
    

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 (44)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  2012-01-25  

 
                                            Plats och tid                       Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 12.15 

     13.15 – 15.15 

      
Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Annika Renbro (S), tjänstgörande ersättare 

 Gert Stark (S) 

Antti Tsupukka (S), tjänstgörande ersättare 

Astrid Dahl (V) 

Ronnie Edvardsson (MP) 

Hans Hedborg (C) 

John-Ove Johansson (M), tjänstgörande ersättare 

Ulf Hilding (M) 

Gunnar Fransson (M) 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Tommy Larserö, kommunchef 

Bo Wallströmer, ekonomichef, §§ 3-28 

Anders Nordlund, bildningschef, §§ 2-13 

Charlotte Dahlbom, socialchef 

Torbjörn Larsson, verkställande direktör, LFAB, §§ 14-15 

Håkan Ceder, verkställande direktör, Tursam, § 1 

Tomas Larsson, näringslivschef, §§ 1-6  

Ylva Edbohm, informatör, §§ 1-7 

Utses att justera Gert Stark 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2012-02-03 

 

Under- 
skrifter 

 
 
Sekreterare       ………………………………………………………………………….. 

 Anders Andersson 

Paragrafer: 1 – 28 

 

  
 
 
Ordförande        …………………………………………………………………………. 

 Ewa-Leena Johansson 
 

 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 

 Gert Stark 
 

   ANSLAG/BEVIS           

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ              Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2012-01-25 

Datum för 
anslags uppsättning 2012-02-03 Datum för 

anslags nedtagande    2012-02-28 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 

  Anders Andersson  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

Ks § 1 

Au § 2  Dnr KS 057/2011 
 

Förslag till turiststrategi, Tursam i Bergslagen Ekonomisk 
Förening 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening har inkommit med förslag till 

gemensam turiststrategi för kommunerna Hällefors, Lindesberg, 

Ljusnarsberg och Nora.  

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till turiststrategi för 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Verkställande direktör Håkan Ceder, Tursam i Bergslagen Ekonomisk 

Förening redovisar förslag till gemensam turiststrategi för kommunerna 

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening 

Hällefors kommun 

Lindesbergs kommun 

Nora kommun 

Tomas Larsson, näringslivschef 

Ljusnarsbergs Guld & Äventyr 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

Ks § 2 

Au § 1  Dnr KS 028/2011 
 

Medfinansiering 2012 av Business Region Örebro 
(BRO) 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 april 2011, § 105 

att kommunen skulle ingå avtal rörande deltagande i projektet  

Business Region Örebro (BRO). 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. 

 

Näringslivskontoret, Örebro kommun har inkommit med skrivelse 

daterad den 13 december 2011 rörande medfinansiering 2012 av BRO.  

 

Förslag 
Örebro kommun föreslår i föreliggande skrivelse att kommunstyrelsen i 

Ljusnarsbergs kommun beslutar att medfinansiera BRO under 2012 med 

49 270 kronor, motsvarande tio kronor per kommuninvånare.  

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera BRO under 2012 med 

49 270 kronor. Vidare beslutas att den icke budgeterade summan av 

25 000 kronor finansieras via kommunstyrelsens disponibla medel. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Tomas Larsson och kommunchef Tommy Larserö 

föredrager ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Näringslivskontoret, Örebro kommun 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 3 
Au § 3  Dnr KS 027/2011 
 

Yttrande, motion rörande skyltning vid riksväg 50 
angående lediga industritomter, Ulf Hilding (M) 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Ulf Hilding (M) inkom med motion daterad den 26 april 2011 rörande 

skyltning vid riksväg 50 om ledig industrimark i kommunen. 

 

Motionären anför att nu när industrimark som avsatts i anslutning till 

Bångbro industriområde börjar bli tillgänglig för etablering, behöver 

upplysning om detta spridas.  Motionären föreslår därför att skyltar med 

texten ”Lediga industritomter” eller motsvarande samt lämpligt 

telefonnummer, e-postadress och hemsida sätts upp vid tillfarterna från 

riksväg 50 till Kopparberg. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2011, § 48, 

hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med förslag till yttrande 

daterat den 16 december 2011. I förslaget till yttrande framförs att 

kommunens nya industriområde i Bångbro kommer att marknadsföras 

bland annat genom att en skylt skall sättas upp längs riksväg 50. 

Placering och slutgiltigt utförande är ännu inte klargjort men skall ske i 

samverkan med Länsstyrelsen i Örebro län och Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning. Uppsättningen av skylt sker när ny detaljplan antagits 

och Länsstyrelsen  i Örebo län medgivit att skylten får sättas upp. 

 

Förslag 
Näringslivschef Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att med föreliggande förslag till yttrande 

anse motionen besvarad. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande 

förslag till yttrande och därmed anse motionen besvarad. 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Tomas Larsson föredrager ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande 

förslag till yttrande och därmed anse motionen besvarad. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 4 
Au § 4  Dnr KS 088/2011 
 

Yttrande, medborgarförslag rörande inrättande av 
parkering för husvagnar och husbilar i Riggards,  
XXXXXXXXX 
 

 

Allmänna utskottet 
 

Ärendebeskrivning 
XXXXXXX  inkom den 9 september 2011 med medborgarförslag 

rörande inrättande av parkering för husvagnar och husbilar i Riggards. 

 

I medborgarförslaget föreslås att kommunfullmäktige beslutar utreda 

möjligheterna att konvertera det före detta området i Riggards för 

äldreboende till en plats för korttidsparkering och övernattning för 

husvagnar och husbilar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vi sammanträde den 15 september 2011, 

§ 79, hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med förslag till yttrande 

daterat den 19 december 2011. I förslaget till yttrande anförs bland annat 

att inrätta parkering för övernattning vid Riggardsgatan inte är lämpligt 

för närvarande. Platser är under utredning av Ljusnarsbergs Fastighets-

aktiebolag beträffande förutsättningarna för att nyttja området för 

framtida boende. 

 

Förslag 
Näringslivschef Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att med föreliggande förslag till yttrande 

anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande 

förslag till yttrande och därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Tomas Larsson föredrager ärendet. 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 
 
 
Yrkanden 
Ulf Hilding (M) yrkar i ett tilläggsyrkande att i kommunstyrelsens 

protokoll skall förslaget till yttrande i sin helhet citeras. 

 

Ewa-Leena Johansson (S) yrkar avslag på Ulf Hildings tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar avslå Ulf Hildings tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande 

förslag till yttrande och därmed anse motionen besvarad. 

 

Reservation 
Ulf Hilding reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 5 
Au § 5  Dnr KS 087/2011 
 

Yttrande, medborgarförslag rörande inrättande av 
kolonilottområde i Kopparberg, XXXXXXX 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
XXXXXXXX  inkom den 9 september 2011 med medborgarförslag 

rörande inrättande av kolonilottområde i Kopparberg. 

 

I medborgarförslaget föreslås att kommunfullmäktige beslutar att utreda 

möjligheten att i Kopparberg i anslutning till centrum inrätta ett eller flera 

områden lämpliga för koloniverksamhet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 september 2011, 

§ 80, hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med förslag till yttrande 

daterat den 16 december 2011. I förslaget till yttrande anges bland annat 

att kommunen i grunden är mycket positiv till förslaget om odlingslotter, 

men att det på grund av höga investeringskostnader samt därpå följande 

driftkostnader inte är befogat att kommunen investerar i odlingslotter. 

Kommunen välkomnar dock föreningsdriven verksamhet om föreningen 

önskar att själv iordningställa och sköta odlingslotterna. Finns detta 

intresse kan kommunen föreslå lämpligt område för odlingslotter och vara 

behjälplig med att diskutera lösningar för detta. 

 

Förslag 
Näringslivschef Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att med föreliggande förslag till yttrande anse 

medborgarförslaget besvarat. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande 

förslag till yttrande och därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Tomas Larsson föredrager ärendet. 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

 

 

Yrkande 
Hans Hedborg (C), med instämmande av Gunnar Fransson (M), yrkar att 

förslaget till yttrande återremitteras för komplettering med angivelse av 

vilka geografiska områden kommunen kan tänkas erbjuda för inrättandet 

av kolonilotter. 

 

Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen bifaller allmänna 

utskottets förslag med kompletteringen att kommunstyrelsen beslutar att 

förslaget till yttrande skall kompletteras till kommunfullmäktiges 

sammanträde med karta/kartor som anger enligt kommunen lämpliga 

områden för inrättande av kolonilotter. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreliggande förslag till yttrande skall till 

kommunfullmäktiges sammanträde kompletteras med med karta/kartor 

som anger enligt kommunen lämpliga områden för inrättande av 

kolonilotter. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande 

förslag till yttrande, med komplettering enligt kommunstyrelsens beslut, 

och därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Näringslivschef Tomas Larsson 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 6 
Au § 16  Dnr KS 089/2011 
 

Yttrande, medborgarförslag rörande uppmärksamhet 
av longitud- och latitudlinjerna som korsar 
kommunen, XXXXXXXXX 
 
 

Allmänna utskottet 
 

Ärendebeskrivning 
XXXXXXX inkom den 12 september 2011 med medborgarförslag 

rörande uppmärksamhet av longitud- och latitudlinjerna som korsar 

kommunen. 

 

I medborgarförslaget påtalas att 15:e longituden östlig längd (E15°) går 

genom kommunen och strax norr om Högfors går i öst-västlig riktning 

60:e breddgraden nordlig bredd, N60°, vilket benämns latituden. Således 

korsar E15° och N60° varandra strax väster om riksväg 50 norr om 

Högfors. Detta innebär att Kopparberg på den nord-sydliga linjen 

befinner sig exakt en soltimme före Greenwich meantime och att Högfors 

i öst-västlig riktning befinner sig två tredjedelar från ekvatorn och en 

tredjedel från Nordpolen. 

 

XXXXXX föreslår bland annat beträffande longituden att kommunen 

öppnar staketet mellan Bergmästaregatan och Stora Gården och gör en 

port med en tydlig skylt som visar E15°. För att förbipasserande skall 

förstå linjens riktning bör en likadan skylt sättas på norra sidan av gatan. 

Nere på gräsmattan mellan Stora Gårdens huvudbyggnad och staketet 

mot före detta Statoil kan en gångstig med ljusa stenplattor läggas och 

vid staketet ner mot ån kan ytterligare en skylt med E15° placeras. 

Därefter kan en uthuggning göras i riktning söderut upp mot Backarna 

för att ytterligare illustrera var E15° går. Från olika platser i slänten upp 

mot kyrkan skulle denna uthuggning då kunna ses. Eventuellt skulle även 

en stor från samhället läsbar skylt E15° sättas upp i den glänta som 

uppstår. Skyltar skulle även kunna sättas upp vid Abrahamsgård/Fase-

gatan och vid fyra platser längs riksväg 63. 

 

Beträffande latituden skulle skyltar som visar N60° kunna sättas upp på 

länsväg 792 och riksväg 50 där latituden passerar. Eventuellt skulle även 

en stig kunna röjas mellan länsväg 792 och riksväg 50 där latituden N60° 

går. 

 

Norr om Högfors där E15° och N60° korsas kan vägar röjas från riksväg 

50 in till själva skärningspunkten, koordinaten. Vid vägen borde då 

skyltar för respektive latitud och longitud sättas upp på ömse sidor. Från  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

 

 

koordinaten skulle också en bit väg röjas i nord/sydlig respektive 

öst/västlig riktning för att tydiggöra den märkvärdiga platsen E15°/N60°.  

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 september 2011, 

§ 78, hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Informatör Ylva Edbohm har inkommit med förslag till yttrande daterat 

den 19 december 2011. I förslaget till yttrande anges bland annat att 

huvuddelen av förslagen i medborgarförslaget är svåra att identifiera som 

samstämmiga med vad som anges i ”Vision, mål, strategi och 

organisation för ökad turism, tillväxt och utveckling i Ljusnarsbergs 

besöksnäring” samt att förslagen är så kostsamma att de ej torde vara 

ekonomiskt försvarbara. Dock kan förslaget rörande longituden E15° 

övervägas för nyttjande i kommunens marknadsföring. 

 

Förslag 
Informatör Ylva Edbohm föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-

mäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda användandet 

av longituden E15° som en del i kommunens marknadsföring. Vidare 

föreslås kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till 

yttrande och anse medborgarförslaget därmed besvarat. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda användandet av longituden E15° 

som en del i kommunens marknadsföring. Vidare föreslås kommun-

fullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till yttrande och anse 

medborgarförslaget därmed besvarat. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Informatör Ylva Edbohm föredrager ärendet. 

 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige uppdra åt 

kommunstyrelsen att utreda användandet av longituden E15° som en del i 

kommunens marknadsföring. Vidare föreslås kommunfullmäktige 

besluta att anta föreliggande förslag till yttrande och anse medborgar-

förslaget därmed besvarat. 

 

_________ 
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Ks § 7 
Au § 15  Dnr KS 009/2012 
 

Grafisk profil 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Informatör Ylva Edbohm presenterar förslag till grafisk profil för 

kommunen. Förslaget innebär bland annat en revidering av kommunens 

logotyp. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till grafisk profil. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Informatör Ylva Edbohm föredrager ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Informatör Ylva Edbohm 

Kommunchef Tommy Larserö 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

Bildningschef Anders Nordlund 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Enhetschefer inom socialförvaltningen 

Rektorer, förskolechef och enhetschef inom bildningsförvaltningen 
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Ks § 8 
Bus § 125  Dnr KS 022/2011 
 

Information, utvärdering av Vuxam 
 

 

Bildningsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2010 (§ 110) att bilda en enhet 

för vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor, Vuxam, vars verksamhet 

skulle utvärderas den 31 augusti 2011. Bildningschef Anders Nordlund 

har lämnat en tjänsteskrivelse som beskriver verksamhetens innehåll, 

organisation, samverkan med myndigheter och organisationer, arbetssätt 

och resultat. Samverkan med individ- och familjeomsorgen, arbets- 

förmedlingen med flera fungerar bra medan den kan förbättras med 

andra. Verksamhetens effekter på försörjningsstöd och sysselsättning är 

svårbedömda. 

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet beslutar att informera kommunstyrelsen om ut-

värderingen samt att uppdra åt bildningschefen att fortsätta analysera 

Vuxams verksamhet och dess effekter för försörjningsstöd och  

sysselsättning. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrager ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 

Enhetschef Kent Liljendahl 
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Ks § 9 
Bus § 4  Dnr KS 053/2011  
 

Skolsamfonden – riktlinjer för utdelning 
 

 
Bildningsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsutskottet beslutade den 6 september 2011 (§ 88) att uppdra åt 

bildningschef Anders Nordlund och kommunsekreterare Anders 

Andersson att utarbeta förslag till riktlinjer för utdelning ur Stiftelsen 

Ljusnarsbergs kommuns skolsamfond. I tjänsteskrivelse den 2 januari 

2011 redogör man för fonden och dess användning och lämnar förslag till 

beslut. 

 

Skolsamfonden består av ursprungligen 16 donationsfonder och skall 

kort uttryckt användas till belöning för studieresultat, personliga egen-

skaper eller kultur- och idrottsaktiviteter, stipendium för fortsatt utbild-

ning, hjälp till studieomkostnader samt till gemensamma aktiviteter. 

 

Förslag 
- 35 % av disponibelt belopp skall användas till belöning eller upp-

muntran åt elev vid Kyrkbacksskolan ”som visat goda kunskaper i sär-

skilt ämne, gott kamratskap eller berömvärd flit” samt till ”elev som 

ägnat arbete åt teater eller musik eller åt gymnastik eller idrott”. Beloppet 

disponeras av Kyrkbacksskolans rektor i samråd med skolans personal 

och elever. Stipendierna utdelas i samband med skolavslutningen. 

- Maximalt 35 % av disponibelt belopp används till ”stipendier för fort-

satt utbildning” för elever som är folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun 

och företrädesvis för extrakostnader i samband med studier på gymnasie-

nivå. Stipendierna för fortsatt utbildning utlyses på kommunens webb-

sida senast 1 juni och sista ansökningsdatum är den 15 september varje 

år. Stipendiaterna utses av bildningsutskottet som tar beslut vid sitt 

sammanträde i oktober.  

- Maximalt 30 % av disponibelt belopp används till ”hjälp åt elev för 

studier eller studieresa inom landet eller utomlands”. Stipendiet utlyses 

på kommunens hemsida senast 2 månader före sista ansökningsdatum 

och delas ut 2 gånger/år. Sista ansökningsdatum är 15 februari och 15 

september och bildningsutskottet utser stipendiater. 

- Eventuella ej utnyttjade disponibla medel kan användas för ”studieresa, 

skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller 

annat för eleverna gemensamt ändamål”. Bildningsutskottet beslutar om 

dessa medel efter ansökan från respektive verksamhet.  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

 

 

Vid diskussionen i ärendet uttrycks att ambition och kunskapsinhämtning 

skall belönas i högre grad än kamratskap, att förslagen till utdelningar  

skall motiveras och att elever och föräldrar skall få ökad kännedom om 

fonden och dess riktlinjer.  

 
Bildningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föreslagna riktlinjer för utdelning 

ur Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns skolsamfond med nedanstående 

ändringar (kursiverade) av första stycket: 

 

- Maximalt 35 % av disponibelt belopp skall användas till belöning … 

disponeras av Kyrkbacksskolans rektor i samråd med skolans personal 

och elever. Innan beslut fattas om utdelning skall motiverade förslag 

presenteras för bildningsutskottet.  

Meningen Stipendierna utdelas i samband med skolavslutningen stryks. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrager ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 

Rektorer, förskolechef och enhetschef inom bildningsförvaltningen 

 

 

 

  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  16 (44) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 
Ks § 10 
Bus § 6   Dnr KS 010/2011 
 

Kopparbergs Brukshundsklubb – bidragsansökan  
 

 
Bildningsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kopparbergs Brukshundsklubb har sin verksamhet vid Bergslagsvallen 

och delar lokaler med Ställdalens AIK. I skrivelse den 8 december 2011 

anför man att lokalerna är hårt slitna vilket är till särskild nackdel när 

man ordnar arrangemang med förtäring i olika former. Kök och klubb-

lokal behöver förnyas med vitvaror, skåp och färg. För detta söker man 

bidrag med 75 000 kronor, oräknat arbetet, vilket utförs ideellt av  

medlemmar, och vissa egna vitvaror.  

 

Det konstateras att kommunen är lokalägare och har avtal med  

Ställdalens AIK. 

 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår i tjänsteskrivelse den 2 januari 

2012 att kommunen ger ett bidrag med 37 500 kronor. 

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet beslutar att uppdra åt bildningschef Anders Nordlund 

att begära preciseringar av planerade åtgärder och beräknade kostnader 

samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen med synpunkten att 

arbetet skall redovisas innan eventuellt bidrag utbetalas. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrager ärendet. Kopparbergs 

brukshundklubb har inkommit med sammanställning av föreslagna 

åtgärder samt kalkylerade kostnader för dessa.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen bidrar med 37 500 kronor. Det 

beslutade bidraget finansieras via kommunstyrelsens disponibla medel. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Kopparbergs Brukshundsklubb 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredeén  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 11 
Au § 6  Dnr KS 027/2011 
 

Yttrande, motion rörande ökad andel närproducerade 
livsmedel i kommunköken, John Wassberg (V) 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
John Wassberg (V) inkom med motion daterad den 20 mars 2011 rörande 

ökad andel av lokalproducerade livsmedel i kommunköken. 

 

Motionären anför att Lagen om offentlig upphandling (LOU) ofta sätter 

käppar i hjulen för kommuner som vill gynna lokalproducenter, 

exempelvis vad gäller livsmedel till köken. Det finns dock metoder för 

att underlätta för lokala producenter att kunna konkurrera vid 

upphandlingar utan brott mot LOU. 

 

Utifrån vad som anges i motionen yrkas att kommunen, för att öka 

andelen lokalproducerad mat i de kommunala köken, anordnar 

informationskvällar där lokala producenter bjuds in och informeras om 

LOU och kommunens krav vid upphandlingar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2011,  

§ 47, att hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Tillförordnad kostchef Ulrika Persson Wexell har inkommit med förslag 

till yttrande daterat den 7 december 2011. I förslaget till yttrande anges 

bland annat att länets upphandlingskontor och Örebro läns landsting 

informerar livsmedelsproducenter om upphandlingar för att få lokala 

producenter att lägga anbud. Dock finns det ett flertal svårigheter som 

medför att intresset från lokala producenter att delta vid upphandlingar är 

litet. 

 

Förslag 
Tillförordnad kostchef Ulrika Persson Wexell föreslår kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta att med föreliggande förslag till 

yttrande anse motionen besvarad. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande 

förslag till yttrande och därmed anse motionen besvarad. 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till yttrande och anser 

därmed motionen besvarad. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 12 
Au § 13  Dnr KS 175/2009 023 
 

Återkoppling, frivillig avgång 
 

 

Allmänna utskottet 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 december 2009, 

§ 116, att frivillig avgång skulle erbjudas kommunens anställda under 

åren 2009-2011. Frivillig avgång erbjöds i form av avtalspension för 

personer som under perioden 2009-2011 var i åldern 63-65 år eller i form 

av avgångsvederlag för personer tillsvidareanställda i kommunen. Vidare 

beslutades att kontinuerlig återkoppling av utvecklingen skulle ske till 

kommunstyrelsen. 

 

Personalsekreterare Irena Jönsson har inkommit med återkoppling 

avseende perioden 2009-2011. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner återkopplingen samt konstaterar att 

erbjudandet om frivillig avgång upphört från och med den 1 januari 2012 

och att erbjudandet inte skall förnyas. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö och ekonomichef Bo Wallströmer 

föredrager ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Personalsekreterare Irena Jönsson 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 13  Dnr KS 159/2010 041  
 
 

Ekonomisk rapport  
 

 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar muntligt den aktuella 

ekonomiska situationen för kommunen. Bland annat framgår av 

redovisningen att kommunens likviditet är ansträngd. 

 

Vidare redovisar ekonomichef Bo Wallströmer muntligt det preliminära 

ekonomiska resultatet för kommunen år 2011. Det sammantagna 

ekonomiska resultatet beräknas bli ett överskott med cirka  

4 000 000 kronor. Allmänna utskottets och bildningsutskottets 

verksamheter antas generera ett överskott medan sociala utskottets 

verksamheter sannolikt kommer att uppvisa ett underskott. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 14 
Au § 14  Dnr KS 015/2011 
 

Yttrande, medborgarförslag om hyresreducering för 
universitetsstuderande, XXXXXXXXXXXXX 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
XXXXXXXXXX inkom med medborgarförslag daterat den  

27 januari 2011 rörande hyresreducering för universitetsstuderande. 

 

I medborgarförslaget föreslås att personer upp till 30 års ålder, vilka 

väljer att studera vidare på högskola eller universitet, skall erhålla 

hyresrabatt i fastigheter ägda av Ljusnarsbergs kommun. Rabatten skall 

erhållas mot uppvisande av erhållna poäng varje termin. Förslagets syfte 

är bland annat att knyta människor med högre utbildning till orten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 mars 2011, § 18, 

hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Verkställande direktören i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB), 

Torbjörn Larsson, har inkommit med förslag till yttrande daterat den  

19 december 2011. I förslaget till yttrande anges bland annat att LFAB 

sedan en längre tid har ett erbjudande för ungdomar upp till 25 år som 

innebär 15 procents hyresrabatt för lägenheter om ett eller två rum och 

kök samt 20 procents hyresrabatt för större lägenheter. Vidare är 

månaderna juli och augusti hyresfria för studenter. 

 

Förslag 
Verkställande direktör Torbjörn Larsson föreslår kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till 

yttrande. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande 

förslag till yttrande. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Verkställande direktör Torbjörn Larsson föredrager ärendet. 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till yttrande. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 15 
Au § 11  Dnr KS 026/2011 
 

Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Verkställande direktör Torbjörn Larsson informerar om den aktuella 

ekonomiska situationen i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB). 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner rapporten. 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Verkställande direktör Torbjörn Larsson informerar om den aktuella 

ekonomiska situationen i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB). 

Beträffande 2011 visar en preliminär årsredovisning ett överskott med 

drygt 1 500 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Verkställande direktör Torbjörn Larsson 

Ekonom Sara Jonsson 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 16 
Au § 9  Dnr KS 032/2011 
 

Ombudgetering 2012 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad 

den 29 december 2011 rörande ombudgetering. I skrivelsen anges att 

Sveriges Kommuner och Landsting meddelat att arbetsgivar-

avgifterna sänks 2012, medförande lägre personalkostnader 

motsvarande cirka 500 000 kronor för kommunen. 

 

Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår allmänna utskottet besluta att 

föreslå kommunstyrelsen att öka anslaget för kommunstyrelsens 

disponibla medel i Övergripande strategier och budget 2012 från 

1 500 000 kronor till 2 000 000 kronor. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer föredrager ärendet. 

 

Yrkanden 
Ronnie Edvardsson (MP) yrkar att ombudgetering skall ske genom att 

en ny 50 procents tjänst som fritidsledare inom fritidsgårds-

verksamheten på kvällstid tillsätts. Vidare yrkas att ett bidrag införs 

på 5 000 kronor till nystartade föreningar som riktar sig till fysisk 

träning för ungdomar och vuxna. Yrkandena utvecklas i en skrivelse 

daterad den 25 januari 2012. 

 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att föreliggande skrivelse 

från Miljöpartiet De Gröna överlämnas till kommunchef  

Tommy Larserö för beredning. Beträffande bidrag till nystartade 

föreningar skall förslaget inbegripas i de direktiv som kommunstyrelsen 

beslutade om vid sammanträde den 23 januari 2008, § 14 rörande 

budgetuppdraget om utredning av kommunens föreningsbidrag beslutat 

vid sammanträde i kommunfullmäktige den 13 december 2007, § 65. 

I övrigt yrkas bifall till allmänna utskottets förslag. 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons yrkande. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Kommunchef Tommy Larserö 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 17 
Au § 10 
Bus § 2 
Su § 5  Dnr KS 032/2011 
 

Internbudget 2012 
 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till internbudget 

för år 2012. 

 

Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 10 januari 2012, § 2 

att tillstyrka förslaget till internbudget och överlämna det till 

kommunstyrelsen. 

 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 11 januari 2012, § 10  

föreslå kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till internbudget. 

 

Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 januari 2012, § 5  

föreslå kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till internbudget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till internbudget för 2012. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

Ekonom Inger Sundblad 

Ekonom Sara Jonsson 

Kommunchef Tommy Larserö + handling 

Bildningschef Anders Nordlund + handling 

Socialchef Charlotte Dahlbom + handling 

Enhetschefer inom socialförvaltningen + handling 

Förskolechef och rektorer + handling 

Kostchef Louise Auer + handling 

Näringslivschef Tomas Larsson + handling 

Kommunsekreterare Anders Andersson + handling 

Personalsekreterare Irena Jönsson + handling 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Ks § 18 
Su § 166  Dnr KS 009/2011 
 

Vårdtyngdsmätning 
 

 

Sociala utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Vårdtyngdsmätning har genomförts under vecka 37 enligt KATZ och 

Berger vid äldreboendena Koppargården och Solgården/Heden. 

Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar en sammanställning av 

vårdtyngdsmätningens resultat. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet beslutar att godkänna redovisningen samt att 

redovisningen skall delges kommunstyrelsen.  

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom föredrager ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
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Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Ks § 19 
Su § 168  Dnr KS 009/2011 
  Dnr KS 039/2011 
 

Medarbetarkontrakt för undersköterskor, vårdbiträden, 
arbetshandledare och boendestödjare inom 
äldreomsorgen och enheten för funktionshindrade 
 

 

Sociala utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar upprättade förslag till 

medarbetarkontrakt för undersköterskor, vårdbiträden, arbets-

handledare och boendestödjare inom äldreomsorgen och enheten för 

funktionshindrade. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet beslutar att godkänna medarbetarkontrakten samt att 

medarbetarkontrakten skall delges kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom föredrager ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-01-25 
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Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 20 
Au § 18  Dnr KS 010/2012 
 

Revidering av översiktsplan 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med skrivelse daterad 

den 29 december 2011 rörande revidering av kommunens 

översiktsplan. I skrivelsen anges att behov föreligger av att revidera 

gällande översiktsplan som antogs 2002 och skrivelsen innehåller ett 

förslag till organisation, tidplan, tidsinriktning och arbetsupplägg vad 

gäller revideringen av översiktsplanen. 

 

Förslag 
Kommunchef Tommy Larserö föreslår kommunstyrelsen besluta att 

nuvarande översiktsplan skall revideras samt att arbetet med 

revideringen sker utifrån föreliggande förslag till organisation, 

tidplan, tidsinriktning och arbetsupplägg. 

 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö föredrager ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Kommunchef Tommy Larserö 
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Ks § 21 
Au § 17  Dnr KS 046/2011 
 

Örebro läns regionala strategi för jämställdhet 2012-2015 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Örebro län har inkommit med Örebro läns regionala 

strategi för jämställdhet 2012-2015. I bilagd skrivelse från 

landshövding Rose-Marie Frebran, daterad den 19 december 2011, 

framförs förhoppningen att kommunen ställer sig bakom Örebro läns 

jämställdhetsstrategi genom att underteckna den och medverka i 

förverkligandet av den. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Örebro läns regionala 

strategi för jämställdhet 2012-2015. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Länsstyrelsen i Örebro län 
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Ks § 22 
Au § 23  Dnr KS 002/2012 
 

Anmälan av ny beräkning av partistöd 2012 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 mars 2010, § 2, 

om ändrad beräkning av det kommunala partistödet. Vid detta tillfälle 

beslutades även att ny beräkning av partistödet skulle redovisas årligen. 

Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med anmälan 

daterad den 2 januari 2012. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår att kommunfullmäktige 

godkänner anmälan av partistöd 2012. 

 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna anmälan av 

partistöd 2012. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner anmälan av partistöd 2012. 

 

_________ 
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Ks § 23 
Au § 24  Dnr KS 002/2012 
 

Anmälan av ändring av ekonomiska förmåner 2012 till 
förtroendevalda 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 juni 2007, § 32, 

om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Vid samma tillfälle 

beslutades även att ändringar skulle utgöra årliga ändringsärenden. 

Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med anmälan 

daterad den 2 januari 2012. 

 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår att kommunfullmäktige 

godkänner anmälan av ekonomiska förmåner för förtroendevalda. 

 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna anmälan av 

ändring av ekonomiska förmåner för förtroendevalda. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner anmälan av ändring av ekonomiska 

förmåner för förtroendevalda. 

 

_________ 
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Ks § 24 
Au § 25  Dnr KS 003/2012 
 

Redovisning och uppföljning av beslut i 
kommunfullmäktige 2010-2011 exklusive motioner, 
medborgarförslag och budgetuppdrag 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 

redovisning och uppföljning per den 2 januari 2012 av verkställighet 

gällande beslut tagna i kommunfullmäktige 2010-2011 exklusive 

motioner, medborgarförslag och budgetbeslut. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

uppföljningen och redovisningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 

föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen och redovisningen. 

 

_________ 
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Ks § 25  Dnr KS 013/2011 
 
 

Fyllnadsval efter Lars Bergsten (S) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 3 januari 2011, § 5 

välja Lars Bergsten (S) till ordinarie ledamot samt vice ordförande i 

bildningsutskottet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 november 2011, 

§ 109 bevilja Lars Bergsten entledigande från samtliga politiska uppdrag 

i kommunen. 

 

Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 

daterad den 17 januari 2012 där behovet av fyllnadsval efter Lars 

Bergsten påtalas. 

 

Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att kommunstyrelsen 

väljer Annika Renbro (S) till ordinarie ledamot i bildningsutskottet och 

vice ordförande i bildningsutskottet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att välja Annika Renbro till ordinarie 

ledamot i bildningsutskottet och vice ordförande i bildningsutskottet. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Annika Renbro 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Lönekamrer Inger Willman 
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Ks § 26    

 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 

2011-11-01—2011-12-31. 

 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  

2011-11-01—2011-12-31. 

 

Anmälan av beslut om omplacering av lån hos Kommuninvest 

uppgående till 2 687 940 kronor med löptid till och med den  

25 november 2013 och ränta 2,25 procent. 

Delegat: Ekonomichef Bo Wallströmer i samråd med kommunstyrelsens 

ordförande Ewa-Leena Johansson 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 27    

 

Delgivningar 
 

   
 

 
Tursam i Bergslagen 

ekonomisk Förening 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 

den 8 september 2011. 

   

 
Tursam i Bergslagen 

ekonomisk förening 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 

den 19 oktober 2011. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokoll fört vid sammanträde den  

16 december 2011. 
   

 Regionförbundet Örebro 

Protokoll förda vid sammanträden i 

regionstyrelsen den 17 november och 8 

december 2011. 
   

 Regionförbundet Örebro 

Protokoll fört vid sammanträde i 

regionfullmäktige den 15 december 

2011. 
   
Dnr KS 
041/2011 

Örebro läns landsting 

Protokollsutdrag § 127 från 

sammanträde den 21-22 november 

2011 i landstingsfullmäktige, 

revidering av förbundsordning för 

Regionförbundet Örebro. 
   

 Föreningen L&SEK. 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 

den 24 oktober 2011. 
   

 Bergslagens Kommunalteknik 
Protokoll fört vid sammanträde i 

direktionen den 18 november 2011. 
   

 
Kommunstyrelsen,  

Nora kommun 

Protokollsutdrag § 202 från 

sammanträde den 30 november 2011, 

avtal om samverkan för lokalt 

folkhälsoarbete. 
   

 Kommunal 

Rapport, ”Hänger din mammas 

trygghet på dig?-Att kombinera jobb 

med omsorg om föräldrar”. 
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Dnr KS 001/2011 Jordbruksverket 

Beslut, nationellt register över 

bearbetningsanläggningar för 

vattenbruksdjur. 
   

Dnr KS 205/2011 
Kommunfullmäktige, 

Lindesbergs kommun 

Protokollsutdrag § 233 sammanträde 

den 12 december 2011, utvärdering 

av Bergslagens miljö- och 

byggnämnd och dess förvaltning. 
   

 
Räddningsnämnden 

Västerbergslagen 

Protokoll fört vid sammanträde den 

12 december 2011. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokoll fört vid sammanträde den  

7 december 2011. 
 

  

 
Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Rapport, ”Anläggningar för kultur, 

idrott och fritid 2010”. 
   

 Miljö- och naturvårdsrådet 
Minnesanteckningar förda vid möte 

den 15 november 2011. 
   

 Bergslagens Kommunalteknik 
Protokoll fört vid sammanträde i 

direktionen den 16 december 2011. 
   

Dnr 007/2011 Ljusnarsbergs kommun 

Ansökan till Regionförbundet 

Örebro om projektmedel inom 

utvecklingsstrategi för Örebro-

regionen gällande arrangerande av 

VM 2014 i guldvaskning. 
   

 

 Bergsmän och Bruksfolk 
Medlemsinformation september 

2011. 
   
Dnr KS 092/2011 Örebro tingsrätt Tredskodom i mål nr FT 6067-10. 
   

 Dnr KS 069/2010 106 Örebro läns landsting 

Protokollsutdrag från landstings-

fullmäktiges sammanträde den 20 

september 2011, § 97 

Överenskommelse avseende 

regional kollektivtrafikmyndighet. 
   

Dnr KS 051/2011 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Delegationsbeslut, uppsättning av 

informationsskylt på Malmtorget, 

fastigheten Ljusnarsberg 1:1. 
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Dnr KS 051/2011 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Delegationsbeslut, uppsättning av 

informationsskylt vid Kolartorps 

industriområde, fastigheten 

Finnhyttan 1:1. 
   

 Örebro läns landsting 

Protokoll från sammanträde den  

15 september 2011 i 

Länshandikapprådet. 
   

 Vectura 
Protokoll från syn av 

Djäkensvägen. 
 

   

 Statens folkhälsoinstitut 

”Tobak, tillsyn och 

tillgänglighet  

En intervjustudie och 

systematisk 

litteraturöversikt om 

tillgänglighetsbegränsande 

metoder” 
   

 Opera på Skäret 

Tack till dem som bidragit 

till genomförandet av 

sommarens 

operaföreställningar. 
   

 Svenskt Vatten 

Publikation P104 

”Nederbördsdata vid 

dimensionering och analys 

av avloppssystem”. 
   

 Svenskt Vatten 

Publikation P105 ”Hållbar 

dag- och dränvatten-

hantering Råd vid planering 

och utformning”. 
   

 
Bergslagens miljö- 

och byggnämnd 

Protokoll fört vid 

sammanträde den 12 

oktober 2011. 
 

 Bergsstaten 

Förlängning av giltighetstiden för del 

av undersökningstillståndet  

Högfors nr 100. 
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Räddningsnämnden 

Västerbergslagen 

Protokoll fört vid sammanträde den 

26 september 2011. 
   

 
Sveriges Kommuner och 

Landsting 

”Jäv och beroende Enkät om miljö- 

och hälsoskydd i kommunerna 

2011”. 
   

 
Räddningsnämnden 

Västerbergslagen 

Protokollsutdrag från sammanträde 

den 26 september 2011, § 50, beslut 

att inte utdöma tidigare fastställt 

vitesbelopp samt avsluta ärende 

rörande brister i brandskyddet på 

Garhytteskolan. 
   
 Länstrafiken Örebro Tertialbrev 
   

 Regionförbundet Örebro 

”Regional översiktlig planering  - 

Rumsligt perspektiv på utvecklings-

strategi för Örebroregionen” 
   

 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ewa-Leena Johansson 

Avrapportering från Leader 

Bergslagen. 
   

 SISU Idrottsutbildarna 
Verksamhetsberättelse 2010 och 

verksamhetsplan 2011–2012 
   

 Skolverket 

Lägesbedömning 2011, del 1 

beskrivande data och del 2 

bedömningar och slutsatser 
   

 
Skolinspektionen, barn- och 

elevombudet 

Anmälan om kränkande behandling vid 

Kyrkbacksskolan. 
   

 Skolinspektionen 

Kvalitetsgranskning av skolornas 

arbete med demokrati och värdegrund i 

grundskolans senare år. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Inspektionsrapport, Garhytteskolans 

kök samt beslut om årlig kontrollavgift 

för Garhytteskolans och 

Kyrkbacksskolans kök. 
   

 Kulturting 2012 
Barns och ungas rätt till kultur – 

möjliggörarna. 
   

 Skolverket 
Statsbidrag 2012 för maxtaxa inom 

förskolan och fritidshemmet. 
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 Maiwor Grundh, Fakulteten för 

ekonomi, kommunikation och 

IT, Avdelningen för 

Arbetsvetenskap,  

Karlstad universitet 

”Småkommunsatsningen-En 

utvärdering av små kommuners 

förebyggande arbete mot alkohol och 

narkotika i Värmlands och Örebro län”. 

   

 

Länsstyrelsen Värmland, 

Länsstyrelsen Örebro län och 

Karlstad universitet 

”Småkommuners förebyggande arbete 

mot alkoholskador och narkotika-

Sammanfattning av utvärderingen”. 
   

 Förvaltningsrätten i Karlstad 
Dom i mål nr 3958-11 E, avslag på 

överklagande. 
   

 
Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Rapport, ”Boende för äldre-

kartläggning 2011”. 
   

 Migrationsverket 
Nya riktlinjer för Migrationsverkets 

lägenhetsboende. 
   

 Socialstyrelsen 

Prestationsersättning till kommuner för 

införande av lokala värdighetsgarantier 

år 2011. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Beslut om årlig kontrollavgift för 

livsmedelsanläggning, Bergsgården. 
   

 Migrationsverket 
Ändrad rutin för anvisning av 

ensamkommande barn. 
   
 Regeringen Riksnorm för försörjningsstöd 2012. 
   

 

Örebro läns landsting, 

Landstinget Sörmland, FoU i 

Sörmland och Regionförbundet 

Örebro 

”Äldres liv och hälsa i Sörmland och 

Örebro län”. 

   

 Länstrafiken Mälardalen 
Rapport, uppföljning till och med 

november 2011 av färdtjänst. 
   

 Strålskyddsmyndigheten 
Information om trådlösa nätverk i 

skolor. 
   
 Nora kommun Projektet Entreprenörskap i skolan 
   

 Skolinspektionen 
Inspektion av kommunernas rutiner för 

klagomålshantering 
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 Skolinspektionen 

Riktad tillsyn inom området 

svenskundervisning för invandrare i 

Ljusnarsbergs kommun 
   

 Regionförbundet Örebro Riktlinjer, Informationshantering och 

journalföring i kommunal hälso- och 

sjukvård 
   

 Regionförbundet Örebro 

Riktlinjer, Skydds- och 

begränsningsåtgärder inom vård och 

omsorg för personer med allvarlig 

kognitiv störning 
   

 Kommunstyrelsen 
Anvisningar och tidplan för 

kommunens bokslut 2011 
   

 
Enhetschef Lotta Sjögren och 

socialchef Charlotte Dahlbom 

Information om förändringar på 

Treskillingen 
   
 Socialchef Charlotte Dahlbom Information om förändrad mattaxa 
   

 
Socialsekreterare  

Nell Andreasson 

Information om samarbete mellan 

individ- och familjeomsorgen och 

landstigets mödrahälsovård rörande 

utbildning för blivande föräldrar 
   

 Förvaltningsrätten i Karlstad 
Dom i mål nr 3306-11 E, avslag på 

överklagande 
   
 Förvaltningsrätten i Karlstad Beslut i mål  nr 5461-11  
   

 
Tursam i Bergslagen Ekonomisk 

Förening 

Protokoll fört vid sammanträde i 

styrelsen den 1 december 2011. 
   

 
Kommunfullmäktige,  

Hällefors kommun 

Protokollsutdrag, sammanträde den 13 

december 2011, § 271, Bergslagens 

miljö- och byggnämnds delårsrapport. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Rapport från förstudie av förorenad 

mark vid Skärets sågverk. 
   

 Länsstyrelsen i Örebro län 

Skrivelse, Länsstyrelserna skärper och 

utvecklar sin alkohol- och 

tobakstillsyn. 
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Sveriges kommuner och 

Landsting och Energiverket 

Rapport: ”Nyckeltal energi och klimat 

2011 – byggnader, transporter och 

utsläpp i kommuner och landsting. 
   

 Statens institutionsstyrelse 

Tillämpningsföreskrifter och 

vårdavgifter vid Statens 

institutionsstyrelse 2012. 
   
 Karlskoga kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 
   

 Bergslagens Kommunalteknik 
Protokoll fört vid sammanträde i 

direktionen den 13 januari 2012. 
   

 
Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Kunskapsöversikt: ”ÖP-RUP – en 

plattform för utvecklingskraft”. 
   

 Länsstyrelsen i Örebro län 

Ny ledamot i kommunfullmäktige efter 

Mikael Kähäri (S), Josefin Oveson (S). 

Ny ersättare i kommunfullmäktige efter 

Josefin Oveson (S), Sverre Larsson (S). 
   

 Föreningen L&SEK 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 24 

oktober 2011. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokollsutdrag från 

nämndsammanträde den 7 december 

2011, § 243. Internkontrollplan. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokollsutdrag från 

nämndsammanträde den 7 december 

2011, § 244. Dokumenthanteringsplan. 
   

Dnr KS 034/2011 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Utställning av detaljplan för  

Bångbro 4:2 med flera (Dalskogen). 
   

 

Sveriges Kommuner och 

Landsting och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap 

Rapport: ”Öppna jämförelser 2011, 

Trygghet och säkerhet – tema 

brottsförebyggande arbete”. 
   

 Allmänna utskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den  

11 januari 2012. 
   

 Bildningsutskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den  

13 december 2011. 
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 Bildningsutskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den  

10 januari 2012. 
   

 Sociala utskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den  

15 december 2011. 
   

 Sociala utskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den  

12 januari 2012. 
   

 

Kommunstyrelsernas ordförande 

i respektive kommun i Örebro 

län 

Uttalande angående asylsökande 

flyktingar. 

   

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 28 
 
 

Fråga angående ledningsorganisationen inom 
äldreomsorgen, Gunnar Fransson (M) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Gunnar Fransson (M) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) 

väcka följande fråga: Signaler har framkommit att det förekommer 

problem inom ledningsorganisationen för äldreomsorgen, har detta 

uppmärksammats och om svaret är ja, vilket åtgärder avses vidtas? 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom informerar att åtgärder vidtagits under 

2011 inom ledningsorganisationen för äldreomsorgen samt att för 

närvarande pågår en översyn av ledningsorganisationen. Vidare har 

sociala utskottet vid sammanträde den 12 januari 2012, § 17 uppdragit åt 

socialchef Charlotte Dahlbom att utreda alternativa lednings-

organisationer inom sociala utskottets ansvarsområden. Utredningen 

skall fokusera på ledningsorganisationerna för enheterna  

hemtjänsten-Treskillingen och Solgården-Heden-Treskillingen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 

 

_________ 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


