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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  2011-04-27  

 

 

                                                                     Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 12.15 
     13.15 – 16.20 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 
Ingemar Javinder (S) 
Wiveca Stopp (S) 

 Gert Stark (S) 
Antti Tsupukka (S), tjänstgörande ersättare 
Astrid Dahl (V) 
Ronnie Edvardsson (MP), §§ 105-110 
Natalie Ström (MP), tjänstgörande ersättare, §§ 111-132 
Hans Hedborg (C) 
Andreas Alexandre (C) 
Ulf Hilding (M) 
Gunnar Fransson (M) 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Tommy Larserö, kommunchef 
Bo Wallströmer, ekonomichef  
Anders Nordlund, bildningschef 
Charlotte Dahlbom, socialchef, §§ 105-110 
Ylva Edbohm, informatör 
Lars Ekevärn, näringslivschef Örebro kommun, § 105 
Tomas Larsson, näringslivsutvecklare, §§ 105-109 
Jörgen Lundblad, avfallschef, Bergslagens Kommunalteknik, § 114 
Stefan Lundqvist, förbundschef, Bergslagens Kommunalteknik, § 114 
Pirjo Nilsson, ledamot i direktionen, Bergslagens Kommunalteknik, § 114 

Utses att justera Astrid Dahl 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2011-05-03 
 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer: 105 – 132 

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

 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 
 Astrid Dahl 

 

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

Organ              Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2011-04-27 
Datum för 
anslags uppsättning 2011-05-03 Datum för 

anslags nedtagande    2011-04-27 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
  Anders Andersson
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Ks § 105 
Au § 54  Dnr KS 028/2011 
 
Förslag om avtal rörande partnerskap, Business 
Region Örebro (BRO) 
 
 
Ärendebeskrivning 
Utvecklingsledare Näringsliv & kompetens Maria Svensson, 
Regionförbundet Örebro presenterade vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 september 2011, § 185 arbetet med Business 
Region Örebro (BRO). 
 
Kommunerna i länet föreslås i en skrivelse från kommundirektör  
Staffan Isling och näringslivschef Lars Ekevärn, båda Örebro kommun, 
bilda ett partnerskap under namnet Business Region Örebro (BRO) som 
föreslås starta som ett projekt om tre år. Från och med år 2014 skall 
projektet övergå till reguljär verksamhet. Syftet med projektet är bland 
annat att utveckla kommunernas service mot företag, skapa 
förutsättningar för att öka nyföretagandet i hela regionen och att 
fokusera på att få fler företag som växer, startar och etablerar sig i 
regionen. Projektet finansieras av medel från EU:s strukturfonder och 
Tillväxtverket, bidrag från Regionförbundet Örebro och en 
medlemsavgift från ingående kommuner med som högst 20 kronor per 
kommuninvånare och år. 
 
Kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun, Lena Baastad (S) och 
Kent Persson (M), har inkommit med skrivelse daterad den  
24 februari 2011 i vilken framförs en förhoppning att Örebro läns 
kommuner beslutar underteckna erbjudandet om att ingå avtal rörande 
Business Region Örebro (BRO). 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med skrivelse 
daterad den 29 mars 2011 med anledning av erbjudandet om 
partnerskap. 
 
Förslag 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson föreslår i ovanstående skrivelse 
kommunstyrelsen besluta att  

• Ljusnarsbergs kommun åtar sig att ingå som en partner i 
partnerskap Business Region Örebro (BRO) enligt föreliggande 
förslag, 

• uppbyggnaden av BRO sker i projektform under åren 2011-2013 
under förutsättningen att Örebro kommun åtar sig att vara 
projektägare under den tiden, 

• kommunens näringslivsverksamhet avsätter personella resurser 
inom befintlig ram för projektet under åren 2011-2013, 
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• åren 2012-2013 avsätter kommunen en årsavgift till 
partnerskapet. Årsavgiften beslutas varje år var för sig på förslag 
från partnerskapet och den samlade kretsen av 
kommunstyrelsesordförande. Kommunens årsavgift bedöms som 
högst uppgå till 100 000 kronor i kontanta medel eller en 
kombination av kontanta medel och arbetsinsatser, 

• kommunchefen får i uppdrag att löpande rapportera till 
kommunstyrelsen om projektets utveckling. 

 
Slutligen föreslås kommunstyrelsen besluta att projektet skall 
slutrapproteras till kommunstyrelsen i december 2013 inför beslut om 
partnerskap BRO som en del i reguljär verksamhet. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Lars Ekevärn, Örebro kommun informerar om 
innebörden av partnerskap Business Region Örebro (BRO). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad, Örebro kommun 
Kommunstyrelsens ordförande Kent Persson, Örebro kommun 
Kommundirektör Staffan Isling, Örebro kommun 
Näringslivschef Lars Ekevärn, Örebro kommun 
Regionförbundet Örebro 
 
 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  4 (36) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-04-27 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 
Ks § 106 
Au § 53  Dnr KS 007/2011 
 
Lokal turiststrategi, ”Vision, mål, strategi och 
organisation för ökad turism, tillväxt och utveckling i 
Ljusnarsbergs besöksnäring” 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010, 
§ 105 i samband med antagande av Övergripande strategier och budget 
för 2011 och flerårsplan 2012-2013, att kommunen skulle upprätta en 
kommunal turiststrategi vilken skulle samordnas med strategin för 
Bergslagsturism. 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med förslag till lokal 
turiststrategi, ”Vision, mål, strategi och organisation för ökad turism, 
tillväxt och utveckling i Ljusnarsbergs besöksnäring” daterad den  
30 mars 2011. Turiststrategin bygger på Regionförbundet Örebros, 
kommunernas i norra Örebro län (KNÖL-kommunerna) och Tursams 
utarbetade strategi ”Destination Bergslagen”. 
 
Förslag 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson föreslår i ovannämnda skrivelse 
kommunstyrelsen besluta att upphandla turistverksamhet enligt bifogat 
förslag, upphandlingen sker våren/sommaren 2011 samt att avtal ingås 
för tre år med möjlighet till förlängning i två år. Vidare skall i avtalet 
anges att detta kan omförhandlas om KNÖL-kommunerna kommer 
överens om annan gemensam driftform än gällande. Dock kan avtals-
partner om så önskas under avtalad period fortsatt fungera som 
kommunens turismpersonal efter förhandling om förändrad 
organisationsform. Omfattningen av avtalet skall regleras inom ramen för 
befintlig budget. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar dels att anta föreliggande förslag till lokal 
turiststrategi efter gjorda revideringar, dels i enlighet med näringslivs-
utvecklare Tomas Larssons förslag.   
 
Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson redovisar föreliggande förslag till 
lokal turiststrategi. 
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Yrkande 
Ulf Hilding (M) yrkar att ärendet återremitteras för kompletteringar. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ulf Hildings yrkande. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson 
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Ks § 107 
 
Information om upphandling av entreprenör för 
Ljusnarsbergs besöksnäring 
 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson informerar om upphandlingen av 
entreprenör för Ljusnarsbergs besöksnäring. Befintligt avtal med 
entreprenör upphör vid årsskiftet 2011/2012. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
_________ 
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Ks § 108 
Au § 55  Dnr KS 028/2011 
 
Förslag till etablering av bowlinghall i Kopparberg 
 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med skrivelse 
daterad den 31 mars 2011 rörande bowling i Kopparberg. I skrivelsen 
anges bland annat att en etablering av bowling tillsammans med 
restaurang och annan verksamhet i form av exempelvis caféservering 
utomhus sommartid skulle stärka ortens attraktivitet. Denna verksamhet 
kunde lämpligtvis etableras i före detta Konsumlokalen. Vid kontakt med 
fastighetsägaren har denne ställt sig positiv till en etablering av bowling 
med mera. 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson presenterar i skrivelsen ett förslag 
där kommunen köper en bowlinganläggning som sedan hyrs ut till 
fastighetsägaren. 
 
Förslag 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen besluta 
att kommunen investerar maximalt 2,5 miljoner kronor efter upphandling 
i en bowlingutrustning som ställs in i före detta Konsumlokalen efter 
avtal med fastighetsägaren. Vidare beslutas att ett hyresavtal upprättas 
mellan kommunen och fastighetsägaren för hyra av bowling-
anläggningen. Hyreskostnaden motsvarar kommunens kostnad för 
marknadsmässig ränta. I hyresavtalet skall kommunen försäkras om 
anläggningen vid en eventuell försäljning av fastigheten. Slutligen 
beslutas att kommunen köper tid i bowlinghallen för kommunens skol-
verksamhet samt drift, service och underhåll inklusive förbruknings-
material och reservdelar till en kostnad som motsvaras av cirka  
70 procent av kommunen hyresintäkt för bowlinganläggningen. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt näringslivsutvecklare  
Tomas Lasson att arbeta vidare med förslaget om etablering av bowling-
anläggning utifrån förutsättningarna av en helhetslösning inom berörd 
fastighet. Vidare uppdras åt kommunchef Tommy Larserö att utreda 
finansieringen av kommunens åtagande vid en eventuell etablering av 
bowling. Slutligen beslutas att ärendet skall överlämnas till 
kommunstyrelsen när beslutade uppdrag genomförts. 
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Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med reviderad och 
kompletterande skrivelse daterad den 13 april 2011 rörande bowling i 
Kopparberg. 
 
Kommunchef Tommy Larserö redovisar förslag till finansiering av inköp 
av bowlingutrustning. 
 
 
Förslag 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen besluta 
att  
 

• kommunen investerar maximalt 2,5 miljoner kronor, efter 
upphandling, i en bowlingutrustning som ställs in i före detta 
Konsumlokalen efter avtal med fastighetsägaren, 

• kommunens investering gäller under förutsättning att övriga 
insatser såsom iordningställande för bowling, samlingsrum, 
matservering och om möjligt uteservering och affärslokaler 
genomförs enligt bilaga b till föreliggande skrivelse, 

• ett hyresavtal om minst fem år upprättas mellan kommunen och 
fastighetsägaren för hyra av bowlinganläggning, 

• hyreskostnaden motsvaras av kommunens avskrivningskostnad 
för anläggningen inklusive ränta, 

• räntan skall utgå från den av Sveriges Kommuner och Landsting 
årligen rekommenderade internräntan som för år 2012 föreslås bli 
4.2 procent, 

• i hyresavtalet skall kommunen försäkras om anläggningen vid en 
eventuell försäljning av fastigheten, samt 

• kommunen köper tid i bowlinghallen för kommunens 
skolverksamhet samt drift, service och underhåll inklusive 
förbrukningsmaterial och reservdelar till en kostnad som 
motsvaras av cirka 70 procent av hyresintäkten för 
bowlinganläggningen. 

 
Kommunchef Tommy Larserö föreslår kommunstyrelsen besluta att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att uppta lån om maximalt  
2,5 miljoner kronor för finansiering av investeringen i bowlingutrustning. 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  9 (36) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-04-27 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
Yrkanden 
Gert Stark (S), med instämmande av Astrid Dahl (V), yrkar att 
kommunen köper tid i bowlinghallen för kommunens skolverksamhet 
samt drift, service och underhåll inklusive förbrukningsmaterial och 
reservdelar till en kostnad som motsvaras av cirka 60 procent av 
hyresintäkten för bowlinganläggningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen beslutar att ett klarläggande skall göras angående vem 
som ansvarar för försäkringen av bowlingutrustningen. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att 
 

• kommunen investerar maximalt 2,5 miljoner kronor, efter 
upphandling, i en bowlingutrustning som ställs in i före detta 
Konsumlokalen efter avtal med fastighetsägaren, 

• kommunens investering gäller under förutsättning att övriga 
insatser såsom iordningställande för bowling, samlingsrum, 
matservering och om möjligt uteservering och affärslokaler 
genomförs enligt bilaga b till föreliggande skrivelse, 

• ett hyresavtal om minst fem år upprättas mellan kommunen och 
fastighetsägaren för hyra av bowlinganläggning, 

• hyreskostnaden motsvaras av kommunens avskrivningskostnad 
för anläggningen inklusive ränta, 

• räntan skall utgå från den av Sveriges Kommuner och Landsting 
årligen rekommenderade internräntan som för år 2012 föreslås bli 
4.2 procent, 

• i hyresavtalet skall kommunen försäkras om anläggningen vid en 
eventuell försäljning av fastigheten, samt 

• kommunen köper tid i bowlinghallen för kommunens 
skolverksamhet samt drift, service och underhåll inklusive 
förbrukningsmaterial och reservdelar till en kostnad som 
motsvaras av cirka 60 procent av hyresintäkten för 
bowlinganläggningen, 

• investeringen finansieras genom att kommunen upptar lån till ett 
maximalt belopp av 2,5 miljoner kronor. 

 
_________ 
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Ks § 109 
Au § 63  Dnr KS 028/2011 
 
Avrapportering av 2010 års näringslivsprogram 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 mars 2009, § 
27 anta Näringslivsprogram 2009-2011. I programmet anges bland 
annat att årlig rapportering skall ske till kommunstyrelsen av 
utvecklingen inom det område som programmet omfattar samt 
eventuell revidering med anledning av utvecklingen. 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med 
avrapportering av 2010 års näringslivsprogram daterad den 24 mars 
2011. 
 
Förslag 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen 
godkänna uppdateringen av 2010 års näringslivsprogram. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avrapporteringen. 
 
_________ 
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Ks § 110  Dnr 159/2010 041 
 
Ekonomisk rapport 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar om kommunens ekonomiska 
situation per den 31 mars 2011. Prognos för år 2011 visar på ett positivt 
resultat med drygt en miljon kronor vilket innebär en negativ 
budgetavvikelse med drygt 200 000 kronor. Verksamheternas prognoser 
visar på en positiv budgetavvikelse för allmänna utskottet med 400 000 
kronor och negativa budgetavvikelser för bildningsutskottet med 400 000 
kronor och sociala utskottet med 2,7 miljoner kronor.  
Ekonomichef Bo Wallströmer poängterar att kommunen har en låg 
likviditet, enheten Hemtjänsten/Treskillingen uppvisar ett stort 
underskott i sin prognos för 2011 samt att kommunen inte kommer att 
uppnå något av de finansiella målen i Övergripande strategier och budget 
2011 och flerårsplan för 2012-2013. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana samtliga enhetschefer, rektorer 
och övriga med ekonomiskt ansvar att iaktta största möjliga restriktivitet 
gällande inköp. Vidare beslutas uppdra åt socialchef Charlotte Dahlbom 
att utreda åtgärder för att sociala utskottets verksamheter inte 2011 skall 
uppnå ett underskott i förhållande till budget. Därtill uppdras åt 
kommunchef Tommy Larserö att utreda befintliga finansiella mål. 
 
Slutligen beslutas att den ekonomiska rapporten skall delges 
kommunfullmäktige. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Kommunchef Tommy Larserö 
Ekonomichef Bo Wallströmer 
Bildningschef Anders Nordlund 
Socialchef Charlotte Dahlbom 
Kommunsekreterare Anders Andersson 
Enhetschefer inom socialförvaltningen + handling 
Rektorer + handling 
Personalsekreterare Irena Kvrgic + handling 
Informatör Ylva Edbohm + handling 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson + handling 
Överförmyndarnämnden (Sara Jonsson) + handling 
Kostchef Ulrika Persson Wexell + handling 
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Ks § 111 
Au § 57  Dnr KS 026/2011 
 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 5 april 2011 
inkommit med ekonomisk rapport avseende perioden  
1 januari–31 mars 2011. Rapporten avser såväl LFABs eget 
fastighetsbestånd som förvaltningslokaler. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
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Ks § 112 
Au § 59  Dnr KS 026/2011 
 
Ägardirektiv, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till 
ägardirektiv för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB). 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige antar föreliggande 
förslag till ägardirektiv. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
_________ 
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Ks § 113 
Au § 60  Dnr KS 026/2011 
      
Direktiv till årsstämman i Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till direktiv 
till årsstämman i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 
daterade den 8 april 2011.  
 
Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår i ovanstående skrivelse 
kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid 
bolagsstämman följande direktiv: 

• att godkänna styrelsens förslag till disposition av årets 
resultat, 

• att Ingemar Javinder (S) väljs till ordförande i Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag, 

• att styrelsen i övrigt skall bestå av Ewa-Leena Johansson (S), 
Gert Stark (S), Wiveca Stopp (S), Hans Hedborg (C) och 
Anetté Bülow (M), 

• att till ersättare i styrelsen välja Mikael Kähäri (S), Leif Jörner 
Pedersen (V), Andreas Alexandre (C) och Gunnar Fransson 
(M), 

• att till lekmannarevisor välja Rune Andersson, 
• att ge styrelsen i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen 

säga upp hyresavtal med kommunen gällande 
förvaltningslokaler, 

• att styrelsen skall verka för avyttring av bolagets 
industrilokaler utifrån marknadsmässiga villkor, samt 

• att styrelsen skall följa de ägardirektiv kommunfullmäktige 
beslutat om. 

 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande 
förslag till direktiv till årsstämman i Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag (LFAB). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
_________ 
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Ks § 114   
 
Information om pågående utredning om framtida 
samarbete i Närke Bergslagens Återvinning 
 
 
Ärendebeskrivning 
Avfallschef Jörgen Lundblad och förbundschef Stefan Lundqvist, 
Bergslagens Kommunalteknik informerar om den pågående utredningen 
rörande framtida samarbete i Närke Bergslagens Återvinning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 
 
_________ 
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Ks § 115 
Au § 67  Dnr KS 125/2010  107 
 
Avtal om ledning, administration och lokalvård mellan 
Ljusnarsbergs kommun och Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad 
den 12 april 2011 i vilken anges att i enlighet med kommunstyrelsens 
beslut vid sammanträde den 17 mars 2011, § 77 skall avtal upprättas 
mellan kommunen och Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag avseende 
ledning, administration och lokalvård. 
 
Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår i ovanstående skrivelse att 
kommunstyrelsen antar till skrivelsen bifogat förslag till avtal 
avseende ledning, administration och lokalvård gällande perioden  
1 maj 2011-31 december 2011 med möjlighet till sex månaders 
förlängning. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
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Ks § 116  Dnr KS 026/2011 
 
Uppsägning av förvaltningslokaler 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den  
8 april 2011 angående förvaltningslokaler som kommunen hyr av 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag. 
 
Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår i skrivelsen ovan att kommunen 
säger upp befintliga avtal med Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
(LFAB) rörande förvaltningslokaler, att styrelsen i LFAB uppmanas göra 
likaledes samt att det i ägardirektiv till LFABs styrelse ges direktivet att 
åtfölja kommunstyrelsens beslut i ärendet. Beslutet innebär att 
kommunen övertar ansvaret för drift, skötsel och underhåll av berörda 
fastigheter. Detta skall ske genom köp från LFABs fastighetsskötarenhet 
i väntan på att skötseln utsätts för konkurrensprövning. Externa avtal som 
LFAB har ingått rörande drift, skötsel och underhåll av berörda lokaler 
övertas av kommunen. LFABs budget avseende förvaltningslokaler 
övergår till kommunen. För 2011 är budgeten 4 605 000 kronor efter 
avdrag för den blockhyra bolaget erlägger till kommunen. Blockhyran 
motsvarar kommunens kapitalkostnad. Kommunens verksamheter, som 
idag hyr lokalerna av LFAB, fortsätter hyra lokalerna internt med 
motsvarande hyresnivå. Övergången till kommunen föreslås ske vid 
årsskiftet 2011/2012. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
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Ks § 117  Dnr KS 049/2011 
 
Årsredovisning 2010, Regionförbundet Örebro 
 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för år 2010 har upprättats för Regionförbundet Örebro 
innehållande beskrivning av regionförbundets verksamhet och 
ekonomiska resultat för aktuellt verksamhetsår. Regionförbundets 
ekonomiska resultat för år 2010 uppgår till ett överskott av  
3 061 000 kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 
1 429 000 kronor. 
 
Förslag 
Gert Stark (S) föreslår i en skrivelse daterad den 21 april 2011 att 
kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i  
Regionförbundet Örebro ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 samt 
godkänner årsredovisningen. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i  
Regionförbundet Örebro ansvarsfrihet i enlighet med förslag i 
revisionsberättelsen samt godkänner årsredovisning för Regionförbundet 
Örebro avseende år 2010. 
 
Protokollsanteckning 
Det antecknas att Ewa-Leena Johansson (S), Wiveca Stopp (S),  
Hans Hedborg (C) och Ulf Hilding (M) icke deltar i behandlingen av 
ärendet och beslutet. 
 
_________ 
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Ks § 118 
Ks § 66 
Au § 62 
Bus § 38 
Su § 50  Dnr KS 194/2010 001 
 
Förslag till Kostpolitiskt program för Ljusnarsbergs 
kommun 2011-2014 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2008, 
§ 88 att anta budget för 2009 och flerårsplan för 2010-2011. I samband 
med detta beslutades även att uppdra åt kommunchefen att utarbeta ett 
förslag till kostpolitiskt program. Arbetet med detta uppdrag har pågått 
sedan dess men på grund av bland annat personalbyte blivit försenat. 
 
En arbetsgrupp bestående av kostchef Ulrika Persson Wexell, socialchef 
Charlotte Dahlbom, tillförordnad enhetschef inom äldreomsorgen  
Lena Sköld, medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson och 
folkhälsoutvecklare Elin Björklund har under hösten 2010 utarbetat ett 
förslag till Kostpolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun 2011-2014. 
 
I förslaget anges att  
 

Syftet med det kostpolitiska programmet är att visa 
kommunens förhållningssätt och målsättning med 
kostverksamheten samt säkerställa kvalitet och servicenivå. 
Genom måltiden ska alla få möjlighet att inhämta energi och 
näring från en vällagad, varierad och näringsriktig kost som 
följer gällande riktlinjer. 
 
Avsikten är också att tydliggöra vikten av en trevlig fysisk 
miljö runt måltiden. Vidare ska kostprogrammet bidra till att 
kunskap och information sprids om goda kostvanor. 

 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 12 januari 2011, § 9 
 
• att förslaget till Kostpolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun  

2011-2014 sänds ut på remiss enligt vad som ovan anges, 
• att remissyttrande skall vara inkommet senast den 11 februari 2011, 
• att ärendet behandlas direkt av kommunstyrelsen vid sammanträde 

den 23 februari 2011, samt 
• att ärendet behandlas av kommunfullmäktige vid sammanträde 

den 10 mars 2011. 
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Arbetsgruppen övervägde efter remisstiden inkomna synpunkter samt 
genomförde en revidering av förslaget till kostpolitiskt program. 
Detta förslag presenterades för kommunstyrelsen vid sammanträde 
den 23 februari 2011, § 66. Kommunstyrelsen beslutade vid detta 
tillfälle att återremittera ärendet till arbetsgruppen för komplettering 
med redovisning av remissyttranden och arbetsgruppens 
ställningstaganden till dessa. Därtill skulle varje utskott ges möjlighet 
att inkomma med synpunkter på förslaget till kostpolitiskt program. 
 
Arbetsgruppen har inkommit med handling daterad den 1 april 2011 
innehållande redovisning av inkomna remissyttranden samt 
arbetsgruppens kommentarer till dessa. Vidare bifogas reviderat 
förslag till Kostpolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun  
2011-2014. 
 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 13 april 2011, § 62 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 12 april 2011, § 38 att 
framföra åsikten att på sidan 11 under rubriken ”Ansvarsfördelning” skall 
anges att kostchefen är ansvarig för det kostpolitiska programmet. Vidare 
anser bildningsutskottet att det vore en fördel om programmet täcker 
tidsperioden 2011-2015 för att därefter omfatta fyraårsperioder. Denna 
tidsjustering skulle möjliggöra för respektive nyvald kommun-
fullmäktigeförsamling att anta ett reviderat program första året på 
mandatperioden. I övrigt har inte bildningsutskottet något att erinra mot 
de föreslagna revideringarna med anledning av remissyttrandena. 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 14 april 2011, § 50 att 
ställa sig bakom bildningsutskottets synpunkt gällande angivelse av 
kostchefen som ansvarig för det kostpolitiska programmet. I övrigt har 
sociala utskottet inget att erinra mot de föreslagna revideringarna med 
anledning av remissyttrandena. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till Kostpolitiskt program för 
Ljusnarsbergs kommun med ändringarna att på sidan 11 under rubriken 
”Ansvarsfördelning” skall anges att kostchefen är ansvarig för det 
kostpolitiska programmet samt att programmet skall avse perioden  
2011-2015. 
 
_________ 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  21 (36) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2011-04-27 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 
Ks § 119 
Ks § 90  Dnr KS 011/2011 
   
Direktiv till årsstämman i Länstrafiken Örebro AB 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson inkom med en skrivelse daterad 
den 28 mars 2011 inför kommunstyrelsens sammanträde den  
30 mars 2011. I skrivelsen angavs att Länstrafiken Örebro AB har 
årsstämma den 28 april 2011 där kommunfullmäktiges ordförande utgör 
kommunens ombud med kommunfullmäktiges förste vice ordförande 
som ersättare. Vid stämman kommer ett budgetförslag för år 2012 och 
plan för åren 2013 och 2014 att behandlas som innehåller en ökning av 
ägarbidragen. För Ljusnarsbergs kommun innebär förslaget en ökning 
med 144 000 kronor (9,1 procent), sammantaget ett ägarbidrag för 
kommunen med 1 734 000 kronor.  
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslog i skrivelsen ovan 
kommunstyrelsen besluta att bemyndiga stämmoombudet att godkänna 
budgetförslaget för 2012 under förutsättning att andra kommuner gör 
detsamma. 
 
Kommunstyrelsens beslut den 30 mars 2011 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 30 mars 2011, § 90 att 
uppdra åt kommunchef Tommy Larserö och ekonomichef  
Bo Wallströmer att inleda en diskussion med kollegor i Örebro län 
rörande föreslagna ökade anslag till Länstrafiken Örebro AB. Vidare 
beslutades att ärendet skulle hänskjutas till dagens sammanträde i 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö redovisar att kommunens ökade anslag för 
2011 motiveras av Länstrafiken Örebro AB med en utökad tågtrafik i 
kommunen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga stämmoombudet att godkänna 
budgetförslaget för 2012 under förutsättning att andra kommuner gör 
detsamma. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Wiveca Stopp 
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Ks § 120 
Bus § 41  Dnr KS 008/2011 
 
Uppdragshandling mellan kommunstyrelsen och 
enheten Kyrkbacksskolan 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010,  
§ 103 om styrmodell för kommunen. Denna modell innebär bland annat att 
kommunstyrelsen skall besluta om överenskommelser och uppdrags-
handlingar mellan kommunen och utförare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010,  
§ 104 om modell för överenskommelser och uppdragshandlingar. 
 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till överens-
kommelse och uppdragshandling mellan kommunen och enheten 
Kyrkbacksskolan. 
 
Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet beslutar uppdra åt bildningschef Anders Nordlund att 
genomföra diverse revideringar utifrån vad som framkommit vid bildnings-
utskottets behandling av ärendet, varefter handlingen översänds till 
kommunstyrelsen. 
 
Bildningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till uppdragshandling 
mellan kommunen och enheten Kyrkbacksskolan. 
 
Kommunstyrelsen  
 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund presenterar reviderat förslag till 
uppdragshandling mellan kommunstyrelsen och enheten Kyrkbacksskolan. 
 
Yrkanden 
Natalie Ström (MP) yrkar, med instämmande av Astrid Dahl (V), i ett 
ändringsyrkande att texten i checklistan under rubrikerna Jämställdhet 
och Integration och mångfald på sidan 3 slås samman och utformas på 
det vis att den omfattar samtliga elever. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag och  
Natalie Ströms och Astrid Dahls ändringsyrkande. 
 
_________ 
 
Expediering: Bildningschef Anders Nordlund och rektor Ewa Wikström 
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Ks § 121 
Bus § 42  Dnr KS 008/2011 
 
Uppdragshandling mellan kommunstyrelsen och 
enheten Garhytteskolan 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010,  
§ 103 om styrmodell för kommunen. Denna modell innebär bland annat att 
kommunstyrelsen skall besluta om överenskommelser och uppdrags-
handlingar mellan kommunen och utförare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010,  
§ 104 om modell för överenskommelser och uppdragshandlingar. 
 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till överens-
kommelse och uppdragshandling mellan kommunen och enheten 
Garhytteskolan. 
 
Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet beslutar uppdra åt bildningschef Anders Nordlund att 
genomföra diverse revideringar utifrån vad som framkommit vid bildnings-
utskottets behandling av ärendet, varefter handlingen översänds till 
kommunstyrelsen. 
 
Bildningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till uppdragshandling 
mellan kommunen och enheten Garhytteskolan. 
 
Kommunstyrelsen  
 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund presenterar reviderat förslag till 
uppdragshandling mellan kommunstyrelsen och enheten Garhytteskolan. 
 
Yrkanden 
Natalie Ström (MP) yrkar, med instämmande av Astrid Dahl (V), i ett 
ändringsyrkande att texten i checklistan under rubrikerna Jämställdhet 
och Integration och mångfald på sidan 3 slås samman och utformas på 
det vis att den omfattar samtliga elever. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag och  
Natalie Ströms och Astrid Dahls ändringsyrkande. 
 
_________ 
 
Expediering: Bildningschef Anders Nordlund och rektor Ronny Kihlander 
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Ks § 122 
Su § 59  Dnr KS 008/2011 
 
Uppdragshandling mellan kommunstyrelsen och enheten 
Koppargården 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010, 
§ 103 om styrmodell för kommunen. Denna modell innebär bland annat 
att kommunstyrelsen skall besluta om överenskommelser och 
uppdragshandlingar mellan kommunen och utförare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010, 
§ 104 om modell för överenskommelser och uppdragshandlingar. 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med förslag till överens-
kommelse och uppdragshandling mellan kommunen och enheten 
Koppargården. 
 
Sociala utskottets förslag  
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till överenskommelse 
med ändringen att sista meningen på sidan 1 får följande lydelse: 
”Uppföljning av verksamheten görs av enheten och redovisas till sociala 
utskottet för vidare behandling av kommunstyrelsen i samband med 
årsredovisningen”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Socialchef Charlotte Dahlbom 
Tillförordnad enhetschef Lena Sköld 
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Ks § 123 
Su § 60  Dnr KS 008/2011 
 
Uppdragshandling mellan kommunstyrelsen och enheten 
Treskillingen 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010, 
§ 103 om styrmodell för kommunen. Denna modell innebär bland annat 
att kommunstyrelsen skall besluta om överenskommelser och 
uppdragshandlingar mellan kommunen och utförare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010,  
§ 104 om modell för överenskommelser och uppdragshandlingar. 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med förslag till överens-
kommelse och uppdragshandling mellan kommunen och enheten 
Treskillingen. 
 
Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till överenskommelse 
och uppdragshandling mellan kommunen och enheten Treskillingen med 
ändringen att första meningen i andra stycket på sidan 2 får följande 
lydelse: ”Uppföljning av verksamheten görs av enheten och redovisas till 
sociala utskottet för vidare behandling av kommunstyrelsen i samband med 
årsredovisningen”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Socialchef Charlotte Dahlbom 
Enhetschef Katarina Forsetti 
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Ks § 124 
Bus § 43 
Su § 63  Dnr KS 041/2011 
 
Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och 
länets kommuner 
 
 
Ärendebeskrivning 
Regionförbundet Örebro har inkommit med förslag daterat den  
10 mars 2011 till samverkansavtal mellan kommunerna och landstinget i 
Örebro län inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa och 
skolhälsovård. I bifogad skrivelse daterad den 21 mars 2011 anges att 
samverkansavtal finns sedan 1999, ett avtal som reviderats vid ett flertal 
tillfällen. Föreliggande förslag till revidering består i att samverkansavtalet 
kompletteras med elevhälsa och skolhälsovård. 
 
Bildningsutskottets och sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen skall ingå samverkansavtal med 
Örebro läns landsting enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets och sociala 
utskottets förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Örebro läns landsting 
Regionförbundet Örebro 
Bildningschef Anders Nordlund 
Socialchef Charlotte Dahlbom 
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Ks § 125 
Su § 54  Dnr KS 047/2011 
 
Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättning till 
kommunen för placerade barn 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med förslag till riktlinjer för 
handläggning av föräldrars ersättning för placerade barn. I bifogad 
skrivelse daterad den 24 mars 2011 anges att kommunen enligt 
Föräldrabalken (FB) kap 7 § , Socialtjänstlagen (SoL) kap 8 § 1 och Lag 
om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) § 20 har rätt att ta ut ersättning 
när barn är dygnetruntplacerade. Det har tidigare i kommunen ej funnits 
några riktlinjer för handläggning av ersättningsbelopp i aktuella ärenden, 
varför vårdnadshavare sällan har betalat någon ersättning till kommunen. 
Av denna anledning har förslag till ”Riktlinjer för handläggning av 
föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn” framtagits. 
 
Förslag 
Enhetschef Nan Carlsson föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
föreliggande förslag till ”Riktlinjer för handläggning av föräldrars 
ersättning till kommunen för placerade barn”. Vidare föreslås att retroaktiv 
ersättning för tre månader får tas ut i de fall det finns betalningsutrymme 
för barn som nu är placerade. 
 
Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till ”Riktlinjer för 
handläggning av föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn”. 
Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att ersättning till kommunen skall 
erläggas från och med den 1 maj 2011. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Socialchef Charlotte Dahlbom 
Enhetschef Nan Carlsson 
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Ks § 126 
Su § 55  Dnr KS 228/2010 133 
 
Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande 
ensamkommande barn och ungdomar i Ljusnarsbergs 
kommun 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med förslag till riktlinjer för 
handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar i 
Ljusnarsbergs kommun. 
 
Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till riktlinjer för handläggning 
av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag med tillägget 
att sociala utskottet beviljas rätt att vid behov genomföra redaktionella 
och mindre genomgripande justeringar av riktlinjerna. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Socialchef Charlotte Dahlbom 
Enhetschef Roger Lantz 
Överförmyndarnämnden 
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Ks § 127 
Su § 56  Dnr KS 050/2011 
 
Revidering av delegationsordning 
 
 
Ärendebeskrivning 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering Gunilla Andersson har inkommit 
med skrivelse daterad den 18 mars 2011 rörande ändring av delegations-
ordningen. 
 
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med skrivelse daterad den  
31 mars 2011 rörande tillägg till gällande delegationsordning. 
 
Förslag 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering Gunilla Andersson föreslår i ovan 
angivna skrivelse kommunstyrelsen besluta om följande revideringar i 
delegationsordningen: 

• Beslut om bistånd i form av plats i dagrehabiliteringen enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen § 18 b. Delegat: Arbetsterapeut i samråd med 
enhetschef (punkt 7.6 i nuvarande delegationsordning). 

• Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet, demensgrupp 
och social dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen kap 5 § 7. 
Delegat: biståndshandläggare (tillägg som punkt 7.14 a i nuvarande 
delegationsordning). 
 

Enhetschef Nan Carlsson föreslår i ovan angivna skrivelse 
kommunstyrelsen besluta om följande revideringar i delegationsordningen: 

• Beslut om bistånd till ensamkommande barn i form av tillfällig 
placering i hem för vård eller boende (HVB) under en utredningstid 
på maximalt fyra månader enligt Socialtjänstlagen kap 4 § 1. 
Delegat: Socialsekreterare (tillägg som punkt 3.11 a i nuvarande 
delegationsrodning). 

 
Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Socialchef Charlotte Dahlbom 
Enhetschef Nan Carlsson 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering Gunilla Andersson 
Kommunsekreterare Anders Andersson 
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Ks § 128  Dnr KS 004/2011 
 
Förslag till detaljplan för kvarteren Stinsen, 
Cementgjutaren med flera 
 
 
Ärendebeskrivning 
Fysisk planerare Gustav Björeman och stadsarkitekt Per Granlund, 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning har inkommit med förslag till 
detaljplan för kvarteren Stinsen, Cementgjutaren med flera daterat den  
13 april 2011. Syftet med planförslaget är att utvidga industrimarken i 
kvarteren för att bereda befintlig industri expansionsmöjligheter. 
Planområdet ligger i Kolartorps industriområde i den västra delen av 
Kopparbergs tätort och avgränsas av Stortorpsvägen i norr och 
Fräsargatan i söder. 
 
Förslag 
Fysisk planerare Gustav Björeman och stadsarkitekt Per Granlund 
föreslår i utlåtande efter utställning daterat den 13 april 2011 
kommunfullmäktige besluta att godkänna planförslaget samt anta 
detaljplanen. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
planförslaget samt anta detaljplanen. 
 
_________ 
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Ks § 129    
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 
2011-03-01—2011-03-31. 
 
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2011-03-01—2011-03-31. 
 
Anmälan av beslut den 13 december 2010 gällande omplacering av lån 
hos Kommuninvest uppgående till 9 miljoner kronor med löptid till och 
med den 28 november 2012 och ränta 2,76 procent.  
Delegat: Ekonomichef Bo Wallströmer 
 
Anmälan av beslut den 13 december 2010 gällande amortering med  
en miljon kronor av lån hos Kommuninvest.  
Delegat: Ekonomichef Bo Wallströmer 
 
Anmälan av beslut om upplåtelse av allmän platsmark den  
16-19 juni 2011, Gruvstugutorget, del av Laxbrogatan till Bergslagens 
Geologiska Sällskap. 
Delegat: Inköpare Britt-Marie Cassel 
 
Anmälan av beslut om arrendeavtal från och med den 1 mars 2011 med 
Mats Nilsson avseende del av fastigheten Laxbro 22:17. 
Delegat: Inköpare Britt-Marie Cassel 
 
Anmälan av beslut om förlängning av avtal till och med den 30 juni 2012 
med Servera R & S AB gällande livsmedel, kolonialvaror/specerier, 
djupfryst och färskt sortiment. 
Delegat: Ekonomichef Bo Wallströmer 
 
Anmälan av beslut om omplacering av lån hos Kommuninvest 
uppgående till 62 miljoner kronor med löptid till och med den  
29 april 2011 och ränta KI-räntan plus 0,14 procent. 
Delegat: Ekonomichef Bo Wallströmer i samråd med kommunstyrelsens 
ordförande Ewa-Leena Johansson 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 
_________ 
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Ks § 130    
 
Delgivningar 
 

   
 Kommuninvest Årsredovisning 2010. 
   

 
Kommunstyrelsens ordförande  

Ewa-Leena Johansson (S) 

Beslut om att utse Pirjo Nilsson (S) till 
ledamot och Lars Bjelkendahl till 
ersättare i Leader Bergslagens styrelse 
samt Ken Karlsson till att ingå i 
valberedningen. 

   
 Skolinspektionen Uppföljning av Skolinspektionens beslut 

med dnr 2010:3843 Kyrkbacksskolan. 
   
 Socialstyrelsen Meddelande om inspektion vid 

demensboendet Heden. 
   

Dnr KS 047/2011 Länsstyrelsen Örebro län 

Information, utvecklingsmedel till 
kommunerna i syfte att förstärka 
kvinnojoursverksamheten och 
kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld. 

   
Dnr KS 229/2010 732 Socialstyrelsen Beslut om redovisning av vidtagna 

åtgärder . 
   

Dnr KS 007/2011 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokollsutdrag, beslut den 6 april 2011, 
§ 83 om förhandsförfrågan, Skäret 3:3 
och 3:9. 

   
Dnr KS 045/2011 Energimyndigheten Information, revidering av områden 

angivna som riksintresse vindbruk. 
   
 Allmänna utskottet Protokoll fört vid sammanträde den 13 

april 2011. 
   
 Bildningsutskottet Protokoll fört vid sammanträde den 12 

april 2011. 
   

 Sociala utskottet Protokoll fört vid sammanträde den 14 
april 2011. 

   
Dnr KS 208/2010 141 Sparbanksstiftelsen Beslut att bidra som medfinansiär under 

2011 i Projekt Bergskraft. 
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 Örebro läns landsting 
Inbjudan till nulägesrapportering kring 
arbetet med vår regionala kulturplan den 
28 april 2011. 

   

 Örebro läns landsting 
Inbjudan till remisskonferens om 
folkhälsoplan och kulturplan i Örebro län 
den 17 juni 2011. 

   
 

Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 
den 4 april 2011. 

   

 Datainspektionen 
Information om datainspektionens 
projekt avseende utökat 
informationsutbyte. 

   
 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Cirkulär 11:14 Vårpropositionen för år 
2011. 

   
 Skolverket Skriften ”Bedömning i yrkesämnen”. 
   

Dnr KS 228/2010 133 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokollsutdrag, beslut vid sammanträde 
den 6 april 2011, § 84 om att bevilja 
bygglov avseende ombyggnad från 
förskola till boende, Smaragden 1. 

   
 

Bergslagens miljö- och 
byggnämnd 

Protokoll fört vid sammanträde den  
6 april 2011. 

   
 Bergslagens Kommunalteknik Protokoll fört vid sammanträde i 

direktionen den 25 mars 2011. 
   
 Bergsstaten Undersökningstillstånd för området 

Wigström nr 1. 
   
 Miljödepartementet Beslut om bevarandeområden rörande 

livsmiljöer samt vilda djur och växter. 
   

 
Professor Jan Olsson, 

 Örebro universitet 

Antologin ”Perspektiv på offentlig 
verksamhet i utveckling-Tolv kapitel om 
demokrati, styrning och effektivitet”. 

   
 Intresseföreningen Bergslaget Reportagemagasinet ”Urkraft”. 
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Sveriges Kommuner och 

Landsting 
Verksamhetsplan och budget 2011 för 
Sveriges Kommuner och Landsting. 

   

 Länsstyrelsen i Örebro län 
Ny ledamot i kommunfullmäktige, 
Janeric Björkman (C) och ny ersättare i 
kommunfullmäktige, Eskil Stopp (C). 

   
 Länsstyrelsen i Örebro län Ny ledamot i kommunfullmäktige, 

Christer Ingvarsson (SD). 
   

 Lindesbergs kommun 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens 
sammanträde den 22 mars 2011, § 50 
behandling av KNÖLs utvärdering av 
Bergslagens miljö- och byggnämnd samt 
dess förvaltning. 

   
 

Bergslagens miljö- och 
byggnämnd 

Protokoll fört vid sammanträde den  
7 mars 2011. 

   
 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Rapport, ”På gång inom EU”. 

   
 Svenskt Vatten Årsredovisning 2010. 
   
 Rikstrafiken Rikstrafikens årsredovisning 2010. 
   

 
Länsstyrelsen i Stockholms län 

och Sametinget 

Nationella minoriteter, rapport om 
tillämpningen av lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk år 2010. 

   
 Örebro läns landsting Lindesbergs lasaretts 

verksamhetsberättelse 2010. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_________ 
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Ks § 131 
Au § 65  Dnr KS 011/2011 
 
Årsstämma, Länstrafiken Örebro AB 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 mars 2011,  
§ 22 att utse kommunfullmäktiges ordförande Ken Karlsson (S) till 
kommunens ombud i Länstrafiken Örebro AB samt kommunfull-
mäktiges förste vice ordförande Anetté Bülow (M) till ersättare för 
denne. 
 
Länstrafiken Örebro AB har inkommit med inbjudan till årsstämma 
torsdagen den 28 april 2011 klockan 10.00. Såväl kommunens ombud 
som ersättare för denne har meddelat förhinder att delta vid 
årsstämman. 
 
Förslag 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår allmänna utskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta att utse kommunfullmäktiges andre vice 
ordförande Wiveca Stopp till kommunens ombud vid  
Länstrafiken Örebro ABs årsstämma den 28 april 2011. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunfullmäktiges andre vice 
ordförande Wiveca Stopp till kommunens ombud vid  
Länstrafiken Örebro ABs årsstämma den 28 april 2011. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Länstrafiken Örebro AB 
Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Wiveca Stopp 
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Ks § 132   
 
Fråga angående naturreservatet Finnkullberget 
 
 
Ärendebeskrivning 
Natalie Ström (MP) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 
följande fråga: Vem ansvarar för naturreservatet Finnkullberget? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson informerar att 
kommunen via kommunstyrelsen ansvarar för naturreservatet 
Finnkullberget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 
 
_________ 
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