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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-22 
 

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

Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-11.20 
 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande 
Ingemar Javinder (S) 
Gert Stark (S) 
Astrid Dahl (V) 
Natalie Peart (MP) 
Ulf Hilding (M 
Hans Hedborg (C) 
Mathias Eriksson (SD), tjänstgörande ersättare 
Kenneth Axelsson (SD) 

Övriga deltagande Hendrik Bijloo (FP), gruppledare §§ 93-113 
Bo Wallströmer, kommunchef  
Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 
Sara Jonsson, ekonomichef 
Anders Nordlund, bildningschef § 93  
Johanna Haaraoja, registrator 
Kjell Karlsson, VA-tekniker, Bergslagens Kommunalteknik §§ 102-104 
 

Utses att justera 
 

Ingemar Javinder 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2015-05-04 Paragrafer 92-113 

Underskrifter 
 

 
……………………………… 

Sekreterare Anders Andersson  
 

  
 
……………………………… 

Ordförande Ewa-Leena Johansson 
 

  
 
…………………………… 

Justerande Ingemar Javinder 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2015-04-22 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2015-05-04 Datum för 
nedtagande 

2015-05-29 

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

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 92   
 
Nedläggning av faderskapsärende,  
 
 
 
 
 
Sekretessärende 

 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-22 
 

 
 

Ks § 93  Dnr KS 140/2014 
 
Kvartalsrapport 1, ekonomisk rapport per den 31 mars 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med kvartalsrapport 1, ekonomisk rapport per 
den 31 mars 2015. Den ekonomiska prognosen för helåret 2015 visar på ett 
överskott med 6 388 000 kronor vilket 2 373 000 kronor lägre överskott än 
budgeterat. Resultatprognosen per ekonomiskt ansvarsområde visar följande: 
 
Ekonomisk ansvarsområde Netto, 

prognos, 
tkr  

Netto, 
budget tkr 

Avvikelse, 
tkr 

Kommunchef 50 245 52 560 2 315 
Näringslivsutvecklare 1 277 1 277 0 
Kanslichef 4 498 4 633 135 
Personalchef 1 908 1 908 0   
Kostchef 1 846 1 706 - 140   
Vuxam 7 281 6 873 - 408   
Fastighetschef 850 850 0 
Enhetschef ensamkommande barn 1 390 0 - 1390 
Socialchef 4 768 4 551 - 217 
Enhetschef, individ- och familjeomsorg 18 302 13 097 - 5 205 
Enhetschef, funktionsstöd 16 210 16 029 - 181 
Enhetschef, Solgården 12 304 12 304 0 
Enhetschef, Treskillingen/hemtjänsten 19 514 19 514 0 
Enhetschef, Koppargården 17 474 17 474 0 
Enhetschef, sjuksköterskor 6 704 6 601 - 103 
Enhetschef, rehabilitering 3 092 3 092 0 
Bildningschef 41 306 41 132 - 174 
Förskolechef, enhet förskolor 11 082 11 082 0 
Rektor, Garhytteskolan 6 581 6 581 0 
Rektor, Kyrkbacksskolan 19 526 19 526 0 
Summa kommunstyrelsen 246 158 240 790 - 5 368 
Överförmyndarnämnden 131 131 0 
SUMMA 246 289 240 921 - 5 368 
Allmännyttan 0 0 0 
 
Beträffande de finansiella målen beräknas inte målet om ett överskott med 
8 900 000 kronor uppnås medan övriga tre mål beräknas uppnås. 
 
Vad gäller investeringar beräknas ett överskott gentemot budget med  
1 122 000 kronor beroende på ombyggnation av Centralköket. 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-22 
 

 
 
 
 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna  kvartalsrapport 1, 
ekonomisk rapport per den 31 mars 2015. 
 
_________ 

 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-22 
 

 
 

Ks § 94  Dnr KS 108/2015 
 
Årsredovisning 2014, Samordningsförbundet i norra Örebro 
län (SOFINT) 
 
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) har den 3 april 2015 inkommit 
med årsredovisning för år 2014. 2014 års resultat uppgår till ett överskott med  
435 000 kronor. Resultatet föreslås balanseras mot tidigare års överskott, 
sammantaget 1 745 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunens 
ledamöter i styrelsen för Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 samt godkänna årsredovisning 2014 
SOFINT. 
 
_________ 
 

 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-22 
 

 
 

Ks § 95  Dnr KS 355/2013 
 
Årsredovisning 2014, Bergslagens Kommunalteknik (BKT) 
 
Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik har den 13 april 2015  inkommit med årsredovisning 
för år 2014. 2014 års resultat uppgår till ett underskott med 2 200 000 kronor. 
Resultatet föreslås balanseras mot tidigare års överskott, sammantaget ett överskott 
med 2 324 000 kronor. 
 
Direktionen för Bergslagens Kommunalteknik beslutade vid sammanträde den  
27 mars 2015 § 41 fastställa Bergslagens Kommunaltekniks årsredovisning för 
2014 och överlämna den till respektive medlemskommun kommunfullmäktige för 
beslut om ansvarsfrihet. 
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunens 
ledamöter i förbundsdirektionen ansvarsfrihet i enlighet med revisionsberättelsen 
för verksamhetsåret 2014 samt godkänna årsredovisning 2014 för Bergslagens 
Kommunalteknik. 
 
_________ 
 

 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-22 
 

 
 

Ks § 96  Dnr KS 140/2014 
 
Ekonomisk rapport per den 28 februari 2015, Bergslagens 
Kommunalteknik (BKT) 
 
Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik har inkommit med ekonomisk rapport per den  
28 februari 2015. Prognosen för helåret visar på ett överskott med 100 000 kronor 
medan prognosen för verksamheten i Ljusnarsbergs kommun visar ett resultat i 
enlighet med budget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
_________ 
 

 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-22 
 

 
 
Ks § 97 
Au § 57  Dnr KS 139/2014 
 
Årsredovisning 2014, Ljusnarsbergs Kommunlager AB 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag till årsredovisning 2014 för 
Ljusnarsbergs Kommunlager AB.  2014 års resultat uppgår till en underskott med  
58 324 kronor. 
 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 
 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 30 mars 2015, 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige notera årsredovisning 2014 för 
Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 
 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige notera 
årsredovisning 2014 för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar årsredovisningen. 
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, efter komplettering med revisions-
berättelse, notera årsredovisning 2014 för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 
 
_________ 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-22 
 

 
 
Ks § 98 
Au § 58  Dnr KS 139/2014 
 
Uppfyllande av ändamålet, Ljusnarsbergs Kommunlager AB 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Enligt beslutad bolagsordning för Ljusnarsbergs Kommunlager AB § 4 är bolagets 
ändamål att i enlighet med kommunallagens självkostnadsprincip uppföra och 
uthyra lagerutrymmen.  
 
Ljusnarsbergs kommun har att besluta om huruvida Ljusnarsbergs Kommunlager AB 
uppfyllt ändamålet 2014. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 30 mars 2015 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  
Ljusnarsbergs Kommunlager AB uppfyllt ändamålet 2014 enligt bolagsordningen. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Ljusnarsbergs Kommunlager AB uppfyllt ändamålet 2014 enligt 
bolagsordningen. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Ljusnarsbergs Kommunlager AB uppfyllt ändamålet 
2014. 
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen 
uppfyllt sin uppsiktsplikt gällande Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 
 
_________ 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 
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Ks § 99 
Au § 59  Dnr KS 139/2014 
 
Direktiv till årsstämma i Ljusnarsbergs Kommunlager AB 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Ljusnarsbergs kommun har att anta direktiv till kommunens ombud vid 
Ljusnarsbergs Kommunlager ABs bolagsstämma 2015. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 30 mars 2015 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud 
vid Ljusnarsbergs Kommunalger ABs bolagsstämma följande direktiv: 
• bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet i enlighet med 

förslag i revisionsberättelsen samt godkänna årsredovisning för  
Ljusnarsbergs Kommunlager AB avseende räkenskapsåret 2014, 

• godkänna styrelsens förslag till disposition av 2014 års resultat, 
• att kommunens ombud vid årsstämman överlämnar av kommunfullmäktige 

beslutad bolagsordning samt uppdrar åt styrelsen att följa denna. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta föreliggande förslag till direktiv för kommunens stämmoombud för 
Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 
förslag till direktiv för kommunens stämmoombud för Ljusnarsbergs 
Kommunlager AB. 
 
_________ 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-22 
 

 
 
Ks § 100 
Au § 60  Dnr KS 111/2015 
 
Tidplan och anvisning för arbetet med Budget 2016 och 
plan för 2017-2018 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till tidplan för arbetet med 
Budget 2016 och plan för 2017-2018 i form av ett arbetsmaterial. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar förslaget. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande förslag 
till tidplan för arbetet med Budget 2016 och plan för 2017-2018 med ändring av att 
budgetberedning nummer 3 skall genomföras tisdagen den 10 november 2015. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag 
 
_________ 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 101 
Au § 68  Dnr KS 096/2015 
 
Samråd, förslag till åtgärdsprogram för Norra Östersjöns 
vattendistrikt 2015-2021, Vatten myndigheten Norra 
Östersjön 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Vattenmyndigheten Norra Östersjön har den 30 mars 2015 inkommit med 
samråd rörande förslag till åtgärdsprogem för Norra Östersjöns vattendistrikt 
2015-2015. Detta åtgärdsprogram innehåller bland annat förslag till 
åtgärdsprogram för Borsåns åtgärdsområde, vilket bland annat är lokaliserat i 
kommunen. 
 
Synpunkter skall vara Länsstyrelsen Västmanlands län tillhanda senast den  
30 april 2015. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Ärendebeskrivning 
Miljöinspektör Margareta Lindkvist, Bergslagens miljö- och byggförvaltning, 
har inkommit med förslag till yttrande daterat den 9 april 2015. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till yttrande med ändringarna 
att meningen ”Nuvarande resurser för lantbrukstillsyn är inte tillräckliga” under 
rubriken Åtgärd 2 Jordbruk och hästhållning på sidan 3 stryks samt att andra 
stycket under rubriken Åtgärd 3 Enskilda avlopp på sidan 3 stryks. 
 
_________ 
Expediering: 
Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Västmanlands län 
Miljöinspektör Margareta Lindkvist, Bergslagens miljö- och byggförvaltning 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 102 
Ks § 77  Dnr KS 086/2015 
 
Anslutning av fastighet till det kommunala VA-nätet utanför 
verksamhetsområde samt mindre utvidgning av VA-
verksamhetsområde 
 
Kommunstyrelsen  
Ärendebeskrivning 
I samband med Bergslagens miljö- och byggförvaltning inventerar enskilda avlopp 
i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner, får Bergslagens 
Kommunalteknik flera förfrågningar om kommunal vatten- och avloppsförsörjning 
(VA-försörjning) utanför dagens verksamhetsområden. För att kunna tillgodose den 
ökade efterfrågan samt verka för en minskad miljöpåverkan, vill Bergslagens 
Kommunalteknik ha möjlighet att ansluta fastigheter till det kommunala VA-nätet i 
de fall det är ekonomsikt försvarbart. 
 
I de fall mindre utvidgning av kommunalt VA-verksamhetsområde blir aktuellt, 
föreslås samtliga utvidgningar presenteras i respektive kommun för beslut en gång 
per år, medan större utvidgningar liksom tidigare lämnas för beslut till respektive 
kommun kontinuerligt. 
 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik behandlade ärendet vid sammanträde 
den 28 mars 2014 § 17. 
 
Förslag 
Direktionen beslutade vid sammanträde den 28 mars 2014 § 17 föreslå 
kommunfullmäktige anta Bergslagens Kommunaltekniks förslag att ge dem 
möjlighet att ansluta fastigheter utanför det kommunala VA-verksamhetsområdet 
via anslutningspunkt under förutsättning att det är ekonomsikt försvarbart.  Vidare 
föreslås kommunfullmäktige besluta att eventuella mindre utvidgningar av VA-
verksamhetsområden samlas under ett år och presenteras för beslut i kommunen en 
gång per år. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till sammanträde den  
22 april 2015 till vilket representanter för Bergslagens Kommunalteknik inbjuds 
för närmare presentation av förslagen. 
 
 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen  
Ärendebeskrivning 
VA-tekniker Kjell Karlsson, Bergslagens Kommunalteknik föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta Bergslagens 
Kommunaltekniks förslag att ge dem möjlighet att ansluta fastigheter utanför det 
kommunala VA-verksamhetsområdet via anslutningspunkt under förutsättning att 
det är ekonomsikt försvarbart.  Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att 
eventuella mindre utvidgningar av VA-verksamhetsområden samlas under ett år 
och presenteras för beslut i kommunen en gång per år. 
 
_________ 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 103 
Au § 62  Dnr KS 009/2014 
 
Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät, Opera 
på Skäret 
 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Sten Niclasson, Opera på Skäret inkom med ansökan daterad den 8 juni 2010 om 
kommunal finansiering av anslutning av anläggningen vid Skäret till kommunalt 
vatten- och avloppsnätverk. Kostnaden för anslutningen beräknades av 
Bergslagens Kommunalteknik vid detta tillfälle uppgå till 150 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 januari 2014 § 9 
återremittera ärendet till allmänna utskottet för vidare utredning. 
 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 
 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anläggningen vid 
Skäret ansluts till kommunalt vatten- och avloppsnätverk. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Ärendebeskrivning 
VA-tekniker Kjell Karlsson, Bergslagens Kommunalteknik föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Bergslagens Kommunalteknik att utarbeta 
förslag till utvidgning av VA-verksamhetsområdet till att inbegripa anläggningen 
vid Opera på Skäret. 
 
_________ 
Expedieringen: 
Bergslagens Kommunalteknik 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 104 
Au § 66  Dnr KS 431/2014 
 
Förlängd giltighetstid för nuvarande avfallsplan 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 88 
förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan till och med den 30 juni 2015. 
Teknisk handläggare Michael Lindström, Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning, har inkommit med mail den 30 mars 2015 med önskemål om 
ytterligare förlängning av giltighetstiden för nuvarande avfallsplan.  
 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan till dess beslut tas om 
en ny avfallsplan. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta förlänga giltighetstiden för 
nuvarande avfallsplan till dess beslut tas om en ny avfallsplan. 
 
_________ 

 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 105  Dnr KS 125/2015 
 
Förslag till gemensam taxa för markåterställningsarbeten 
för Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs 
kommuner 
 
Ärendebeskrivning 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik (BKT) beslutade vid sammanträde den  
27 mars 2015 § 46 godkänna förslag till gemensam taxa för återställningsarbeten i 
Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommun enligt då föreliggande 
förslag. Förslaget sändes sedan vidare till respektive medlemskommuns 
fullmäktige för beslut. 
 
BKT ansvarar för mottagande, handläggning och beslut gällande 
grävtillståndsanmälan och återställningsanmälan i kommunägd mark och ansvarar 
sedan för återställningsarbetet. Den som utför grävning i kommunägd mark får ej 
återställa hårdgjord yta efter egna arbeten utan detta ombesörjs av BKT. BKTs 
taxor för detta utgår från det branschspecifika regelverket anläggnings-AMA och 
vad som behöver åtgärdas efter en grävning har gjorts samt de priser som ingår i 
avtal med upphandlad entreprenör.  
 
Förslag 
BKT föreslår kommunfullmäktige i respektive medlemskommun antar 
föreliggande förslag till gemensam taxa för återställningsarbeten. Förslaget till 
gemensam taxa inbegriper beslut att godkänna att BKT justerar taxan utefter de 
indexförändringar som sker mot entreprenören, med en första justering den  
1 april 2016. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande 
förslag. 
 
_________ 
 

 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 106  Dnr KS 124/2015 
 
Förslag till revidering av arvodesreglemente för direktionen 
i Bergslagens Kommunalteknik 
 
Ärendebeskrivning 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik beslutade vid sammanträde den  
27 mars 2015 § 47 föreslå medlemskommunerna Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och 
Lindesberg anta föreliggande förslag till revideringar i §§ 3, 7 och 8 i 
arvodesreglemente, ersättning till förtroendevalda i direktionen för Bergslagens 
Kommunalteknik. 
 
Förslaget till revidering avser en komplettering gällande ett fast årsarvode till 
revisionens ordförande samt ett maximalt belopp för förlorad arbetsinkomst per 
dag samt höjning av timarvodet från 114 kronor till 130 kronor. 
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag 
till revideringar i §§ 3, 7 och 8 i arvodesreglemente, ersättning till 
förtroendevalda i direktionen för Bergslagens Kommunalteknik. 
 
_________ 
 

 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-22 
 

 
 

Ks § 107  Dnr KS 008/2015 
 
Förslag till revidering av Bergslagens Kommunaltekniks 
förbundsordning 
 
Ärendebeskrivning 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik beslutade vid sammanträde den  
27 mars 2015 § 49 föreslå respektive medlemskommuns fullmäktige besluta om 
revidering av Bergslagens Kommunaltekniks förbundsordning punkt 2, Ändamål 
och verksamhet första stycket till följande lydelse: Ändamålet med förbundet är att 
medlemmarna i detta överlåter de lagstadgade kommunaltekniska verksamheterna 
vatten och avlopp, avfall, gata/trafik inkluderande myndighetsutövningen till 
förbundet, vilket innebär att förbundet är tillika medlemskommunernas 
trafiknämnd. 
 
Det reviderade förslaget innebär att trafikområdet i sin helhet överförs till 
Bergslagens Kommunalteknik från Bergslagens miljö- och byggnämnd. 
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
revidering av Bergslagens Kommunaltekniks förbundsordning. 
 
_________ 
 

 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-22 
 

 
 
Ks § 108 
Au § 72  Dnr KS 101/2015 
 
Ansökan om planbeslut för Laxbro 2:52 med flera 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Fysisk planerare Isabella Lohse, Bergslagens miljö-och byggförvaltning har 
inkommit med begäran om yttrande daterat den 26 mars 2015 rörande ansökan 
om planbesked avseende upprättande av detaljplan för Laxbro 2:52 med flera. 
Berört planområde är beläget i Bångbro mellan Kata Dalströms väg och 
Dalsbrogatan. I öst-västlig riktning avgränsas området av Klotbanevägen och 
Ängsvägen. 
 
Yttrande skall vara Bergslagens miljö- och byggnämnd tillhanda senast den  
13 maj 2015.  
 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet förklarar sig positiv till ett samlat arbete med 
trafiksituationen i det aktuella området då det är nödvändigt finna en lösning på 
denna. Vidare beslutar allmänna utskottet hänskjuta ärende till 
kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till yttrande daterat den 
15 april 2015. I förslaget till yttrande anges bland annat att rådande trafik-
situation i det aktuella området ej är att betrakta som tillfyllest, varför 
kommunen ställer sig positiv till att en ny detaljplan upprättas. De främsta skälen 
till detta är att skapa en trafiksäker miljö samt att skapa rätt förutsättningar för 
verksamhetens fortsatta utveckling i området. 
 
Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer förslår kommunstyrelsen anta förslaget till 
yttrande. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till yttrande. 
 
_________ 
Expediering: Bergslagens miljö- och byggnämnd + handling  
Justerandes sign. 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-22 
 

 
 
Ks § 109 
Au § 61  Dnr KS 312/2014 
 
Undertecknande av handlingar, så kallad firmateckning 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den  
30 mars 2015 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 
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 med mera. 
 

a) Ärenden avseende likvidtransaktioner tecknas var för sig av 
ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredéen eller ekonomiassistent  
Maria Rohde med kontrasignation av kommunchef Bo Wallströmer eller 
ekonomichef Sara Jonsson.  
 

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 eller ekonomichef 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. 

  
Justerandes sign. 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-22 
 

 
 
 
 
Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande 
förslag. 
 
 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Förvaltningsrätten i Karlstad 

  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-22 
 

 
 

Ks § 110  Dnr KS 138/2014 
 
Information om Projekt Samverkan i Bergslagen – 
Utveckling av befintliga samverkansområden inom 
kommunerna i norra Örebro län 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar att utredare  
Margareta Skinnars-Bruno har inkommit med utredning daterad den 12 mars 2015 
rörande framtida organisering av Bergslagens Kommunalteknik och Bergslagens 
miljö- och byggnämnd och dess förvaltning. Utredningens huvudsakliga förslag är 
att Bergslagens Kommunalteknik övergår till att vara en gemensam nämnd för 
KNÖL-kommunerna samt att Bergslagens miljö- och byggnämnd fortsatt utgör en 
gemensam nämnd för KNÖL-kommunerna. 
 
Utredningen presenterades vid en gemensam konferens för kommunstyrelserna i 
KNÖL-kommunerna den 20 mars 2015. Kommunchef Christer Lenke, Lindesbergs 
kommun, inkom med skrivelse daterad den 24 mars 2015 i vilken anges att den  
20 mars 2015 gjordes en överenskommelse om att utredningen skulle överlämnas 
på remiss till de politiska partierna för möjlighet att lämna synpunkter senast den  
30 april 2015, respektive kommunstyrelse behandla utredningen under maj 2015 
och vid möte med kommunstyrelsernas ordföranden och kommunchefer i KNÖL-
kommunerna den 12 juni 2015 skall förslag till fortsatt process diskuteras. 
 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 8 april 2015 § 64 att rapporten 
skulle sändas ut på remiss till politiska partier representerade i kommunfullmäktige 
samt att yttranden skall vara kommunen tillhanda senast den 30 april 2015. Vidare 
beslutades att utredningen, tillsammans med inkomna remissyttranden, skall 
behandlas vid allmänna utskottets sammanträde den 6 maj 2015 och 
kommunstyrelsens sammanträde den 20 maj 2015. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
_________ 
 

 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-22 
 

 
 

Ks § 111  Dnr KS 112/2015 
 
Information, ändrad användning från före detta skola till 
asylboende, Ställdalen 1:51 
 
Ärendebeskrivning 
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med begäran om yttrande 
daterad den 8 april 2015 gällande ändrad användning av före detta skolan i 
Ställdalen till asylboende. I skrivelsen anges att det till Bergslagens miljö- och 
byggnämnd inkommit en ansökan om bygglov för förändrad användning av före 
detta Ställdalens skola till asylboende. Kommunen ges i egenskap av berörd granne 
och fastighetsägare möjlighet att yttra sig i ärendet innan beslut tas. 
 
Eventuellt yttrande skall vara Bergslagens miljö- och byggnämnd tillhanda senast 
den 24 april 2015. Kommunen avser avge ett yttrande till Bergslagens miljö- och 
byggnämnd. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
_________ 
 

 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-22 
 

 
 
Ks § 112 
 
Anmälan om delegationsbeslut 
 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden  
2015-03-01–2015-03-31. 
 
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2015-03-01–2015-03-31 
 
Beslut om samverkansöverenskommelse med Stiftelsen Activa.  
Delegat: Bildningschef Anders Nordlund. Beslutsdatum: 6 mars 2015. 
 
Beslut om avtal om webbaserat enkätverktyg Cloud Connected Sweden AB.  
Delegat: Bildningschef Anders Nordlund. Beslutsdatum: 10 mars 2015. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 
_________ 

 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-22 
 
 
 

Ks § 113 
 
Delgivningar 
 

Diarienummer Avsändare Ämne 
 Förvaltningsrätten i Karlstad Dom, avslag på överklagande att inte bevilja 

ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) kap 4 § 1, mål nr 4411-14. 

KS 092/2015 Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) 

Beslut att avsluta ärende rörande HVB 
Bergsgården. 

 Opera på Skäret Förfrågan om det kommunala intresset av 
ansökan till Tillväxtverket om ekonomiska 
medel för ökad attraktionskraft för landsbygden 
via Opera på Skäret. 

 Bildnings- och sociala utskottet Protokoll fört vid sammanträde den  
7 april 2015. 

 Allmänna utskottet Protokoll fört vid sammanträde den  
8 april 2015. 

 Bergslagens överförmyndarnämnd Protokoll fört vid sammanträde den  
1 april 2015. 

KS-post Räddningsnämnden 
Västerbergslagen 

Protokoll från sammanträdet den 2 mars 2015. 

KS post Yrkeshögskolan SKY Protokoll från sammanträdet den  
19 november 2014. 

KS post BMB Protokoll från sammanträdet den 12 mars 2015. 
KS 078/2015-1 BMB Kontrollplan livsmedel 2015 
KS Post Länsstyrelsen i Örebro län Inventering av varg och lo pågår 
KS post BMB Protokollsutdrag BMB, utvalda ledamöter och 

månadsuppföljning februari 2015 
Dnr KS 
091/2015-1 

IVO Inspektionen för vård och 
omsorg 

Meddelande om inspektion av Individ och 
familjeomsorgen i Ljusnarsbergs kommun 
september 2015 

KS post Djäkens samfällighetsförening Protokoll från styrelsemöte den 4 mars 2015. 
KS post KPA pension Diplom och tack för en klimatgranskad 

investering 
KS post Ekonomi smart Samarbete mellan konsumentverket 

finansinspektionen och folkuniversitetet, 
Ljusnarsberg erbjuds två avgiftsfria 
utbildningspass (tillsammans med Lindesbergs 
Nora och Storfors) 

KS post Statens offentliga utredningar 
kommissionen mot antiziganism 

Beskrivning vad antiziganism är hur det 
påverkar romers villkor idag och hur den 
kränker romers mänskliga rättigheter 

KS post BKT Protokoll från sammanträde den 27 mars 2015. 
  

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-22 
 
 
 
 
 
Diarienummer Avsändare Ämne 
KS post Kommunbyggderådet Protokoll från kommunbygderådsmötet  

9 mars 2015. 
KS post Länsstyrelsen Inbjudan till en dag i Örebro ”En 

inkluderande demokrati” 23 april 2015. 
KS post BMB Meddelande att de sett över sina rutiner för 

remissvar angående yttrande på allmän 
platsmark offentliga tillställningar mm 

KS post Regeringskansliet Inbjudan till regional träff om skolutveckling 
KS 092/2015 Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) 
Beslut att avsluta ärende rörande HVB 
Bergsgården. 

 Opera på Skäret Förfrågan om det kommunala intresset av 
ansökan till Tillväxtverket om ekonomiska 
medel för ökad attraktionskraft för 
landsbygden via Opera på Skäret. 

Dnr KS 
116/2015 

Länsstyrelsen Örebro län Bidrag till kostnader för renovering av 
avträdet Stora Gården 

Dnr KS 
116/2015-2 

Länsstyrelsen Örebro län Bidrag till kostnader för tjärstrykning med 
mera på grindstugor Stora Gården 

Dnr KS 
116/2015-3 

Länsstyrelsen Örebro län Bidrag till kostnader för tjärstrykning på 
grindstugor Tingshuset 

Dnr KS 
116/2015-5 

Länsstyrelsen Örebro län Bidrag till kostnader för tjärstrykning med 
mera på Hjulhuset 

Dnr KS 
116/2015-4 

Länsstyrelsen Örebro län Promemoria/PM Antikvarisk medverkan vid 
tillämpning av Lagen om kulturminnen med 
mera kap 3 § 14 och kap 4 §§ 3,9 och 13 samt 
Förordning om bidrag till förvaltning av 
värdefulla kulturmiljöer. 

KS-post BMB Protokoll sammanträde den 9 april 2015 
KS post Borådet Protokoll från borådet våren 2015 
KS post Länsstyrelsen Örebro län Naturvårdsbränning i Hällefors kommun nära 

gränsen till Ljusnarsbergs kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_________ 

 
 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
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