
 
  

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   1 (41) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-06-19 

 

 

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

Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-09.02 

09.05-11.55 
Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Gert Stark (S) 

Wiveca Stopp (S), tjänstgörande ersättare 

Antti Tsupukka (S) 

Astrid Dahl (V) 

Ronnie Edvardsson (MP) 

Hans Hedborg (C) 

Janeric Björkman (C) 

Ulf Hilding (M) 

Gunnar Fransson (M) 

Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare, §§ 147-156, 158-169 

Bo Wallströmer, tillförordnad kommunchef och ekonomichef §§ 147-156, 158-169 

Anders Nordlund, bildningschef 

Christer Göransson, fastighetschef/verkställande direktör LFAB, §§ 147-156, 158-169 

Tomas Larsson, näringslivschef, § 150 

Hendrik Bijloo (KFL), gruppeldare  

Nan Carlsson, tillförordnad socialchef, §§ 147-148 

 
Utses att justera 

 
Ingemar Javinder 

Justeringens 
plats och tid 
 

Kommunkontoret 2013-06-25 Paragrafer 147-148 

150-169 

Underskrifter 
 

 

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

§§ §§ 147-156, 158-169                                       § 157 
  

 

 

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

 
  

 

…………………………… 
Justerande Ingemar Javinder 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2013-06-19 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2013-06-25  Datum för 
nedtagande 

2013-07-22 

Underskrift  

………………………………………………….  

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

Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 09.02-09.05 

 
Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Gert Stark (S) 

Wiveca Stopp (S), tjänstgörande ersättare 

Antti Tsupukka (S) 

Astrid Dahl (V) 

Ronnie Edvardsson (MP) 

Hans Hedborg (C) 

Janeric Björkman (C) 

Ulf Hilding (M) 

Gunnar Fransson (M) 

Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Bo Wallströmer, tillförordnad kommunchef och ekonomichef 

Anders Nordlund, bildningschef 

Christer Göransson, fastighetschef/verkställande direktör LFAB 

 
Utses att justera 

 
Ingemar Javinder 

Justeringens 
plats och tid 
 

Kommunkontoret 2013-06-19 Paragrafer 149 

Underskrifter 
 

 

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

 
  

 

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

 
  

 

………………………………………… 
Justerande Ingemar Javinder 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2013-06-19 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2013-06-19  Datum för 
nedtagande 

2013-07-15 

Underskrift  

 

………………………………………………….  

Anders Andersson 
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Ks § 147 
Su § 611   
 
Bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) kap 4 § 1 XXXXXX 
 

 

 

Sekretess 
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Sekretess 
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Ks § 148 
Su § 611   
 
Ansvarsfördelningen mellan sociala utskottet och 
bildningsutskottet 

 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Sekretess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag 
Sekretess 

 

 
 
 
Sociala utskottets beslut 
Sekretess 

 

Vidare beslutas att hänskjuta till kommunstyrelsen en frågeställning gällande 

ansvarsfördelningen mellan sociala utskottet och bildningsutskottet beträffande 

ärenden av den karaktär som det aktuella ärendet. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Sociala utskottets ordförande Ingemar Javinder (S) föredrar ärendet. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt socialchef Charlotte Dahlbom och 

bildningschef Anders Nordlund att utveckla en samverkansform där 

ansvarsfördelningen mellan sociala utskottet och bildningsutskottet tydliggörs i 

ärenden av föreliggande karaktär. 

 

_________ 

Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 149 
 
Väcka talan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 
Föräldrabalken kap 6 § 8 a, XXXXXX 
 

 

 

Sekretess 
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Ks § 150 
 
Information om utvecklingen inom näringslivsområdet i 
kommunen 

 

Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Tomas Larsson informerar om utvecklingen inom 

näringslivsområdet i kommunen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen 

 

_________ 
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Ks § 151 
Au § 78  Dnr KS 085/2013 
Bus § 60  Dnr KS 083/2013 
Su § 71  Dnr KS 056/2013 
 

Ekonomisk rapport 
 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar resultatprognos per den  

31 maj 2013 vilken visar på ett överskott i förhållande till budgeten för år 

2013 med 2 186  000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns 

följande prognos netto för år 2013. 

 

Ansvar Netto, 

prognos/budget, 

tkr 

Kommunchef (101-102) 883 

Ekonomichef (110-111) 2 594 

Näringslivschef (120) 0 

Kommunsekreterare (122) 141 

Kostchef (140) - 687 

Fastighetschef/IT-chef (170) - 745 

Summa 2 186 

Projektledare Bergskraft (121) 0 

 

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 42 procent, kan noteras per 

den 31 maj 2013: 

 

An- Netto (tkr)     

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 

  2013 budget mot 2013   

   periodbudget   

101-102 5 642 6 427 784 15 604 36 

110-111 10 332 14 860 4 528 35 905 29 

120 408 529 121 1 269 32 

122 1 039 1 276 238 3 103 33 

140 3 129 1 074 - 2 055 3 743 114 

170 3 047 1 280 - 1 767 3 155 97 

Summa 23 598 25 446 1 849 61 779 38 

121 1 859 3 - 1 856 103 1 805 

Summa 25 452 25 449 - 3 61 779 41 
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Maj månads ekonomiska rapport följer i princip den ekonomiska rapporten 

per den 30 april 2013. Beträffande ekonomichefens ansvarsområde 

tillkommer ett överskott då en tidigare gjord avsättning på balanskontot som 

enligt revisorerna skall resultatföras och detta medför en intäkt på  

2 425 000 kronor. Ansvarsområdet fastighetschef/IT-chef har inte hyrorna 

för kvartal två 2013 utdebiterats. Fakturor för administrativa tjänster till 

kommunen och fastighetsskötare/snickare bokförs under juni månad för 

kvartal två. Skolfastigheterna är fortfarande behäftade med höga kostnader 

för el och fjärrvärme. Inom ansvarsområdet har även påförts kostnader för 

utbyggnad av bredbandsnätet med 305 000 kronor. 

 

Likviditeten per den 6 maj 2013 var cirka 26 500 000 kronor. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner rapporten och överlämnar den till 

kommunstyrelsen. 

 

 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund redovisar följande resultatprognos per den  

31 maj 2013. Verksamheten prognostiserar ett positivt resultat jämfört med 

budget för 2013. Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 42 procent, 

kan noteras per den 31 maj 2013: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsområde 
510 BILDNINGSCHEF 

520-522 FÖRSKOLOR 

542 GARHYTTESKOLAN 

544 KYRKBACKSSKOLAN 

550 VUXAM 

 

  

Ansvar 
  
  

Netto 
utfall 
tom maj 

Period- 
budget 
tom maj 

Avvikelse 
mot 
Period-
budget 

Årsbudget Rikt-
punkt 
42 % 

Prognos 
Netto 

Resultat 
budget/ 
prognos 

510  17 371,6 16 522,0 -849,6 39 849,4 44 39 500 349 

520-522 4 193,4 4 122,8 -70,6 10 139,7 41 10 140 0 

542  2 730,3 2 495,3 -235,0 6 106,0 45 6 106 0 

544  7 597,1 7 785,9 188,8 19 056,8 40 19 300 -243 

550  2 785,2 2 462,7 -322,5 6 065,5 46 5 866 200 

Summa 34 677,6 33 388,7 -1 288,9 81 217,4 216,0 80 911 306 
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Ansvar 510 Bildningschef uppvisar ett förväntat överskott på 349 000 kr för 

helåret. Detta beror på större intäkter än budgeterat för grundskoleelever från andra 

kommuner samt lägre kostnader för köp av gymnasieplatser. 

 

Vad beträffar ansvar 520-523 Förskolechef och ansvar 542 Garhytteskolan 

prognostiserar båda ansvarsområdena ett nollresultat. Dock har förskolan fler barn 

än budgeterat. 

 

För ansvar 544 Kyrkbacksskolan prognosticeras i dagsläget ett underskott på  

243 000 kronor för helåret som till stor del kan hänföras till höga kostnader för 

sjuklön och extra assistenter under årets första fem månader. En översyn av 

bemanningen inför höstterminen pågår. 

 

Gällande ansvar 550 VUXam beror det förväntade överskottet på högre intäkter än 

budgeterat. 

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet godkänner rapporten och överlämnar den till 

kommunstyrelsen. 

 

 
Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom rapporterar att resultatprognos per den  

31 maj 2013 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för förvaltningen 

för år 2013 med 1 599 000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns 

följande prognos netto för år 2013. 

 

Ansvar Netto, 

prognos/budget, 

tkr 

Socialchef (410) 250 

Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420) - 894 

Enhetschef, Funktionshindrade (430) - 765 

Enhetschef, Äldreomsorg Solgården/Heden (440) 0 

Enhetschef, Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) - 290 

Enhetschef, Äldreomsorg Koppargården (460) 0 

Enhetschef, Sjuksköterskor (470) 50 

Enhetschef, Rehabilitering (480) 50 

Summa - 1 599 

 

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 41,7 procent, kan noteras per den  

31 maj 2013: 
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An- Netto (tkr)     

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 

  2013 budget mot 2013   

   periodbudget   

410  1 821 2 023 202 4 999 36,4 

420 6 871 4 592 - 2 279 11 150 61,6 

430 7 124 6 824 - 300 16 379 43,5 

440 5 110 4 934 - 196 11 842 43,3 

450 8 171 7 845 - 326 18 829 43,4 

460 6 808 6 980 172 16 752 40,6 

470 2 333 2 583 250 6 200 37,6 

480 1 030 1 211 181 2 906 35,4 

Summa 39 288 36 992 - 2 236 89 057 44,1 

 

Ansvar 410 Socialchef uppvisar ett överskott för perioden och resultatet under 

2013 beräknas bli ett överskott gentemot budget. Taxorna har medfört ett 

överskott under perioden med 204 000 och kostnaden för färdtjänsten är enligt 

periodbudget. Utfallet belastas med en felaktig bokslutspost på 258 000 kronor 

som beräknas regleras under året. 

 

Beträffande ansvar 420 Individ- och familjeomsorg är avvikelsen mot 

periodbudget ett underskott med 2 279 000 kronor och prognosen för helåret ett 

underskott mott budget med 894 000 kronor. Underskottet i förhållande till 

budget beräknas gällande kostnad för institutionsvård för vuxna missbrukare och 

familjehemsplaceringar för barn. Därutöver har en ny verksamhet, öppen vård för 

barn och unga, öppnats, vars kostnader ej finnas budgeterade 2013. 

 

Ansvar 430 enhet för funktionshindrade prognostiserar ett underskott jämfört 

med budget för 2013 med 765 000 kronor. Detta förmodade underskott 

förorsakas av ökade kostnader för två placeringar, personliga assistenter och 

elevhemsboende. Åtgärdsplan har utarbetats för att minska kostnaderna inom 

verksamhetsområdet. 

 

Ansvar 440 Solgården uppvisar ett underskott för perioden med  

196 000 kronor och det prognostiserade utfallet för helåret är i enlighet med 

budget. Periodens underskott kan härledas till ej bokförda lönebidrag samt höga 

upplupna semesterlöner. Matservicekostnader för maj månad finns är ej bokförda. 

Arbetsmiljöverket har genomfört uppföljningsbesök den 23 maj 2013 och noterat 

att breddning av dörrar ej har genomförts. 

 

Ansvar 450 Hemtjänst och Treskillingen har ett underskott i förhållande till 

periodbudget uppgående till 326 000 kronor, prognosen för helåret är ett  
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underskott med 290 000 kronor. Underskottet beror på högre lönekostnader under 

perioden än budgeterat med netto 293 000 kronor. Matservicekostnader för maj 

månad är ej bokförda. 

 

Ansvar 460 Koppargården visar för perioden ett överskott i förhållande till 

periodbudget med 172 000 kronor och detta beror på att matservicekostnader för 

april och maj ej har bokförts. För helåret beräknas ett utfall enligt budget. 

 

Ekonomisk redovisning för ansvar 470 Sjuksköterskor har ett överskott jämfört 

med budget för perioden med 250 000 kronor då prestationsersättning bokförts på 

2013. Kostnaden för medicinskt färdigbehandlade på sjukhus är enligt period-

budget men upplupna kostnader finns för detta som ej har fakturerats. För helåret 

2013 beräknas ett överskott mot budget med 50 000 kronor. 

 

Överskottet i periodbudgeten inom ansvar 480 Rehabilitering beror på att 

stimulansmedel från staten överförts från 2012. För helåret 2013 beräknas ett 

överskott mot budget med 50 000 kronor. 

 

Ungdomsboende (490) samt övriga kostnader rörande mottagande av 

ensamkommande barn och ungdomar per den 31 maj 2013 är följande: 

 

Ansvar Netto (tkr)     

 Utfall Period- Avvikelse Budget Prognos 

  2013 budget mot 2013   

   period-   

   budget   

Socialchef adm 282 301 19 740 0 

IFO placeringar 5 120 0 - 5 120 0 0 

IFO adm 195 208 13 510 0 

490 Ungdomsboende 3 035 2 415 - 620 5 899 0 

Summa 8 632 2 924 - 5 708 7 149 0 

 

Socialchef administration uppvisar en resultatprognos i enlighet med budget.  

 

IFO placering och administration uppvisar för perioden ett underskott men 

kostnaderna skall återsökas av Migrationsverket. Kostnaden för IFO 

administration avser personalkostnader för socialsekretare som handlägger 

ensamkommande barn och ungdomar. Intäkter finns bokförda till och med april 

månad. 

 

Personalkostnaderna inom 490 Ungdomsboende är högre än periodbudget. Detta 

beror delvis på ett utökat åtagande för stöd till nyanlända enligt förra årets 

överenskommelse. Intäkter finns bokförda till och med april månad. 
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Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet godkänner redovisningarna och överlämnar dem till kommun-

styrelsen. Vidare framför sociala utskottet att de ser med oro på att av Arbetsmiljö-

verket påtalade brister i form av för smala dörrar, ej åtgärdats inom av myndigheten 

fastställd tid. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer redovisar föreliggande ekonomisk 

rapport. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 

Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonom Inger Sundblad  
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Ks § 152 
Au § 79  Dnr KS 121/2013 
 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
(LFAB) 
 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer informerar att det vid dagens 

sammanträde inte föreligger någon ekonomisk rapport. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med ekonomisk rapport för Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag (LFAB) per den 30 april 2013. Det ekonomiska resultatet per 

den 31 maj 2013 är ett överskott med 33 792 kronor. . Bolagets likviditet var den  

31 maj 2013 8 720 555 kronor. 

 

Hyreslediga lägenheter, antal, var enligt följande den 31 mars 2013: 

Riggardsgatan  7 

Åparken   1 

Ställdalen   8 

Wallmovägen  2 

Gärdet   11 

”Kaninburarna”  3 

Krokfors   5 

”Stures sport”  1 

Summa 38 

 

Av dessa är 15 outhyrbara, sju på Riggardsgatan, två på Wallmovägen och sex på 

Gärdet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

_________ 
Expediering:  

Ekonom Sara Jonsson 
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Ks § 153 
Ön § 17  Dnr ÖN 005/2013 
 
Ekonomisk rapport, Bergslagens överförmyndarnämnd 
 

Bergslagens överförmyndarnämnd 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Bo Wallströmer redovisar upprättad ekonomisk rapport över den 

ekonomiska situationen i överförmyndarnämnden per den 31 maj 2013. 

Kostnaderna, exklusive den del som rör gode män för ensamkommande barn och 

ungdomar samt arvoden till gode män och nämndledamöter, ser ut enligt följande: 

 

 Utfall Period- Av-  Års- För- 

 (kkr) budget  vikelse budget brukning, 

  (kkr) (kkr) (kkr) procent 

Personalkostnader 481 510 29 1 253 38 

Övriga kostnader 45 72 27 173 26 

Summa 526 582 56 1 426 37 

 

Riktvärdet vad gäller förbrukning för perioden är 42 procent. 

 

Överförmyndarnämnden beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten samt 

vidarebefordrar den till respektive medlemskommun.  

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer redovisar föreliggande ekonomisk 

rapport. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 
Expediering:  

Bergslagens överförmyndarnämnd 
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Ks § 154  Dnr KS 123/2013 
 
Ekonomisk rapport, Bergslagens miljö- och byggnämnd 
(BMB) 
 
Ärendebeskrivning 
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per den 

31 maj 2013. Resultatet för perioden 1 januari-31 maj 2013 uppvisar ett överskott 

med 126 000 kronor och prognosen för helåret 2013 är ett resultat i enlighet med 

budget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 
Expediering:  

Bergslagens bygg- och miljönämnd 
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Ks § 155  Dnr KS 123/2013 
 
Ekonomisk rapport, räddningsnämnden Västerbergslagen 
 
Ärendebeskrivning 
Räddningsnämnden Västerbergsalgen har inkommit med ekonomisk rapport per 

den 31 maj 2013. För perioden 1 januari-31 maj 2013 är intäkterna 329 446 kronor 

lägre än budgeterat och kostnaderna 650 581 kronor lägre än budget. För helåret 

2013 är prognosen ett resultat i enlighet med budget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 
Expediering:  

Räddningsnämnden Västerbergslagen 
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Ks § 156   
Au § 80  Dnr KS 037/2012 
 
Anvisningar och tidplan gällande delårsrapport per den  
30 juni 2013 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till anvisningar för 

prognos nummer 2 2013 samt delårsrapport per den 30 juni 2013. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 

anvisningar för prognos nummer 2 2013 samt delårsrapport per den 30 juni 2013. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonom Inger Sundblad 
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Ks § 157 
Au § 81  Dnr KS 173/2013 
 
Utredning av kommunens administrativa organisation 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 maj 2013, § 133 uppdra åt 

uppdra åt tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer att förutsättningslöst utreda 

kommunens administrativa organisation frånsett att utredningen skall utgå från att 

Bo Wallströmer skall inneha tjänsten som kommunchef..  

 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer redovisar utredning daterad den  

5 juni 2013. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer redovisar föreliggande utredning samt 

tillhörande förslag till ny administrativ organisation inom kommunen. 

 

Kommunsekreterare Anders Andersson informerar att samverkan genomförts med 

arbetstagarorganisationerna den 17 juni 2013 och redovisar protokoll fört vid detta 

möte. 

 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer föreslår i föreliggande utredning och 

efter samverkan med i kommunen förekommande arbetstagarorganisationer, en ny 

administrativ organisation innebärande följande: 

  

1. att ekonomichefstjänsten formellt införlivas i kommunchefstjänsten, 

2. att 0,5 personalsekreterare rekryteras alternativt delas med annan kommun, 

3. att en ekonomtjänst blir funktionsansvarig för budget, 

4. att en ekonomtjänst blir funktionsansvarig för redovisning, 

5. att en funktionsansvarig personalsekreterare införs, 
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7. att tjänsten som inköpare på ekonomiavdelningen skall fortsatt utredas inför 

kommande pensionsavgång. Även översyn av det administrativa uppdraget 

kopplat till Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag genomförs samtidigt som 

tjänsten som inköpare utreds, 

8. att kommunsekreterartjänsten omvandlas till kanslichef, 

9. att kommunchefen har ett löpande uppdrag att kontinuerligt se över 

organisationen för den kommunala administrationen, 

10. att kommunchefen får i uppdrag att utarbeta förslag till reviderad 

delegationsordning utifrån beslutad ny administrativ organisation, 

11. att 200 000 kronor avsätts i 2014 års budget för inköp av 

specialistkompetens, 

12. att återstående beräknad kostnadsminskning, cirka 400 000-500 000 kronor, 

ses som en besparing, 

13. att kommunchef, näringslivschef och kommunalråd skall få befogenhet att 

prioritera närvaron för extern representation, 

14. att de tre nämnda befattningshavarna skall verka för ökad gemensam 

KNÖL-representation (kommunerna i norra Örebro län), det vill säga någon 

från KNÖL-området utses utifrån kompetens att i lämpliga frågor företräda 

området. 

 

Förslag 
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta att 

fastställa den administrativa organisationen per den 1 juli 2013 enligt föreliggande 

förslag samt att tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer ges i uppdrag att 

verkställa beslutet. 

 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer, fastighetschef Christer Göransson och 

kommunsekretare Anders Andersson deltar inte i behandlingen av ärendet och 

lämnar lokalen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med följande ändringar vad gäller 

utredningens punkt 12 och 13. Beträffande punkt 12 beslutas att återstående 

beräknad kostnadsminskning, cirka 400 000-500 000 kronor, skall disponeras av 

bildningsutskottet för förstärkning av ledningsresursen inom utskottets 

verksamhetsområde under läsåret 2013/2014. Punkt 13 beslutas få följande 

lydelse ”att kommunchef, näringslivschef och kommunalråd skall få befogenhet 

att prioritera närvaron vad beträffar att representera kommunen.”  

 

Kommunstyrelsen beslutar vidare uppdra åt kommunchefen att vid kommun-

styrelsens sammanträde den 28 augusti 2013, presentera förslag till reviderad 

delegationsordning utifrån dagens beslut om ny administrativ organisation.  
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Kommunstyrelsen beslutar även att uppföljning av förändringen av öppettiderna i 

kommunens telefonväxel skall genomföras och presenteras vid kommunstyrelsens 

sammanträde i januari 2014. 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen erbjuda Bo Wallströmer tjänsten som 

kommunchef. Bo Wallströmer erbjuds i ett inledningsskede lön i enlighet med 

tidigare kommunchef, 2012 års lönenivå, varefter förhandling inleds utifrån bland 

annat kommunchefstjänstens reviderade innehåll. 

 

Protokollsanteckning 
Hendrik Bijloo (KFL) önskar göra följande protokollsanteckning ”KFL anser att 

föreslagen organisationsförändring gör organisationen för komplex och chefstät 

och anser det vore bättre att banta bort kommunchefsuppdraget och i stället ge ett 

samordningsuppdrag för allmänna förvaltningen till en av befattningshavarna 

anställda i allmänna förvaltningen.” 

 

________ 
Expediering: 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer 

Kommunledningsgruppen 
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Ks § 158 
Su § 79 Dnr KS 016/2013 
 

Komplettering till delegationsordning inom det sociala 
området 
 
Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson informerar att behov föreligger om beslut 

om komplettering till delegationsordningen inom det sociala området för att ge 

möjlighet för sociala utskottets vice ordförande ta vissa delegationsbeslut i 

egenskap av socialnämnden särskild förordnad ledamot. 

 
Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet beslutar uppdra åt kommunsekreterare Anders Andersson upprätta 

en handling som föreslår kommunstyrelsen, tillika socialnämnden, besluta att 

särskilt förordna ledamoten i kommunstyrelsen och vice ordförande i sociala 

utskottet Arne Eklund till att vid behov kunna besluta genom delegation i vissa 

ärenden enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag 

om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunstyrelseledamoten Arne Eklund 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Enhetschef Nan Carlsson 
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Ks § 159  Dnr KS 202/2013 
 
Ekonomisk rapport, Bergslagens Kommunalteknik 
 
Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med ekonomisk rapport per 

den 31 maj 2013. För helåret 2013 är prognosen ett överskott gentemot budget med 

200 000 kronor för BKT och för Ljusnarsbergs kommun ett överskott med  

500 000 kronor.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 
Expediering:  

Bergslagens Kommunalteknik 
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Ks § 160   
Bus § 61 Dnr KS 037/2012 

 
Ökad vistelsetid på förskola, revidering av 
resursfördelningsmodellen inom barnomsorgen 
 
Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund och ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit 

med en skrivelse där de föreslår en revidering av resursfördelningsmodellen inom 

barnomsorgen. I budgeten för 2013 beräknas den schemalagda tiden inom 

barnomsorgen till i genomsnitt 30,5 timmar per barn och vecka. Bildningschef 

Anders Nordlund menar att de månadsvisa uppföljningarna den senast uppmätta 

tolvmånadersperioden visar att den schemalagda tiden per barn är högre än 

förväntat, 31,9 timmar per barn och vecka. Följaktligen föreslår bildningschef 

Anders Nordlund och ekonomichef Bo Wallströmer att beräkningsgrunden i 

resursfördelningsmodellen ska ta hänsyn till den högre genomsnittliga schemalagda 

tiden samt gälla från och med halvårskiftet 2013. 

 

Bildningschef Anders Nordlund informerar att med nuvarande antal inskrivna barn 

medför förslaget att budgeten för barnomsorgsverksamheten skulle förstärkas med 

cirka 290 000 kronor. 

 

Förslag  
Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige: 

 att beräkningsgrunden vid budgetering i resursfördelningsmodellen för 

barnomsorgen anpassas till den högre schemalagda tiden per barn och vecka 

innebärande en ökning från 30,5 timmar till 31,5 timmar och att förändringen 

ska gälla från halvårsskiftet 2013.  

 Bildningsutskottet föreslår även att finansieringen för förstärkning till 

barnomsorgsverksamheten från och med halvårskiftet 2013, 145 000 kronor, 

belastar kommunstyrelsens konto för disponibla medel. 

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet beslutar enligt förslag. 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att beräkningsgrunden vid 

budgetering i resursfördelningsmodellen för barnomsorgen anpassas till den 

redovisade högre schemalagda tiden per barn och vecka, innebärande en ökning 

från 30,5 timmar per barn och vecka till 31,5 timmar per barn och vecka. 

 

_________ 
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Ks § 161 
Bus § 64 Dnr KS 180/2013 
 

Timplan för grundskolan 
 
Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med en skrivelse angående ny 

timplan för grundskolan 2013/2014. Enligt skolförordningen 9 kap 4 § är det 

huvudmannen som, efter förslag från rektor, beslutar om fördelning mellan 

årskurserna av undervisningstiden. Huvudmannen får också besluta om ytterligare 

undervisningstid utöver den garanterade undervisningstiden  

(Skolförordningen 9 kap 3§).  

 

Regeringen har beslutat att utöka den garanterade undervisningstiden i matematik 

med 120 timmar i årskurs 1 till 3 vilket innebär att en ny timplan för grundskolan 

måste beslutas.  Föreliggande förslag innebär att de 120 timmarna fördelas lika 

mellan årskurserna 1 - 3.  

 

Förlag  
Bildningsutskottet beslutar att förslå kommunstyrelsen att fastställa den nya 

timplanen för grundskolan att gälla fr.o.m. höstterminen 2013. 

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet beslutar enligt förslag. 

 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 

Rektor Ewa Wikström 

Rektor Shanti Antonsson 
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Ks § 162   
Bus § 67 Dnr KS 033/2012 
 

Digital bio  
 
Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. Biografen i före detta 

Kopparbergs Folkets Hus, Pärlan, som drivs av IOGT-NTO, har inte den utrustning 

som krävs för att vis film digitalt. Inom något år beräknas att nya filmer inte längre 

kommer att distribueras via traditionell 35 millimetersfilm utan enbart digitalt. 

Kommunen har därför under en längre tid försökt hitta en lösning på hur det även i 

framtiden skall kunna ses film på bio i Kopparberg. 

 

Mot bakgrund av detta har IOGT-NTO därför i mars 2013 ansökt om bidrag för 

inköp av digital biografutrustning inklusive 3D från Svenska Filminstitutet samt 

från IOGT-NTO nationellt. Kommunen har i samband med ansökan till 

Filminstitutet avgett en avsiktsförklaring om att bidra med motsvarande belopp. 

Förutsättningen för det kommunala bidraget är att utrustningen övergår i 

kommunens ägo i det fall IOGT-NTO väljer att lägga ner bioverksamheten i 

Kopparberg.  

 

IOGT-NTO har nu beviljats bidrag på totalt 286 000 kr från Svenska Filminstitutet 

samt IOGT-NTO nationellt för digitalisering av biografen i Kopparberg och 

ansöker nu om ett bidrag från kommunen på motsvarande summa. 

 

Förslag  
Bildningsutskottet beslutar att förorda kommunstyrelsen att bevilja IOGT-NTO ett 

bidrag på 286 000 kr till digitalisering av biografen i Kopparberg. En förutsättning 

för beslutet är att IOGT-NTO godkänner att utrustningen övergår i kommunens ägo 

i det fall IOGT-NTO väljer att lägga ner bioverksamheten i Kopparberg. 

Finansieringen ska belasta kommunstyrelsens konto för disponibla medel 

 
Bildningsutskottets beslut 

 Bildningsutskottet beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

IOGT-NTO 

Bildningschef Anders Nordlund 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonom Inger Sundblad 
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Ks § 163 
Bus § 69 Dnr KS 101/2013 
 

Kommunalt samverkansavtal om gymnasieutbildning i 
Örebroregionen 
 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Vid bildningsutskottets sammanträde 2013-03-05 § 34 informerade bildningschef 

Anders Nordlund om att Regionförbundet Örebro utarbetat förslag till 

samverkansavtal inom Örebro län vilket ger möjlighet för elever att söka 

gymnasieprogram inom hela Örebro län. 

 

Bildningschef Anders Nordlund informerar om att det till förvaltningen har 

inkommit ett förslag till gemensamt avtal för samverkan kring gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan i regionen. Avtalet har föregåtts av regionala konferenser kring 

frågan där kommunen varit representerad. Avtalet innebär att elever från 

Ljusnarsbergs kommun kan söka gymnasieplats fritt inom länet och avsikten är att 

tillförsäkra våra ungdomar ett brett utbud av program och inriktningar. 

 
Förslag  
Bildningsutskottet beslutar förslå kommunstyrelsen att godkänna avtalet. 

 
Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet beslutar enligt förslaget. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avtalet. 

 

_________ 

Expediering: 

Regionförbundet Örebro 

Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 164  Dnr KS 191/2013 
 
Gallring av handlingar för Stiftelsen Gillersklacks 
Fritidsanläggning 

 

Ärendebeskrivning 
Arkivarie Malin Hedström har inkommit med skrivelse daterad den 10 juni 2013 

rörande gallring av arkivhandlingar tillhörande Stiftelsen Gillersklacks 

Fritidsanläggning. 

 

Förslag  
Arkivarie Malin Hedström föreslår kommunstyrelsen besluta om omgående 

gallring av följande handlingar tillhörande Stiftelsen Gillersklacks 

Fritidsanläggning: 

 

 Kontrollista, lönebesked (1997-1999, 2001) 

 Tidlappar (1996) 

 Kundfakturor (1996-2001) 

 Journaler (1998-2001) 

 Leverantörsfakturor (1998-2001) 

 Bankgiro (1997-1998, 2001) 

 Tidrapporter (1998-2001) 

 Kontoutdrag postgiro (1998-2000) 

 Verifikationer (1999-2001) 

 Avstämningar (1999-2001) 

 Postgiro (2000) 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Arkivarie Malin Hedström 
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Ks § 165 
 

Anmälan om delegationsbeslut 
 

Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden  

2013-05-01—2013-05-31. 

 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  

2013-05-01—2013-05-31. 

 

 Bildningschef Anders Nordlund anmäler följande delegationsbeslut: 

Bemanning inom skolan till höstterminen 2013 och utannonserade tjänster 

 Tjänstefördelningen för lärare läsåret 2013/2014 är genomförd. 

 Kyrkbacksskolan har genom sponsring fått ett nytt digitalt hjälpmedel som 

möjliggör visning av människokroppen i 3 D-version. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 166 
 

Delgivningar 
Diarienummer Avsändare Ämne 

   

 Ljusnarsbergs 

Fastighetsbolag 

Protokoll 2013-05-08 

   

 Stiftelsen Stora Gården Protokoll 2013-05-08 

   

 Kommunstyrelsen Protokoll 2013-05-16 § 120 

   

 Bergslagens Miljö-och 

Byggförvaltningen 

Inbjudan till webbkonferens angående 

översiktsplaneringen som ett strategiskt 

verktyg  2013-06-14 

   

 Bergslagens 

Kommunalteknik 

Sammanträdesprotokoll 2013-05-31 

   

 Bergslagens 

Kommunalteknik 

Sammanträdesprotokoll 2013-05-31 § 37, 

Ramavtal med Nora Buss, tömning av 

slamavskiljare, rännstensbrunnar etc. 

   

 Bergslagens Miljö-och 

Byggnämnd 

Sammanträdesprotokoll 2013-05-30 § 97 

   

 Nora kommun Förtydligande angående samarbete kring 

arkivservice i norra länsdelen. 

   

 Länsstyrelsen Örebro län Tillstånd till att förlägga skogsbilsväg inom 

del av fornlämning RAÄ 134 i Ljusnarsbergs 

socken och kommun, Västmanland, Örebro 

län. Dnr: 431-2502-2012 

   

KS 009/2013 Länsstyrelsen Örebro län Beslut: Anmälan allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Ljusnarsbergs 

kommun 

   

Kansli, e-post Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Stöd till en evidensbaserad praktik för god 

kvalitet i socialtjänsten 2013. Dnr 12/6955 

   

Kansli, e-post Socialstyrelsen Information om publikationen ”Att ge ordet 

och lämna plats” – om brukarinflytande 
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Diarienummer Avsändare Ämne 

   

Kansli, e-post Socialstyrelsen Information om lanseringen av nya 

Äldregudien 

   

Kansli, e-post Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Protokollsutdrag angående beslut om 

förbudsavgift för år 2014 samt 

sammanträdesplan för SKL år 2014. 

   

Kansli, e-post Sveriges Kommuner och 

Landsting och Pacta 

Cirkulär 13:18 Överenskommelse om 

ändringar i Allmänna bestämmelser samt 

bilagor 
   

Kansli, e-post Sveriges Kommuner och 

Landsting och Pacta 

Cirkulär 13:20 Huvudöverenskommelse om 

lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – 

HÖK 13 – med Sven- 

ska Kommunalarbetareförbundet 

   

Kansli, e-post Sveriges Kommuner och 

Landsting och Pacta 

Cirkulär 13:21Lön och anställningsvillkor för 

personlig 

assistent och anhörigvårdare – PAN 13 – 

med Svenska Kommunalarbetareförbundet 

   

Kansli, e-post Sveriges Kommuner och 

Landsting och Pacta 

Cirkulär 13:22 Överenskommelse om 

ändringar i Bestämmelser för ar- 

betstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – 

BEA 

   

Kansli, e-post Sveriges Kommuner och 

Landsting och Pacta 

Cirkulär 13:23 Överenskommelse om 

ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 

utbildnings- och introduktionsanställning – 

BUI 13 

Kansli, e-post Sveriges Kommuner och 

Landsting och Pacta 

Cirkulär 13:24 Överenskommelse om 

ändringar i Bestämmelser 

för arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL 

13 

   

Kansli, e-post Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Cirkulär 13:26 Bättre tillgång till kommunala 

föreskrifter 

   

Kansli, e-post Bergslagens Miljö- och 

Byggförvaltning 

Inbjudan till webbkonferens angående 

översiktsplaneringen som ett strategiskt 

verktyg . Fredag den 14 juni 10.00-16.00 
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Diarienummer Avsändare Ämne 

   

Kansli, e-post Sveriges Kommuner och 

Landsting och Pacta 

Cirkulär 13:25 Huvudöverenskommelse HÖK 

13 med OFRs förbundsområde Läkare, 

Sveriges läkarförbund samt 

överenskommelse om Med.stud. 13 

   

Kansli, e-post Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Inbjudan till nationell konferens: Barns rätt på 

rätt sätt - folkrätt i praktiken 10 - 11 september 

2013   

   

Kansli, e-post Socialstyrelsen Information angående Socialstyrelsens 

tillsynsverksamhet till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO). 

   

Kansli, e-post Rädda barnen Ny rapport: Sociala skyddsnätet för barn: stora 

kommunala skillnader 

   

Kansli, e-post Sveriges Kommuner och 

Landsting och Pacta 

Cirkulär 13:27Arbetsdomstolens dom 2013 nr 

42 om övergång till 

tillsvidareanställning för vikarierande 

förskollärare 

   

Kansli, e-post Länsstyrelsen Örebro Län Länsstyrelsen Örebro län bjuder in till en 

heldagskonferens, den 5/9 kl. 8.30-15.00, 

under rubriken Nyanländas kompetens - en 

outnyttjad resurs!? 

   

Kansli, e-post Socialstyrelsen Publicering av: ”Hemlöset - bland utrikesfödda 

personer utan permanent uppehållstillstånd i 

Sverige. En nationell kartläggning”.  

   

Kansli, e-post Socialstyrelsen Publicering av vägledningen: ”Socialtjänstens 

arbete med ensamkommande barn och 

ungdomar” 

   

 Allmänna utskottet Protokoll 2013-06-05 

   

 Bildningsutskottet Protokoll 2013-06-04 

   

 Sociala utskottet Protokoll 2013-06-03 

   

 Bergslagens 

Överförmyndarnämnd 

Protokoll 2013-06-05 
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Diarienummer Avsändare Ämne 

   

 Regionförbundet Information om ersättning till kommunerna för 

hemsjukvård 2013 

   

 Örebro läns landsting och 

Regionförbundet Örebro län 

Sammanhållen vård och omsorg om de mest 

sjuka äldre. Handlingsplan för Örebro län 

2013-2014. 

   

 Örebro läns landsting och 

Regionförbundet Örebro län 

Genomlysning av Örebroregionens 

samverkansstruktur – Marit-Vilgot. 

   

 Generaldirektör Gunilla Hult 

Backlund 

Information, Inspektionen för vård och omsorg 

blir ny tillsynsmyndighet 1 juni 2013. 

   

 Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Information om viktiga datum under 2013 

avseende överenskommelser som har 

inriktning på socialtjänst och närliggande 

hälso- och sjukvård. 

   

 Enhetschef Nan Carlsson Kommunens deltagande i undersökning med 

syfte att utveckla arbetet med det ekonomiska 

biståndet. 

   

 Boråd, Ängen Protokoll  från borådsmöte den  

15 april 2013. 

   

 Boråd, Ängen Protokoll  från borådsmöte den  

15 april 2013. 

   

 Boråd, Kata Protokoll från borådsmöte den  

16 april 2013. 

   

 Boråd, Kata Protokoll från borådsmöte den  

16 april 2013. 

   

 Treskillingen Protokoll från borådsmöte den  

25 april 2013. 

   

 Enhetschef Margareta 

Emnegard 

Skrivelse till fastighetschef Christer 

Göransson. 

   

 Regionförbundet Örebro län Senaste nytt från projektet Pallert Nr 20. 
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Diarienummer Avsändare Ämne 

   

 Enhetschef Nan Carlsson Nya bestämmelser för ekonomiskt bistånd från 

och med den 1 juli 2013. 

   

 Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokoll från sammanträde den 14 juni 2013. 

   

 Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokollsutdrag från sammanträde den  

30 maj 2013, § 92, sammanställning av 

ovårdade tomter. 

   

 Regionförbundet Örebro Meddelande om utbetalning av projektstöd för 

projekt Bergskraft 11-13. 

   

 Örebro läns landsting Protokollsutdrag från sammanträde i 

landstingsfullmäktige den 4 juni 2013, § 67 

politisk organisation för den nya 

regionorganisationen 2015. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 167  Dnr KS 033/2013 
 
Förslag till strategisk överenskommelse för bekämpning och 
förebyggande av brott 2013-2014 

 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med skrivelse daterad den  

12 juni 2013 rörande förslag till strategisk överenskommelse för bekämpning och 

förebyggande av brott 2013-2014. I skrivelsen anges att kommunen sedan tidigare 

ingått ett avtal med Polismyndigheten i Örebro län gällande strategisk samverkan 

för bekämpning och förebyggande av brott för perioden 2010-2015.  

 

Bilagt skrivelsen finns förslag till strategisk överenskommelse för bekämpning och 

förebyggande av brott 2013-2014 med Polismyndigheten i Örebro län. Denna 

överenskommelse lyfter specifikt fram områdena våld i nära relationer samt 

minskade friktioner i samband med inresta bärplockare i kommunen. Förslaget till 

överenskommelse har behandlats av kommunens brottsförebyggande råd. 

 

Förslag  
Bildningschef Anders Nordlund föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 

förslaget till strategisk överenskommelse för bekämpning och förebyggande av 

brott 2013-2014. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Polismyndigheten i Örebro län 

Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 168  Dnr KS 205/2013 
 
Undertecknande av handlingar, så kallad firmateckning  
 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad 

den 18 juni 2013 i vilken anges att med anledning av förändringar i kommunens 

organisation, erfordras ett nytt beslut angående undertecknande av handlingar och 

avtal i enlighet med kommunstyrelsens reglemente. 

 

Förslag 
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta om 

rätt till undertecknande av handlingar och avtal i enlighet med kommunstyrelsens 

reglemente enligt följande: 

 

1. Ärenden avseende likvidtransaktioner för kommunen, kommunstyrelsen eller annan 

kommunal förvaltning, det vill säga utkvittering av innestående medel på bank och 

postgiro, utfärdande av betalningsorder från bank och postgiro samt kvittering och 

överlåtelse av övriga förekommande värdehandlingar. 

 

2. Ärenden avseende finansförvaltning, det vill säga låne-, skuld- och borgens-

förbindelser samt ansökan om betalningsföreläggande/lagsökning och begäran om 

utmätning. 

 

3. Övriga ärenden tillhörande kommunstyrelsens förvaltningsområde såsom förvärv 

och försäljning av fast egendom, avtal m m. 

 

a) Ärenden avseende likvidtransaktioner tecknas var för sig av ekonomiassistent  

Britt-Marie Alfredéen, ekonom Inger Sundblad eller ekonom Sara Jonsson med 

kontrasignation av kommunchef Bo Wallströmer eller kanslichef  

Anders Andersson.  

 

b) Ärenden avseende finansförvaltning tecknas av kommunstyrelsens ordförande 

Ewa-Leena Johansson med vice ordförande Ingemar Javinder som ersättare och 

med kontrasignation av antingen kommunchef Bo Wallströmer, ekonom  

Inger Sundblad eller ekonom Sara Jonsson. 

 

c) Övriga handlingar tillhörande kommunstyrelsens förvaltningsområde tecknas 

av kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson med vice ordförande 

Ingemar Javinder som ersättare och med kontrasignation av antingen 

kommunchef Bo Wallströmer eller kanslichef Anders Andersson. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson 

Kommunstyrelsens vice ordförande Ingemar Javinder 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredéen 

Ekonom Inger Sundblad 

Ekonom Sara Jonsson 

Kommunsekreterare Anders Andersson 
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Ks § 169 
 
Fråga angående huruvida inbjudan till Opera på Skärets 
tioårsjubileum är att betrakta som muta, Astrid Dahl (V) 
 

Ärendebeskrivning 
Astrid Dahl (V) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande 

fråga: Är inbjudan till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare till Opera på 

Skärets tioårsjubileum att betrakta som muta? 

 

Kommunsekreterare Anders Andersson svarar att denne varit i kontakt med 

Institutet mot mutor (IMM) och där erhållit informationen att då bland annat 

inbjudan vänder sig till en större krets, inbjudan är känd och evenemanget är nära 

förbundet med kommunala angelägenheter som andra kulturärenden och turism, 

är inte inbjudan att betrakta som muta. Dock avser inbjudan två personer och detta 

kan medföra att i det fall icke direkt inbjuden person medföljer, uppstår 

möjligheten att inbjudan betraktas som muta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att rekommendera samtliga som erhållit en inbjudan att 

endast själva bevista evenemanget samt i övrigt anse frågan besvarad. 

 

_________ 

Expediering: 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 

 


