsgivare är Kopparbergs 
bryggeri, Ljusnarsbergs kommun och Ahlstrom (tillverkning av filter). 

G eoe:ra 1s a avst n< : fi k å 1 
Koppal'bere - Avstånd. km: 
Grämrnsberg 25 
Guldsmedshyttan 25 
Ludvika 40 
Lindesberg 40 
Örebro (säte för Nerikes Brandkår) 80 
Falun (säte för räddningstiänsten Dala-Mitt) 100 

Allmänt om räddningstjänsten 
Sedan många år har Ljusnarsbergs kommun ett samarbete med Ludvika kommun om 
gemensam räddningstjänst. Detta är organiserat med gemensam nämnd. Nämnden består av 7 
ledamöter och 7 suppleanter. Samarbetsformen bygger på att Ludvika kommun tillhandahåller 
räddningstjänst åt Ljusnarsbergs kommun. Den sammanlagda personalorganisationen består 
av 45 heltidsanställda samt cirka 80 brandmän i beredskap. I Ludvika kommun finns fyra 
brandstationer, Ludvika, Grängesberg, Fredriksberg och Sunnansjö. 

I Ljusnarsbergs kommun finns en brandstation i tätorten Kopparberg. Denna är bemannad 
med brandpersonal i beredskap bestående av en styrka med ett betal och fyra brandmän, 
organiserade i tre vaktgrupper. Dagtidspersonal finns sedan på Ludvika brandstation där 
personal finns inom avdelningarna; räddning, förebyggande, utbildning, kansli och sotning. 

Nyligen har utredningar gjorts i avsikt att organisera ett kommunalförbund för 
räddningstjänsterna i de närliggande kommunerna Ludvika, Ljusnarsberg och Smedjebacken. 
Detta har dock inte gått att genomföra och kontakter ha1· därför tagits mellan 
räddningstjänsten Västerbergsslagen och räddningsförbundet Dala Mitt om ett eventuellt 
samarbete. Räddningstjänsten Dala Mitt svarar för räddningstjänsten i Bol'länge, Falun, 
Gagnefs och Säters kommuner. 

Övrig kommunal samverkan 
I norra delen av Örebro län finns en mer omfattande samverkan i: 

Bergslagens kommunalteknik som är ett kommunalförbund där Nora, Lindesberg, 
Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner samverkar om Gata/Trafik, Park/Skog, 
Idrott, Lokalvård, Vatten och avlopp samt Återvinning. 
Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning. Förvaltning arbetar med miljö- och 
byggfrågor, naturvård, fysisk planering, livsmedelskontroll, trafikfrågor, energi- och 
klimatrådgivning samt kart- och mätningsverksamhet. BMB är en myndighetsnämnd 
och en gemensam förvaltningsorganisation för ovanstäende kommuner. 

Från och med I januari 2017 benämns dessa Samhällsbyggnad Bergslagen. 
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Fördelar vid samverkan i räddningstjänstförbund 
Nerikes Brandkår har onekligen goda erfarenheter av vad all samverkan i kommunalförbundet 
har innebmit, dels for egen personal och dels för medborgarna vilket självfallet är det 
viktigaste. Dessa erfarenheter delas säkett med Västerbergslagens räddningstjänst. Nedan 
följer några väsentliga saker som speglar detta. 

I. Medborgarna får tillgång till en större utryckningsorganisation med fler hjälpresmser. Nya 
larmplaner har upprättas där extrastyrkor larmas vid fler händelser. Detta resulterar i att 
den hjälpsökande får bättre service samt att personalens säkerhet ökar. Kraftfullare insatser 
initialt kan också ge lägre kostnader för räddningstjänsten. 

2. Personalen ingår i en större organisation där kompetensutveckling och kompetensutbyte 
underlättas. Den sammanlagda kompetensen ökar på alla nivåer vilket också är till gagn för 
medborgarna. 

3. Enhetlig standard fäs beträffande fordon och materiel. Antalet stora fordon kan 
minskas, vilket underlättar att utbytesplaner kan följas samt att högre materielstandard kan 
uppnås. 

4. Alla har tillgång till gemensamma reservfordon och specialresurser exempelvis 
räddnings bil, miljöbil, restvärdesenhet, terrängmotorcyklar, tankbilar och höjdfordon. 

5. Kommunalförbundet förfogar över flera befäl dygnet runt vilket krävs om man ska 
organisera en större ledningsorganisation. Räddningstjänsten Västerbergslagen har idag 
endast 2 högre befäl i beredskap. I Nerikes Brandkår finns alltid en räddningschef i 
beredskap, ett inre befäl som är sam lokaliserad med SOS Alarm samt en gemensam 
insatsledare. Utöver detta planeras befälssamverkan med Bergslagens 
räddningstjänstforbund och Västra Mälardalens räddningstjänstförbund så att ytterligare 
två befäl finns att tillgå. Detta är särskilt viktigt under kväll och helg samt under 
semesterperioden. 

6. Större uthållighet fås vid långvariga insatser. Detta möjliggörs genom flexibel samverkan. 
Även möjligheten att hålla beredskap under dessa insatser underlättas betydligt. 

7. Gemensam och samordnad utbildningsverksamhet har erhållits med högre kvalite. Den 
större organisationen har också tillgång till fler instruktörer vilket upplevs som positivt av 
personalen. Här finns mer att göra vilket bör finnas med i en utökad samverkan. 

8. Personalen har fatt tillgång till fler övningsanläggningar. Nerikes Brandkår har fyra 
övningsanläggningar, Lindesberg, Örebro, Byrsta och Åsbro. 

9. Ökade insatser för externutbildning och information till allmänheten. Detta är en viktig del 
i det förebyggande arbetet. 

l 0. Den större organisationen uppfattas som intressantare arbetsgivare vid rekrytering av 
personal. 
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11. Utalarmeringen blir säkrare och snabbare i ett större Nerikes Brandkår genom att fler 
räddningstjänster har samma larmrutiner. Det underlättar för SOS-alarm att ha fiirre 
organisationer att anpassa sig till. 

Ovanstående punkter är positiva effekter av samverkan som tillfaller alla utan att någon 
kommun behöver betala extra för detta vid ett inträde i kommunalförbundet. 

Förebyggande arbete inom Nerikes Brandkår 
Under senare år har det förebyggande arbetet utvecklats betydligt. Detta beror bland annat på 
en förändrad lagstiftning samt att allt förebyggande arbete prioriterats i ökad grad. 

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund, men vill i detta arbete uppfattas som en 
förvaltning i det praktiska arbetet gentemot respektive kommun. 

Tillsyn 
I lagen om skydd mot olyckor har den enskilde, precis som tidigare, det yttersta ansvaret för 
sitt brandskydd. Detta innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrnstning för 
livräddning vid brand och, att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand 
och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 

Det finns även ett krav som innebär att ägare till vissa byggnader eller andra anläggningar ska 
upprätta en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Inom förbundets område finns cirka 1500 
objekt som ska lämna in skriftlig redogörelse. En fjärdedel av dessa objekt omfattas av 
till syner varje år. I Ljusnarsbergs kommun finns sammanlagt cirka 40 objekt där tillsyner 
skall utföras. 

Information och utbildning 
Genom information och rådgivning stärks den enskildes möjligheter att själv förebygga och 
begränsa skador till foljd av bränder. I Nerikes Brandkår finns dessutom en informatör. 

Brandkåren skall även tillhandahålla brandskyddsutbildning och samverka med andra 
organisationer för att få ett bättre brandskydd i samhället. Intresset för olika utbildningar har 
ökat under senare år vilket i sig är mycket positivt. 

Förebygga olyckor 
Räddningstjänsten skall också genom samverkan med andra aktörer arbeta for att förebygga 
även andrn olyckor än bränder. Samverkan inom kommunerna kan ske genom deltagande i 
olika kommunala arbetsgrnpper. 

Intentionen i Lagen om skydd mot olyckor är att kommunen skall jobba tvärsektoriellt för att 
forebygga olyckor på ett effektivare sätt. I brandkårens handlingsprogram anges tydligt att vi 
skall förebygga olyckor tillsammans med övriga förvaltningar inom kommunerna. En 
kontaktperson med högre kompetens är därför utsedd till va1je kommun för att underlätta 
detta. 
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Remisser och yttranden 
Räddningstjänsten svarar på remisser från kommunala forvaltningar vid upprättande av 
översiktsplaner och detaljplaner, vid tillståndsärenden för alkoholutskänkning samt övriga 
ärenden då räddningstjänstens synpunkter efterfrågas. Vid remisser från andra myndigheter 
ex. Länsstyrelsen, Polisen, skall även yttranden avges. 

Samarbete med byggnadsnämnd 
Räddningstjänsten skall lämna det brandtekniska biträde som byggnadsnämnden önskar. 
Nerikes Brandkår har redan idag ett etablerat samarbete med BMB. 

Lagen om brandfarliga och explosiva varor 
Nerikes brandkår sköter tillstånd och tillsyner angående brandfarliga varor på delegation från 
respektive kommun. Utöver detta svarar även Brandkåren för arbetsuppgifter avseende 
explosiva varor då dessa flyttades över från polismyndigheten till kommunerna. 

Sotning 
Vice brandchefen handlägger, med stöd av brandingenjörerna, alla ärenden som rör sotning 
frånsett frågor beträffande takskydd och liknande som handläggs av respektive kommuns 
byggnadsnämnd. 

Personal 
Inom Nel'ikes Brandkår finns följande personal att tillgå för handläggning av olika 
förebyggande uppgifter. Den sammanlagda personalstyrkan för allt förebyggande arbete 
består av: 

Tiänster Kompetens ArbetSUPOl!ifter 
I Vice brandchef Avdelningschef 
2 Brandingen iörer Allmänt förebyggande arbete 
5 Brandinspektörer Tillsyn mm 
0,5 Brandingenjör Bistår Polisen med utredningar mm. 
3 Utbildare/brandmän Externutbildning 
0,2 Utbildare Räddningsgvmnasium i Bvrsta 
0,5 Brandinspektör Atlas Copco köper extra förebyggande 

arbete 
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Operativ verksamhet vid N erikes Brandkår 
Den operativa verksamheten inom Nerikes Brandkår är mycket omfattande. Ytterst handlar 
arbetet om att rädda människor, egendom och miljö. För att klara detta uppdrag krävs mycket 
förberedelsearbete inom; ledning, intern utbildning, materiel och fordonsunderhåll, operativ 
planering, teknik och personalplanering. Idag omfattar räddningsfunktionen bland annat 27 
brandstationer, cirka 400 personal, I 00 fordon, och årligen cirka 2500 larm. 

Om Ljusnarsbergs kommun ansluter sig till Nerikes Brandkår tillkommer I brandstation med 
brandmän i beredskap, 5 fordon och cirka 120 larm. 

Intern utbildning 
Inom intern utbildning vid räddningsavdelningen ligger ansvaret för kompetensutbildningar, 
vidareutbildningar, repetitionsutbildning, metodutveckling och övningsanläggningar. 
Kompetens- och vidareutbildningar bedrivs i huvudsak på MSB:s skolor och alla 
repetitionsutbildningar bedrivs lokalt som utbildnings- och övningsverksamhet. 

För kompetens- och vidareutbildningar handlar det mycket om behovsplanering, budgetering 
och kontakter med MSB samt planering och genomförande av de kurser som bedrivs lokalt. 
Om Ljusnarsbergs kommun ansluter till Nerikes Brandkår så ökar arbetsinsatsen inom detta 
område med behovet för en station med 16 - 22 personer. Behovet av personal beror på antalet 
vaktgrupper 3 eller 4 samt antalet poolpersonal. 

Anläggningen i Lindesberg är en bra och närbelägen resurs vilken främst används av de 
närbelägna kårerna i den norra delen av kommunalförbundet. För vissa andra utbildningar kan 
de andra övningsanläggningarna användas vid exempelvis introduktionsutbildningar för 
nyanställd personal eller speciella utbildningar för ex. instrnktcirer. 

Förhoppningsvis kommer mer utbildningar att förläggas lokalt i framtiden för den 
deltidsanställda personalen. Förslag om detta kommer snart att presenteras av MSB. 

Brandstation, fordon och materiel 
I ett förbund som Nerikes Brandkår strävar vi efter att upprätta en enhetlig materiel- och 
fordonsstandard. 

Mindre löpande underhåll genomförs lokalt på va1je station. Större underhållsarbeten 
koncentreras till Örebro och Lindesberg. Lagerhållning och materialförsö1jning sker i 
huvudsak från Örebro, Lindesberg och Byrsta. 

Vid exempelvis behov av kontrollbesiktningar tas fordonen in till Örebro i två dagar. Dag ett 
sker service och tillsyn, dag två sker kontrollbesiktningen. I förbundet finns tre reservbilar för 
att säkerställa beredskapen då fordon tas ur tjänst. 
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Brandstation i Kopparberg 

Hyreskostnaden för brandstationen bekostas av Ljusnarsbergs kommun. Den ingår således ej i 
avgiften för Västerbergslagens räddningstjänst. 

Bemanning i Kopparberg 
Nuvarande utryckningsstyrka i Kopparberg består av ett befäl och fyra brandmän. Denna 
numerär är i sto1t en typstyrka för hela Sverige och givetvis även för Nerikes Brandkår. I 
mindre tätorter finns dock forstastyrkor med mindre numerärer. 

Beredskapen fordelas idag på tre skiftlag vilket är mest förekommande för brandmän i 
beredskap. En målsättning är dock att rekrytera så att fyra skiftlag finns tillgängliga för 
beredskapen i Kopparberg. Detta innebär att ytterligare fem personer behöver rekryteras 
utöver ett par i personalpool. 

Ersättningar 
För brandpersonal i beredskap gäller kollektivavtal som är tecknade mellan SKL/Pacta och de 
fackliga organisationerna. Detta innebär att de flesta ersättningar är lika för exempelvis 
beredskap, larm, materielvård och övningsverksamhet gentemot denna personalgrupp. 
Däremot har det uppmärksammats att två ersättningar är olika (forhandlingsbara/frivilliga). 

1. Ljusnarsbergs kommun ger ersättning för fysisk träning till brandpersonalen med en 
timme betald fysträning/vecka (156 kr/tim.) vilket inte Nerikes Brandkår gör. 

2. Befälstillägg utgörs av 1202 kr/beredskapsvecka i Kopparberg, Nerikes Brandkår 920 
kr/beredskapsvecka. Om Nerikes Brandkår tillämpar detta innebär det en kostnad av 
cirka 300 000 kr/år for samtliga befäl som omfattas av detta. 

Operativ verksamhet för Ljusnarsbergs kommun 
Om Ljusnarsbergs kommun ansluter sig till Nerikes Brandkår innebär detta att del tidskåren i 
Guldsmedshyttan (fem personer, avstånd 25 km.) utgör första hjälpstyrka vid insatser i 
Kopparbergs tätort. Idag utgörs första hjälpstyrka av Grängesbergs deltidskår (två personer, 
avstånd 25 km.). Andra förstärkningsstyrka utgörs idag av Ludvika heltidskår (5 personer 
avstånd 40 km.). Nerikes Brandkårs andrastyrka till Kopparberg utgörs av Lindesbergs 
del tidskår (5 personer avstånd 40 km.). 
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Fordon i vid Kopparbergs brandstation: 

Terrängbil årsmodell 1989 

Släckbil årsmodell 2008 Stegbil årsmodell 1976 

Servicebil årsmodell 2003 

Ludvika kommun tillhandahåller fordon åt Ljusnarsbergs kommun. Detta ingår i avgiften för 
Ljusnarsberg utan att denna del är särskilt specificerad. 

Sammantaget kan det konstateras att det finns ett närliggande behov av nyanskaffa fordon till 
brandstationen i Kopparberg. Släckbil, tankbil och servicebil måste finnas för att 
räddningstjänsten ska kunna verka på ett effektivt vis. Terrängbil kan eventuellt i framtiden 
ersättas av en 6-hjulig motorcykel för att minska kapitalkostnaderna. Likaså finns det inte 
heller något krav på att det ska finnas en stegbil för täto11en Kopparberg eftersom 
bostadsbebyggelsen inte överstiger 4 våningar. Höjdfordon kan dock behövas för exempel 
takbränder och då får dessa fordon komma från annat håll, Lindesberg och Ludvika. 

9 



Beräkning av fördelningstal 
Vid bildandet av Nerikes Brandkår 1998 användes bokslut 1996 som beräkningsgrund och 
referensår för fördelningstalen. Samma modell användes under år 2000 när motsvarande 
beräkning gjordes för Laxå kommun och år 200 l för Askersunds kommun samt 2009 då Nora 
och Lindesbergs kommuner gick med i kommunalförbundet. Siffrorna justerades därefter så 
att en riktig kostnadsbild togs fram vad de faktiska kostnaderna var för respektive kommun. I 
detta arbete ingick således en analys av kostnader for personal, kapitalkostnader för fordon 
och materiel, lokaler, administration, företagshälsovård, kompetensutbildning, körkort, 
övningsverksamhet, försäkringar, nämnd, revision, avgift till arbetsgivarorganisation och 
övrigt. 

Syftet lwr tllirmetl v"rit att fii fram e11 riktig biltl (IV 11ettokostmulenu, så"" respektive 
komm1111 bet"l"r "sill" del- v"rken mer eller miudrel 

Kostnaden för räddningstjänsten i Ljusnarsbergs kommun 
Idag betalar Ljusnarsbergs kommun en fast del av den totala kostnaden för räddningstjänsten 
Västerbergslagen. För 2016 uppgår den budgeterade summan till 4 miljoner kronor. Där ingår 
allt utom kostnaden för hyra av brandstation i Kopparberg som kommunen själva bekostar 
utan hyresreglering mot den gemensamma räddningstjänsten. Med denna uppgörelse finns 
således ett problem att få fram specificerade kostnader för de olika delarna rörande 
brandkårens verksamhet i Ljusnarsbergs kommun. Den enda post som är specificerad är 
personalkostnaden för utryckningspersonalen i Kopparberg. För 2015 uppgick denna kostnad 
till 2,9 miljoner (2,75 mkr 2014, 2,62 mkr 2013). Tillkommer ett extra skiftlag ökar 
personalkostnaden samt kostnader for ex. skyddsutrustning, personsökare och 
körko11sutbildning. 

Den heltidsanställda personalen i Ludvika sköter alla övergripande frågor så att 
räddningstjänsten fungerar i Ljusnarsbergs kommun. Detta gäller ex. förebyggande 
brandskydd, teknik och fordonsfrågor, övningsverksamhet, sotning och förvaltningsfrågor 
mm. 

Skulle Ljusnarsbergs kommun svara för detta utan att samverka med en annan kommun skulle 
minst två personer varit heltidsanställda vid räddningstjänsten. Behovet av dagtidspersonal 
minskar oftast vid en samverkan mellan flera kommuner. Trots detta måste kostnaden för 
minst en årsarbetare finnas med i ett beräkningsunderlag. 

Så! 1är ser me dl b.d ems 1 f<' N "k B dkå 2016 raget ut or en es ran r 

Kommun Fördelningstnl Budget 2016 

Örebro 50,2 % 75 333 
' . 

22 210 Lindesberg 14,8% 
" 

Kumla 11,6% 17408 .. 

Hallsberg 7,7% 11 555· 

Laxå 4,6% 6 904 2 del.tidskårer, I rltddningsvärn 

Nora 4,2% : ·6 303 1 delti.dskår och 1 ritddningsvltrn 
-· 

Askersund 3,7% 5 55Z 1 deltidskår och 3 rllddnlngsväm -· - :,.. 

Lekeberg 3,2% 4 802 1 deltidskår - -· ... 
Summa 100 % 150 067 

T ., 

. . _, . 
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Då det varit svårigheter att ta fram vad Ljusnarsberg har för kostnader idag har en kalkyl med 
följande förutsättningar tagits fram: 

Personalkostnaderna utgår från den faktiska kostnaden för 2015 med uppräkning till 
2016 års nivå. 
En brandinspektör på dagtid 
Avskrivningar beräknat på en släckbil, en tankbil, en pick-upp, en båt, en sex-ltjuling 
samt räddningsverktyg och övrigt material 
Övriga kostnader utgår från budgeterade kostnader för Nerikes Brandkår 2016 med 
olika fördelningsnycklar. Endast gemensamma overheadkostnader samt kostnader som 
avser deltid har beaktats. 

-·--
Beräknad kostnad i tkr -- - -- · Personal 

- - - . 
Brandinspektör 

. -
Avskrivningar 

- ----- -
Politik o revision 
Kompetensutv. företagshälsovård, försäkringar, S 

Räddningsmaterial, skyddsutrustning, övning mm 
Drift av fordon 
Intäkter tillsyn automatlarm 

- --- ---·-
Totalt 
~- -·---

265 
155 

-150 
- ----· 

4 854 

Den totala kostnaden för 2016 uppgår då till totalt knappt 4,9 mkr. Se bilaga för mer detaljer 
kring beräkningen. 

Slutsatser 
Principen för Nerikes Brandkår är att alla medlemmar ska bära sina egna kostnader för alt 
man sedan genom samverkan kan skapa en effektivare och bättre räddningstjänst för 
kommunmedborgarna. Den beräknade kostnaden för Ljusnarsbergs räddningstjänst 
(inklusive en brandinspektör på dagtid) uppgår enligt Nerikes brandkårs beräkningar till 
4 854 tkrfor 2016. 

För Nerikes Brandkår är vinsterna med att Ljusnarsberg ingår som medlem i forbundet 
ganska små. Detta berorfrämst på att kommunen endast fil/far en dagtidsresurs. Skillnad i 
ersättningar behöver ses över så att alla anställda behandlas lika i samma förbund. Detta 
skulle kunna innebära ökade kostnaderför Nerikes Brandkåralt alt. att ersättningar utgår 
enligt gällande avtal för Nerikes Brandkår. Utökning av forbundet innebär också mer och 
längre resor. De administrativa resurserna bö,jar också nå taket. Å andra sidan är Nerikes 
brandkår länets största räddningsförbund och genom Ljusnarsbergs kommun växer f örbudet 
ytterligare- och en av förbundets styrkor är just att vi ärjlera som arbetar tillsammans. 

För Ljusnarsbergs kommun är vinsten med att ingå som medlem i Nerikes Brandkår främst 
att man ingår i ett större förbund (med mer resurse1) i region Örebro län. Avståndet till första 
hjälpstyrka blir oförändrat vid inträdde i Nerikes Brandkår, då de/tidskåren i 
Guldsmedshyttanfinns på samma avstånd som de/tidskåren i Grängesberg. Bemanningen i 
den första hjälpstyrkan skulle dockförbättras då bemanningen i Guldsmedshyttan är större 
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än den i Grängesberg. Avståndet till nästaförstärkningsstyrka tlr oförändrat 40 km, Ludvika 
har heltidskår och Lindesberg har brandmän i beredskap. Avståndet mellan Kopparberg och 
Örebro är 80 km och avståndet mellan Falun (Räddningstjänst.forbundet Dala Mitt)och 
Kopparberg är 100 km. 

Vid va,je larm kommer alltid ett inre befäl att finns tillgänglig som är samlokaliserad med 
SOS Alarm i Örebro. Denna funktion saknas i Dalarna. 

Med stor sannolikhet tillämpar säkert räddningstjänstförbzmdet Dala Mitt samma 
kostnadsberäkning (självkostnad) då nya medlemmar söker inträde i deras kommunalförbund. 
Denna princip har säkert också gällt då Ljusnarsbergs kommun sökte samarbete med Ludvika 
kommun. 

Kostnaden skulle bli högre än den man har idag, dock skulle Ljusnarsbergs kommzmfå 
tillgång till mer resurser och även teknik och fordon med en bättre standard. 

Nerikes Brandkår kommer att kunna leverera bättre förebyggande verksamhet än vad man 
har tillgång till idag eftersom kommunalförbundet har.fler handläggare som syssla,· med 
denna del. 

25 % av den heltidsanställda personalen inom Nerikes Brandkår avgår med pension inom de 
två närmsta åren. Detta kommer att märkas med tanke på all det.finns behov att arbeta med 
kompetensutveckling, men detta är ett övergående problem. 

Under jöJ'lltsättning att Ljusnarsbergs kommun och Nerikes Brandkår kommer överens om 
storleken på medlemsbidraget ser utredarna inte att det finns några hinder att Ljusnarsbergs 
kommun ansöker om medlemskap i Nerikes brandkår. 

Örebro november 2016 

Brandchef 
P-0 Stabe,yd 

Ekonomichef 
Helena Luthman 
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Bilaga: Ekonomiska beräkning 

Gemensamma kostnader, tkr Total kostnad Beräknad kostnad för Ljusnarsberg 
Politik 645 54 
Revision 620 26 
Kompetensutbildning 1350 95 
Administrativ service 6490 101 
Försäkringar, sak och person 560 33 
Personal hantering 230 19 
företagshälsovård 600 42 
Fysisk träning redskap 180 12 
Utalarmering 600 22 
Telefoner 400 33 
Rakel 1050 20 
Räddningsmateriel 1300 81 
Rökskydd 320 32 
Skyddsutrustning 1325 59 
Stationsdrift 520 35 
Förbrukningsmaterial 140 14 
Drivmedel 1150 59 
Fordonsservice 650 34 
Reservdelar 1200 62 
Skatt och besiktning 285 15 
Övningsverksamhet 975 44 
SOS Alarm 2 950 61 
Summa 23 540 954 

Kostnader specifikt för Ljusnarsberg, tkr 

Personal 

Brandinspektör 

Kapitalkostnader 

Summa 
Intäkter tillsyn automatlarm 

Totalt 

Kapitalkostnader är beräknade enligt nedan: 

TIiigång Avskrivningstid Avskrivning/år/tkr 

Släckbil 20 
Tankbil 20 
Pick-upp 7 
Rä ddn lngsverktyg 10 
Båt 20 
6-hjuling 10 
Material 5 
Summa 

3000 
600 
450 

4050 
-150 

4854 

165 
150 
57 
38 
7 

13 

20 
450 

Bilaga 
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~~nsstyrelsen 
Orebro län 
Tomas Wetterberg Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunchef 
010-22486 I l 
tomas.,vetterberg@lansstyrelsen.se 

Socialchef 

Med detta brev vill jag info1mera om Länsstyrelsens uppdrag att stärka 
samordningen i länet vad gäller att motverka mäns våld mot kvinnor, våld i 
nära relationer, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Jag vill också 
bjuda in er att lämna synpunkter och förslag inför fortsatt arbete samt få 
namn på en person som jag kan ha kontakt med i dessa frågor. 

I den länsövergripande strategi för jämställdhet som Länsstyrelsen just nu 
tar fram, är en strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor en viktig del. 
Den kommer att ersätta den "Överenskommelse om samverkan för 
kvumofrid i Örebro län", som funnits i Örebro län sedan 2011. Med 
anledning av detta ser vi även över de arbetsgrupper som funnits kopplade 
till överenskommelsen. 

Under våren 2016 genomfördes fyra konferenser, en i vardera länsdelen, 
med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Vi genomförde också 
upprepade konferenser i Örebro och övriga länet under rubriken "Ett 
samhälle fritt från våld", tillsammans med Folkhälsoteamen i Norra och 
södra länsdelen. 

Erfarenheter av hur att arbeta för att dels förebygga våld, men också för att 
upptäcka och arbeta med personer när våld har uppstått, var fokus för 
konferenserna. På dessa konferenser fick vi väldigt bra uppslutning med 
personal från såväl skola, IFO, socialtjänst, hälso- och sjukvård och 
bostadbolag såväl som personer i ledande och beslutsfattande positioner. 
Utvärderingana är mycket positiva till initiativet och dagarna har utmanat 
deltagarna till fortsatt arbete. 

Vår ambition är att inte bara genomföra nya konferenser. Vi önskar också 
att den inspiration som deltagarna fått ska implementeras i det dagliga 
arbetet ute i de olika verksamheterna runt om i länet. Utvärderingarna visar 
att det finns många olika önskemål om hur vi kan arbeta och utveckla 
våldsarbetet bl.a. inom äldre- och LSS-området. Att utveckla vårt 
förebyggande arbete, bland annat inom skolan samt hur att upptäcka våld 
och vara en del i att ge stöd till den utsatte, är något som också behöver 
utvecklas i vårt län 

Jag vill också informera om Länsstyrelsens uppdrag att främja insatser på 
regional nivå för att underlätta för enskilda kommuner, som har svå1t att 
genomföra dessa inom ramen för sin egen verksamhet. 

Den 10 - 11 maj genomför vi en tvådagars utbild11ing i metodstödsarhetet 
FREDA. Denna utbildning är ett önskemål från flera av er i länet. 

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Org nr 
701 86 ÖREBRO Stortorget 22 010-224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403 
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En speciell inbjudan kommer att distribueras inom ko11, samt publiceras på 
Länsstyrelsens hemsida www.lanssstyrelsen.se/orebro/kalender 

Jag tar tacksamt emot förslag från er om på vilket sätt ni utifrån era ledande 
positioner kan vara ett stöd för oss och er personal för att detta arbete ska bli 
framgångsrikt samt namn på en kontaktperson för det fo11satta arbetet. 

Ser du ytterligare områden som ni ser som viktiga för utveckling i just er 
kommun, just nu? 

Bästa hälsningar 

Toci~{tt~ g~--/ ----_ __::;, -
Läns samordnare för det j ämställdhetspolitiska delmålet 
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
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Staclsarldtektkontoret 

LAGAKRAFTBEVIS 

Översiktsplan för Ljusnarsberg kommun, Örebro län 

Kommunfullmäktige i Ljusnarsberg kommun beslutade den 8 december 2016 att anta 
rubricerad översiktsplan. Dessförinnan godkändes planen i Kommunstyrelsen i Ljusnarsberg 
23 november 2016. 

Beslutet vann laga kraft den 9 januari 2017. 

Angelica Sjölund 
fysisk planerare 

Postadress 

Kungsgatan 41 
711 30 Lindesberg 

Besöksad ress 

Kungsgatan 41 
Gamla Kirurgen 

Telefon/ fax 

0581 -810 00 vxl 
0581-169 72 fax 

E-post / W\\W 

info@sbbergslagen.se 
http://"ww.sbbergslagen.se 

Organisationsnr: 

212000-2015 
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