
 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   1 (54) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

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

  Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30 – 12.00 
13.00 – 13.50 
 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande  
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Gert Stark (S) 
Astrid Dahl (V) 
Linn Wennberg (MP), tjänstgörande ersättare 
Ulf Hilding (M) 
Eva Renberg (V), tjänstgörande ersättare  
Niklas Bäcker (SD) 
Mats Larsson (SD) 

  
Övriga deltagande Enligt bilaga. 

 
Utses att justera 

 
Astrid Dahl 
 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2018-10-31 Paragrafer 201 – 241 
 

Underskrifter ……………………………… 

Sekreterare Anders Andersson  
  

 
………………………………. 

Ordförande Ewa-Leena Johansson   
  

 
…………………………… 

Justerande Astrid Dahl 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-10-24 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2018-11-01 Datum för 
nedtagande 

2018-11-26 

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

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
Ks § 201   
 
Information om utvecklingen inom enheten för 
funktionsstöd 

 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef Margareta Emnegard, stödpedagog Johanna Carli och stödassistent  
Gunilla Gunnarsson informerar om utvecklingen inom enheten för funktionsstöd samt 
tillämpningen av VISA-verktyget och delaktighetsmodellen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
_________ 
 
 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   3 (54) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 202   
 
Nedläggning av faderskapsärende  
 
 
 
Sekretess 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 203   
 
Nedläggning av faderskapsärende  
 
 
 
Sekretess 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 204   
 
Nedläggning av faderskapsärende 
 
 
 
 
Sekretess 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 205   
 
Nedläggning av faderskapsärende 
 
 
 
 
Sekretess 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 206   
 
Nedläggning av faderskapsärende 
 
 
 
 
Sekretess 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 207   
 
Nedläggning av faderskapsärende 
 
 
 
 
 
 
Sekretess 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 208   
 
Nedläggning av faderskapsärende 
 
 
 
 
 
Sekretess 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 209   
 
Nedläggning av faderskapsärende 
 
 
 
 
Sekretess 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 210   
 
Nedläggning av faderskapsärende 
 
 
 
 
 
Sekretess 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 211 
Au § 158  Dnr KS 0010/2018 
 
Revidering av samverkansavtal för gemensam politisk 
nämnd och förvaltning för de kommunala bygg- och 
miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschef Malin Sjöberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen har inkommit med förslag daterat den 4 september 2018 till revidering 
av samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de 
kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesbergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner för byggsanktionsavgifter. 
 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår i beslut vid sammanträde den  
19 september 2018 § 147, kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesbergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner besluta: 
 
Samverkansavtal för gemensam politiska nämnd och förvaltning för de kommunala 
bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora 
kommuner ändras från och med den 1 januari 2019 under avsnittet ”Ekonomi och 
bidrag till nämndens och förvaltningens verksamhet” med följande tillägg: 
 
Eventuella byggsanktionsavgifter för tillsyn enligt Plan- och byggplanen (PBL) och 
Plan- och byggförordningen (PBF) tillfaller nämnden. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschef Isabella Lohse, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen föredrar ärendet. 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 212 
Au § 159  Dnr KS 0010/2018 
 
Reviderad timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagens verksamheter 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschef Malin Sjöberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen har inkommit med förslag daterat den 4 september 2018 till reviderad 
timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamheter. 
 
Förslag 
Tillförordnad förvaltningschef Malin Sjöberg föreslår kommunfullmäktige i 
Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner besluta: 
 

• Ny timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens tillsyn och 
prövning enligt Miljöbalken, Strålskyddslagen och Plan- och bygglagen på 
960 kronor antas att gälla från och med den 1 januari 2019. 

• Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får varje kalenderår (avgifts år) 
besluta att höja de i denna taxa antagna timtaxa med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på Sveriges Kommuner och landstings webbplats i oktober 
månad. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad 2018. 
Timtaxan höjs i steg med jämna tiotals kronor per timme. 

 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschef Isabella Lohse, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 213   
 
Ekonomisk rapport per den 30 september 2018 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar muntligt ekonomisk rapport per den  
30 september 2018. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 214  Dnr KS 0010/2018 
 
Ekonomisk rapport per den 30 september 2018, 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med ekonomisk rapport per den 
30 september 2018. Rapporten visar för Ljusnarsbergs kommun på ett underskott i 
driftbudgetprognos för helåret 2018 med 3 880 000 kronor varav 3 150 000 avser den 
avgiftsfinansierade verksamheten. Sammantaget uppgår underskottet till  
7 630 000 kronor. Beträffande investeringar finns en avvikelse mellan prognos och 
budget för 2018 med ett underskott av 3 100 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
_________ 
 
 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   17 (54) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 215 
Ön § 54  Dnr KS 0080/2017 
 
Ekonomisk rapport per den 30 september 2018, Bergslagens 
överförmyndarnämnd 
 
Överförmyndarnämnden 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med ekonomisk rapport per den  
30 september 2018 daterad den 11 oktober 2018. Rapporten avser den ordinarie 
verksamhetens ekonomi (verksamheterna 10360 och 13010, det vill säga exklusive 
överförmyndarverksamhet för ensamkommande barn och unga). 
 
Slag Redovisat 

september (tkr) 
Årsbudget 
(tkr) 

Återstår 
(tkr) 

Riktmärke 
75 % 

Personalkostnader 1 051,6 1 464,9 413,3 72 

Övriga kostnader 274,4 154,4 0,0 178 

 
Personalkostnader är i enlighet med budget. 
 
Vad gäller övriga kostnader överstiger dessa årsbudgeten procentuellt kraftigt, 
summan uppgår till 120 000 kronor. Detta överskridande beror på kostnader för 
kopiator/skrivare, böcker till ställföreträdare för utbildning, databehandlingskostnader 
och datasystemet Wärna vilka ej är budgeterade. Vidare överstiger kostnaderna för 
porto och kompetensutbildning budgeten. Vidare har under året dator inköpts. Vissa 
kostnader är att härleda till år 2019. 
 
Ett nytt avtal har ingåtts vad gäller kreditupplysningar, personuppgifter med mera. 
Detta beräknas reducera kostnaderna för databehandling men har ännu ej givit någon 
påtaglig effekt på grund av uppsägningstid. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår överförmyndarnämnden beslutar godkänna den 
ekonomiska rapporten. 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 
 
_________ 
Expediering: 
Bergslagens överförmyndarnämnd 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 216 
Au § 167  Dnr KS 0080/2017 
 
Fastställande av skattesats för år 2019 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef  
Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 1 oktober 2018 rörande 
skattesats för 2019. 
 
Förslag 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef  
Bo Wallströmer föreslår kommunfullmäktige besluta anta en skattesats för år 2019 
med 21,02 kronor, det vill säga en sänkning med ett öre. 
 
Yrkanden 
Astrid Dahl (V), med instämmande av Tomas Berntsson (SD), yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar anta en skattesats för 2019 med 21,03 kronor, det vill 
säga oförändrad skattesats. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens ordförande  
Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef Bo Wallströmers förslag och  
Astrid Dahls (V), med instämmande av Tomas Berntssons (SD), yrkande. 
Ordförande finner att allmänna utskottet beslutar enligt Kommunstyrelsens 
ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef Bo Wallströmers förslag. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta anta en skattesats för år 
2019 med 21,02 kronor, det vill säga en sänkning med ett öre. 
 
Reservation 
Astrid Dahl (V) och Tomas Berntsson (SD) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
Yrkanden 
Astrid Dahl (V), med instämmande av Mats Larsson (SD), yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar anta en skattesats för 2019 med 21,03 kronor, det vill 
säga oförändrad skattesats. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag och Astrid Dahls (V), 
med instämmande av Mats Larssons (SD), yrkande. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta en skattesats för år 
2019 med 21,02 kronor, det vill säga en sänkning med ett öre. 
 
Reservationer 
Astrid Dahl (V), Eva Renberg (V), Mats Larsson (V) och Niklas Bäcker (SD) 
reserverar sig till förmån för Astrid Dahls (V) och Mats Larssons (SD) yrkande. 
 
_________ 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   21 (54) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 217 
Bos § 147  Dnr KS 0017/2018 
    
Ansökan om bidrag, OK Järnbärarna 
 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
OK Järnbärarna har inkommit med ansökan daterad den 20 september 2018 om bidrag 
till framtagande av ny digitaliserad karta över ett fem kvadratkilometerstort område 
norr om Kyrkbacksskolan. Ansökan avser 25 000 kronor.  
 
Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta 
återremittera ärendet för uppdrag till kommunchef Bo Wallströmer att utarbeta 
förslag till avtal med OK Järnbärarna rörande kartor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförande Ewa-Leena Johanssons (S) förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
OK Järnbärarna 
Kommunchef Bo Wallströmer 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 218 
Bos § 145  Dnr KS 0008/2018 
    
Betygsstatistik med mera, Skolverket 
 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Skolverket har upprättat statistik över slutbetyg i årskurs 9 per ämne läsåret 2017/2018 
och motsvarande statistik samt meritvärde, andel behöriga till yrkes- respektive 
nationella program i gymnasieskolan. Beträffande skolresultaten läsåret 2017/2018 är 
dessa i jämförelse med de nio föregående läsåren bland de svagare. 
 
Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson fördrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 219 
Bos § 141  Dnr KS 0070/2018 
    
Reviderade riktlinjer för Ljusnarsbergs kommuns 
Socialsamfond 
 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
I kommunen finns Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond och enligt beslut den  
28 januari 1982 skall disponibel avkastning användas till stöd åt behövande, dock får 
inte avkastningen användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med 
utdebiterade medel, det vill säga skattemedel. Vidare skall utdelning i första ges till 
familjer med minderåriga barn. Riktlinjer för utdelning ur fonden beslutades av 
kommunstyrelsen vid sammanträde den29 augusti 2012 § 190. 
 
Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 10 april 2018 § 51 
uppdra åt kanslichef Anders Andersson och registrator Johanna Haaraoja utarbeta 
förslag till reviderade riktlinjer för Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond. Detta 
beslut grundade sig på dels att antalet ansökningar drastiskt ökat 2018, dels att fonder 
fortsatt har en skuld till kommunen för administrativt arbete samt att dels att vid vissa 
tillfällen har utdelningar beslutats innan årsredovisning för fonden redovisats. 
 
Kanslichef Anders Andersson och registrator Johanna Haaraoja har inkommit med 
förslag till reviderade riktlinjer för Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond daterat den 
3 oktober 2018. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson och registrator Johanna Haaraoja föreslår bildnings- 
och sociala utskottet föreslå kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 
reviderade riktlinjer för Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond. 
 
Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår, efter att orden ”eller som är av karaktären 
extraordinär konsumtion.” stryks, kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 
riktlinjer för Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond. 
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KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till riktlinjer för Ljusnarsbergs 
kommuns Socialsamfond med ändring av att ordet ”oundgängligt” ersätts med ordet 
”nödvändigt”. 
 
_________ 
Expediering: 
Kanslichef Anders Andersson 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
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Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 220 
Bos § 142  Dnr KS 0085/2017 
    
Uppföljning av betalningsansvar, outhyrda lägenheter och 
beläggningen på korttidsplatser  inom äldreomsorgen med 
mera 
 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson har inkommit med uppföljning av 
betalningsansvar, outhyrda lägenheter och beläggning på korttidsplatser inom 
äldreomsorgen per den 14 september 2018. Inga betalningsansvarsdagar 
rapporterade, två lediga lägenheter på Treskillingen och en lägenhet ledig på 
lägenhet gruppboendet Kata samt sex korttidsplatser är belagda. 
 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 
 
Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Marie-Louise Forsberg- Fransson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 
 
_________ 
Expediering: 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 
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 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 221 
Au § 160  Dnr KS 0073/2018 
 
Revidering av utskottsorganisation i Ljusnarsbergs kommun 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 82 om 
kommunstyrelsens utskottsorganisation. I detta beslut ingick bland annat vilka 
områden som allmänna utskottet respektive bildnings- och sociala utskottet skulle 
ansvar för beträffande beredning. 
 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  
28 september 2018. I skrivelsen anges att sedan kommunfullmäktiges beslut har 
behov uppkommit om revidering av utskottens ansvarsområden. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta om följande revideringar i organiseringen av 
ansvarsområden för kommunstyrelsens utskott: 
 
Följande områden stryks från allmänna utskottets ansvar för beredning och tillförs 
bildnings- och sociala utskottets ansvarsområde för beredning: 
• kommunal vuxenutbildning 
• särskild utbildning för vuxna 
• utbildning i svenska för invandrare 
• uppdragsutbildning. 
• kommunens arbetsmarknadsenhet 
• kommunens uppgifter vad gäller kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning 

för vuxna, utbildning för svenska för invandrare och uppdragsutbildning. 
 

Följande områden tillförs allmänna utskottets ansvar för beredning 
• krisberedskap, civilt försvar, arbetsuppgifter enligt Lag om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid, Lag om 
skydd mot olyckor och Säkerhetsskyddslag. 

 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
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Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande revideringar i 
organiseringen av ansvarsområden för kommunstyrelsens utskott: 
 
Följande områden stryks från allmänna utskottets ansvar för beredning och tillförs 
bildnings- och sociala utskottets ansvarsområde för beredning: 
• kommunal vuxenutbildning 
• särskild utbildning för vuxna 
• utbildning i svenska för invandrare 
• uppdragsutbildning. 
• kommunens arbetsmarknadsenhet 
• kommunens uppgifter vad gäller kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning 

för vuxna, utbildning för svenska för invandrare och uppdragsutbildning. 
 

Följande områden tillförs allmänna utskottets ansvar för beredning 
• krisberedskap, civilt försvar, arbetsuppgifter enligt Lag om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid, Lag om 
skydd mot olyckor och Säkerhetsskyddslag. 

 
_________ 
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Ks § 222 
Au § 161  Dnr KS 0073/2018 
 
Reglemente för utskotten 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2014 § 2017, i 
samband med beslut om förslag till ny utskottsorganisation för kommunen, uppdra 
åt kanslichef Anders Andersson utreda behovet av ytterligare regleringar av 
utskottet. 
 
Kanslichef Anders Andersson och praktikant/studerande Christoffer Solberg har 
inkommit med förslag till reglemente för kommunstyrelsens utskott. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson och praktikant/studerande Christoffer Solberg 
föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande 
förslag till Reglemente för kommunstyrelsens utskott. Vidare föreslås 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att reglementet skall träda i kraft från 
och med den 1 januari 2019. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
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Ks § 223 
Au § 162  Dnr KS 0080/2017 
 
Administrativ utredning 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 8 december 2016 § 127 ge 
kommunchefen i uppdrag att kontinuerligt följa upp behovet av resurser kopplade 
till flyktingmottagande och vidta de åtgärder som krävs för att anpassa 
verksamheten till behovet av kommunal service och mängden statliga bidrag. 
Uppdraget skulle rapporteras till kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 december 2017 § 90 
uppdra åt kommunchefen att utreda en omorganisation av den kommunala 
administrationen med syfte att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet. 
 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med administrativ utredning daterad 
den 3 oktober 2018. 
 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. Den administrativa utredningen 
innehåller förslag till reviderad administrativ organisation inom kommunen. Denna 
nya organisation innebär bland annat en centralisering av kommunens 
administration med ekonomichef som chef samt en reducering av antalet 
årsarbetare från 9,25 till 7,0. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om reviderad administrativ organisation från och med 
den 1 januari 2019 enligt förslag i den administrativa utredningen. Vidare beslutas 
att beslutet skall delges kommunfullmäktige. 
 
_________ 
Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer Ekonomichef Sara Jonsson  
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Ks § 224 
Au § 163  Dnr KS 0107/2016 
 
Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den  
1 oktober 2018 angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. 
 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
• att Ljusnarsbergs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 

maj 1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Ljusnarsbergs kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sveriges 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Ljusnarsbergs kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen 
enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer. 

• Att Ljusnarsbergs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 
Ljusnarsbergs kommun den 27 september 2011, vari det inbördes ansvaret 
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

• Att Ljusnarsbergs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 
Ljusnarsbergs kommun den 27 september 2011, vari Ljusnarsbergs kommuns 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, 
alltjämt gäller. 

• Att bemyndiga Ewa-Leena Johansson och Sara Jonsson att för kommunens 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 
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• Att i övrigt följa de anvisningar för beslutets giltighet i enlighet med bifogad 

skrivelse från Kommuninvest. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
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Ks § 225 
Au § 165  Dnr KS 0087/2016 
 
Yttrande, medborgarförslag rörande e-tjänst för inlämnande 
av medborgarförslag 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Veronica Andersson inkom den 28 april 2016 med medborgarförslaget angående 
inlämnande av medborgarförslag via e-tjänst.  
 
I medborgarförslaget framförs ett önskemål om möjligheten till att lämna in 
medborgarförslag via en e-tjänst på hemsidan eller alternativt via mail vilket hon tror 
kommer öka intresset för att lämna in just medborgarförslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 oktober 2016 § 94 att hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kanslichef Anders Andersson praktikant/student Christoffer Solberg har inkommit 
med förslag till yttrande daterat den 28 september 2018. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson och praktikant/studerande Christoffer Solberg 
föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra åt kanslichef 
Anders Andersson upprätta en e-blankett för medborgarförslag vilken skall läggas 
ut på kommunens webbplats. 
 
Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra åt kanslichef  
Anders Andersson upprätta en e-blankett för medborgarförslag vilken skall läggas 
ut på kommunens webbplats. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
_________ 
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Ks § 226 
Au § 166  Dnr KS 0087/2016 
 
Yttrande , medborgarförslag om digitalisering av bilder 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Veronica Andersson inkom med medborgarförslag daterat den 21 juli 2016 angående 
digitalisering av de fotografier/bilder som innehas av Nya Kopparbergs Bergslags 
Hembygdsförening. Veronica Andersson föreslår att kommunen samarbetar med 
hembygdsföreningen genom att bidra med licens för publiceringsverktyg likt det 
Lindesbergs kommun använder sig utav för att digitalisera hembygdsföreningens 
bildbibliotek.  
 
Veronica Andersson anger i medborgarförslaget att Lindesbergs kommun har ett 
digitalt arkiv med över 14 000 bilder, vilket gör det enkelt för dem som inte kan ta sig 
till ett arkiv eller museum, att titta på bilderna. Av dessa är det ett fåtal som kommer 
ifrån Ljusnarsbergs kommun och Veronica Andersson undrar om Ljusnarsbergs 
kommun kan samarbeta med Lindesbergs kommun vad gäller digitalt bildarkiv. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 september 2016 § 78 
hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kanslichef Anders Andersson praktikant/student Christoffer Solberg har inkommit 
med förslag till yttrande daterat den 28 september 2018. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson och praktikant/studerande Christoffer Solberg  
besluta anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anse medborgarförslaget 
besvarat. 
 
_________ 
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Ks § 227 
Au § 164 
Vn § 18  Dnr KS 0120/2017 
 
Fastställande av resultat av kommunal folkomröstning 
rörande ombyggnation av Ljusnarshallen 
 
Valnämnden 
Ärendebeskrivning 
Den 8 december 2017 inkom ett folkinitiativ daterat den 7 december 2017 gällande 
folkomröstning med anledning av ombyggnation av Ljusnarshallen. Folkomröstningen 
skulle avse huruvida en ombyggnation skulle göras där Ljusnarshallen behåller 
nuvarande storlek eller skulle byggas ut till en fullstor idrottshall, 22x43 meter. 
 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 14 mars 2018 § 34 uppmana 
valnämnden utarbeta förslag till genomförande av en folkomröstning rörande 
byggnationen av Ljusnarshallen. 
 
Valnämnden antog vid sammanträde den 16 april 2018 § 2 ett förslag till 
genomförande av en folkomröstning, vilket vidarebefordrades till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 maj 2018 § 25 att kommunal 
folkomröstning skulle genomföras söndagen den 9 september 2018 angående 
ombyggnation av Ljusnarshallen. Vid folkomröstningen skulle finnas följande 
valalternativ: 
 
• Jag vill att nuvarande Ljusnarshall (18x36 meter) rustas 
• Jag vill att fullstor (22x43 meter) Ljusnarshall byggs 
• Blank 

 
Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande. Detta innebär att det kommunala 
folkomröstningsresultatet inte är något definitivt beslut vad gäller frågan om 
ombyggnation av Ljusnarshallen. 
 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med redovisning daterad den  
18 september 2018 av resultatet av den kommunala folkomröstningen den  
9 september 2018. Redovisningen visar på följande resultat: 
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Valalternativ Antal röster  Procent 
Jag vill att nuvarande Ljusnarshall (18x36 meter) rustas 530 26,8 
Jag vill att fullstor (22x43 meter) Ljusnarshall byggs 1 311 66,3 
Blank 122 6,2 
Ogiltiga röster 13 0,7 
Summa 1 976 100,0 
   
Valdeltagande, procent 50,2  

 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår valnämnden besluta att fastställa resultat av 
kommunal folkomröstning rörande ombyggnation av Ljusnarshallen 2018 enligt ovan. 
Vidare föreslås valnämnden besluta anmäla det fastställda resultatet till 
kommunfullmäktige. 
 

Valnämndens beslut  
Valnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
 
Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå  kommunfullmäktige 
godkänna anmälan av resultatet av kommunal folkomröstning rörande 
ombyggnation av Ljusnarshallen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna anmälan av resultatet av 
kommunal folkomröstning rörande ombyggnation av Ljusnarshallen. 
 
_________ 
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Ks § 228 
Au § 168  Dnr KS 0045/2018 
 
Uppföljning av verkställighet gällande beslut i 
kommunstyrelsen 2014-2018 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med uppföljning av verkställighet 
gällande beslut i kommunstyrelsen 2014-2018 per den 1 oktober 2018. 
 
Kanslichef Anders Andersson och kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 1 oktober 2018 
kommunstyrelsen godkänna uppföljningen. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 
 
_________ 
 
 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   39 (54) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 229 
Au § 169  Dnr KS 0045/2018 
 
Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
budgetbeslut 2015-2017 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med uppföljning av verkställighet av 
kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-2017 per den 1 oktober 2018. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 1 oktober 2018 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  godkänna uppföljningen. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
enligt föreliggande förslag. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 
 
_________ 
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Ks § 230 
Au § 170  Dnr KS 0045/2018 
 
Uppföljning av verkställighet gällande beslut i 
kommunfullmäktige exklusive motioner, medborgarförslag 
och budgetbeslut 2012-2018 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med uppföljning av verkställighet 
gällande beslut i kommunfullmäktige exklusive motioner, medborgarförslag och 
budgetbeslut 2012-2018 per den 1 oktober 2018. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 1 oktober 2018 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  godkänna uppföljningen. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 
 
_________ 
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Ks § 231 
Au § 173  Dnr KS 0074/2018 
 
Anmälan av arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
2019 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 91 om 
reviderade ekonomiska förmåner för förtroendevalda. § 19 i dessa bestämmelser 
fastslår att ”Förändrade arvodesnivåer skall årligen delges kommunstyrelsen.”  
 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med anmälan av ändring av 
ekonomiska förmåner för förtroendevalda 2019 daterad den 8 oktober 2018. 
Anmälan visar att ersättningarna ökat med 2,29357 procent. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige notera förändrade arvodes- och ersättningsnivåer för 
förtroendevalda från och med den 1 januari 2019. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera förändrade arvodes- och 
ersättningsnivåer för förtroendevalda från och med den 1 januari 2019. 
 
_________ 
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Ks § 232 
Au § 171 
Bos § 144  Dnr KS 0072/2018 
 
Sammanträdestider 2019 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag daterat den 1 oktober till 
sammanträdestider för allmänna utskottet, bildnings- och sociala utskottet, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag daterat den 1 oktober till 
sammanträdestider för allmänna utskottet, bildnings- och sociala utskottet, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet uppmanar att efter sammanträdestiderna samordnats 
med skolavslutning och skolornas luciafirande, hänskjuta ärendet till kommun- 
styrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar anta sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen och 
dess utskott enligt föreliggande förslag. Vidare beslutas att allmänna utskottet samt 
bildnings- och sociala utskottet äger rätt att ändra tidpunkt för sina respektive 
sammanträden när behov anses föreligga.  
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Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om sammanträdestider 
2019 för kommunfullmäktige enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Kansliavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 233 
Ks § 199  Dnr KS 0080/2017 
 
Frågor angående konstgräsplanen vid Olovsvallen,  
Ulf Hilding (M) och Niklas Hermansson (C) 
 
Kommunstyrelsen  
Ärendebeskrivning 
Ulf Hilding (M) och Niklas Hermansson (C) tillåts av ordförande  
Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande frågor: Hur har de ökade kostnaderna för 
anläggandet av konstgräsplanen vid Olovsvallen finansierats och hur dräneringen av 
konstgräsplanen konstruerats? 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer avlägga rapport 
om konstgräsplanen vid Olovsvallen vid kommunstyrelsens sammanträde den  
24 oktober 2018. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar rapport enligt beslut av kommunstyrelsen 
vid sammanträde den 26 september 2018 § 199. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten och anser därmed frågorna besvarade. 
 
_________ 
Expediering: 
Ulf Hilding (M) 
Niklas Hermansson (C) 
Kommunchef Bo Wallströmer 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 234   
 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
 

Diarienummer/ 
förvaring 

Avsändare Ämne 

Ks post Partnerskap Bergslagsbanan 
 

Resultatrapport verksamhetsplan Partnerskap 
Bergslagsdiagonalen 

Ks post Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

Protokoll 180919 

KS post Region Örebro län Protokoll regionalt samverkansråd 
KS post Region Örebro län Protokoll specifika samverkansrådet för 

folkhälsa social välfärd o vård 180921 
Ks post Djäkens bygge 

samfällighetsförening 
Protokoll Djäkensbygge styrelsemöte 180822 
 

KS post Region Örebro län Regionfullmäktiges och regionstyrelsens 
sammanträdestider 2019 

0038/2018 Skolinspektionen Protokoll tillsynsbesök Kyrkbackskolan 
180904 

Kansli Allmänna utskottet Protokoll 181010 
Kansli Bildning och sociala utskottet Protokoll 181009 
KS post Christer Lenke Lindesbergs 

kommun 
Varmt tack för all uppvaktning i samband 
med att jag avslutat min tjänst i Lindesbergs 
kommun 

Kansli Allmänna utskottet Protokoll 180919 
Kansli Bildning och sociala utskottet Protokoll 180918 
Kansli Bergslagens 

Överförmyndarnämnd 
Protokoll 180920 

0010/2018 Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

Sammanträdestider 2019 

0014/2018 MSB Beslut räddningstjänstkostnader LSO 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_________  
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 235  
  
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Ärendebeskrivning 

 

Löpnr Beslut Datum Delegat 
2504-2505 Utskrivning HVB 180824 Mia Lejonqvist 

2506-2575 
Beviljat försörjningsstöd enligt SoL kap 4 
§ 1 aug  Socialsekreterare 

2576-2577 Försörjningsstöd 4:1 makulerade aug  Socialsekreterare 
2578-2579 HVB/institutionsvård enligt 4:1 § SoL aug  Bos 

2580 
Bistånd som avseende boende, SoL kap  
§ 1 180816 Bos 

2581 
Strukturerad öppenvård enligt SoL kap 4  
§ 1 180823 Sandra Mäkinen 

2582 
Individuellt behovsprövande öppna 
insatser enligt SoL kap 4 § 1 180827 Ulrika Johansson 

2583 Öppenvård internt 180827 Ulrika Johansson 
2584 Vård enligt LVM § 27 upphörande 180806 Bos 

2585-2586 
Placering ensamkommande barn enligt  
4 kap § 1 SoL upphörande 180824 Maria Svedberg 

2587 Öppenvård internt upphörande 180827 Ulrika Johansson 
2588-2590 Utredning enligt SoL kap 11 § 1 180816 Bos 

2591 Utredning enligt kap 7 LVM inleds 180816 Ulrika Johansson 

2592-2594 
Utredning enligt SoL  11 kap §§ 1 och 2  
inleds aug  socialsekreterare 

2595-2597 Utredning enligt SoL kap 11 § 1 inleds aug  Mia Lejonqvist 
2598 Utredning enligt SoL kap 11 § 1 inleds ej 180817 Monica Tuvberger 

2599-2601 
Utredning enligt SoL kap 11 §§ 1 och 2 
inleds ej 180831 Monica Tuvberger 

2602-2631 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL aug  Biståndshandläggare 
2632-2633 Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS aug  Carina Benjaminsson 

2634 Personlig assistans enligt 9 §2 LSS 180816 Bos 
2635-2636 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL aug  Agneta Ullström 
2637-2650 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL upphörande aug  Biståndshandläggare 

2651 
Personlig assistans enligt 
Socialförsäkringsbalken § 51 180806 Agneta Ullström 

2652 
Korttidsvistelse utanför hemmet § 9  
punkt 6 LSS 180814 Carina Benjaminsson 

2653 Personlig assistans enligt Lss § 9 punkt 2  180815 Agneta Ullström 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 

Löpnr Beslut Datum Delegat 
2654-2683 Utredning enligt SoL kap 11 § 1 aug  Biståndshandläggare 
2684-2686 Utredning enligt LSS aug  Biståndshandläggare 

2687 
Vikarierande elevassistent särskolan 
Lindesberg 180911 Karin Alstermark 

2688 Affischering 180815 Thomas Molander 
2689 Beläggningsarbeten 2015:3 180816 Thomas Molander 
2690 Färsk fisk 180905 Daniel Chu 
2691 Kopparbergs marknad 180505 Thomas Molander 

2692 TES modul 180910 
Marie-Louise Forsberg 
Fransson 

2693 Reklamblad till nyinflyttade 180912 Mikael Haapala 
2694 Brandservice 180913 Jimmy Sander 
2695 Öltält Akropolis 180927 Thomas Molander 
2696 Målningsarbeten 181005 Jimmy Sander 
2697 Beslut välkomstbrev till nyinflyttade 180910 Mikael Haapala 

2698-2721 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL september Biståndshandläggare 
2722 Kontaktperson enligt 9§ 4 LSS 180910 Carina Benjaminsson 
2723 Boende vuxna enligt 9:9 LSS 180914 Carina Gyllstrand 

  Omfattning     
2724-2729 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL september Biståndshandläggare 

2730 
Korttidsvistelse utanför hemmet § 9  
punkt 6 LSS   Bos  

  Upphörande     
2731-2747 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL september Biståndshandläggare 

  Utredning inleds     
2748 Utredning enligt LSS september Carina Benjaminsson 

2749-2771 Utredning enligt 11 kap 1§ SoL september Biståndshandläggare 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga delegationsförteckningen till handlingarna. 
 
_________  
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 236  Dnr KS 0080/2017 
 
Rapport om kostnaderna för ombyggnationen av 
Ljusnarshallen 

 
Ärendebeskrivning 
Rapport rörande de aktuella kostnaderna för ombyggnationen av Ljusnarshallen har 
inkommit. 
 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 237  Dnr KS 0010/2018 
 
Information, vitesföreläggande avseende lägenheter på 
Wallmovägen (heden 6:32), Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen 

 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen beslutade vid sammanträde den  
19 september 2018 § 141 ansöka om att Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 
skulle utdöma vite gällande lägenheter på Wallmovägen. Vitet avsåg de lägenheter 
som hyrts av Migrationsverket. Ansökan avsåg sammantaget 260 000 kronor. 
 
Mark- och miljödomstolen har inkommit med föreläggande daterat den  
11 oktober 2018 yttrande från kommunen med anledning av ansökan om utdömande 
av vite. 
 
Kommunchef Bo Wallströmer informerar att yttrande har inlämnats av kommunen av 
vilket framgår att ömsesidig överenskommelse ingåtts med Migrationsverket om att 
säga upp befintligt hyresavtal och boende skall vara avflyttade senast den  
31 december 2018, dock har majoriteten redan flyttat. Av denna anledning finner 
kommunen inga skäl att utdöma vite. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 238  Dnr KS 0004/2018 
 
Information, Gillersklacks fritidsanläggning 

 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar att förfrågan inkommit från en av 
intressenterna gällande köp av Klackens fritidsanläggnings med anledning av dess 
konkurs. Förfrågan avser kommunens inställning rörande avtal gällande bad- och 
simanläggningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att deklarera att dess utgångspunkt för närvarande är att 
ingå likartat avtal gällande bad- och simanläggningen som fanns med tidigare 
ägare.  
 
Vidare beslutar kommunstyrelsen godkänna informationen. 
 
_________ 
Expediering: 
Ordförande Ewa-Leena Johansson 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 239   
 
Information om projekt Norrsken 

 
Ärendebeskrivning 
Projektledare Karin Wouda informerar om projekt Norrsken. Projektet startade den  
1 mars 2016 med syfte att förbättra situationen för nyanlända och främja 
integrationsprocessen med fokusering på gruppen asylsökande. Projektet pågår i 
Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner med finansiering av Region Örebro län. 
Projektet avslutas den 31 december 2018. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
_________ 
Expediering: 
Projektledare Karin Wouda 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 240   
 
Fråga om tekniks utrustning i Tingshuset, Mats Larsson (SD) 

 
Ärendebeskrivning 
Mats Larsson (SD) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande 
frågor: Bör inte den tekniska utrustningen i Tingshuset rörande dator och projektor 
uppdateras för säkerställa att den fungerar? 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar frågan till kommunchef Bo Wallströmer. 
 
_________ 
Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 241  Dnr KS 0041/2018 
 
Ekonomisk rapport per den 31 juli 2018, Nerikes Brandkår 

 
Ärendebeskrivning 
Nerikes Brandkår har inkommit med ekonomisk rapport, delårsrapport 2018, per den 
31 juli 2018. Prognos gällande resultaträkningen för 2018 visar på ett överskott med 
343 000 kronor vilket är 43 000 kronor mer än i budget. Investeringarna beräknas 
2018 understiga budget med 5 634 000 kronor.  Ett negativt balanskravsresultat 
beräknas för 2018 med 157 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera ekonomisk rapport, 
delårsrapport 2018, per den 31 juli 2018 för Nerikes Brandkår. 
 
_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-10-24 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
 
 
   Bilaga   

 
 
 
 
 
Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den  
24 oktober 2018 
 
Hendrik Bijloo (L) gruppledare  §§ 201, 211-230 
Kern Karlsson (S), ej tjänstgörande ersättare §§ 201, 211-241 
Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 
Bo Wallströmer, kommunchef  
Marie-Louise Forsberg-Fransson, socialchef 
Christoffer Solberg, praktikant/student §§ 201, 211-241 
Margareta Emnegard, enhetschef § 201 
Johanna Carli, stödpedagog § 201 
Gunilla Gunnarsson, stödassistent § 201 
Isabella Lohse, tillförordnad förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen §§ 211-212 
Karin Wouda, projektledare § 239 
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