
    

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 (47)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  2012-11-21  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Plats och tid 

                      Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 09.25 

                         09.30 – 12.05 

                         13.05 – 16.05 
Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Wiveca Stopp (S) 

 Gert Stark (S)  

Antti Tsupukka (S) 

Astrid Dahl (V)  

Natalie Ström (MP), tjänstgörande ersättare 

Hans Hedborg (C) 

Janeric Björkman (C), §§ 259, 261-267 

Ulf Hilding (M) 

Daniel Johansson (M), tjänstgörande ersättare 

Leif Jörner Pedersen (V), tjänstgörande ersättare, §§ 268-289 

 
  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Bo Wallströmer, tillförordnad kommunchef och ekonomichef 

Charlotte Dahlbom, socialchef 

Anders Nordlund, bildningschef, §§ 259, 261-269 

Maria Stenberg, kanslisekreterare 

Pia Zettergren, god man, § 259 

Eva Wikman, projektgruppen för Kulturglimtar, § 261 

Ola Nilsson, Statens Bostadsomvandling AB, § 267 

Barbro Svensson, enhetschef, § 272 

Utses att justera Astrid Dahl 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2012-11-29 

 

Under- 
skrifter 

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

 Anders Andersson 

Paragrafer: 259  

               261 –289 

 
  

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

 Ewa-Leena Johansson 
 

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

 Astrid Dahl 
 

   ANSLAG/BEVIS           

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ              Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2012-11-21 

Datum för 
anslags uppsättning 2012-11-29 Datum för 

anslags nedtagande    2012-12-27 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

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

  Anders Andersson  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (47) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-11-21                                                                              
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Plats och tid 

                      Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 09.25 – 09.30 

        
Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Wiveca Stopp (S) 

 Gert Stark (S)  

Antti Tsupukka (S) 

Astrid Dahl (V)  

Natalie Ström (MP), tjänstgörande ersättare 

Hans Hedborg (C) 

Janeric Björkman (C) 

Ulf Hilding (M) 

Daniel Johansson (M), tjänstgörande ersättare 

 
  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Bo Wallströmer, tillförordnad kommunchef och ekonomichef 

Charlotte Dahlbom, socialchef 

Anders Nordlund, bildningschef 

Maria Stenberg, kanslisekreterare 

Utses att justera Astrid Dahl 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2012-11-21 

 

Under- 
skrifter 

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

 Anders Andersson 

Paragrafer: 260  

                

 
  

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

 Ewa-Leena Johansson 
 

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

 Astrid Dahl 
 

   ANSLAG/BEVIS           

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2012-11-21 

Datum för 
anslags uppsättning 2012-11-21 Datum för 

anslags nedtagande    2012-12-17 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

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

  Anders Andersson  
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Ks § 259  Dnr KS 078/2010 731 
Su § 646     
 

Återkoppling av ärende rörande placering enligt Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vid 
Sanna Gård, XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Sekretsessärende  
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Ks § 259  Dnr KS 078/2010 731 
Su § 646     
 

Återkoppling av ärende rörande placering enligt Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vid 
Sanna Gård, XXXXXXXXXXXXXXXX, forts 
 
 
Sekretessärende , forts 
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Ks § 259  Dnr KS 078/2010 731 
Su § 646     
 

Återkoppling av ärende rörande placering enligt Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vid 
Sanna Gård, XXXXXXXXXXXXXXXX, forts 
 
 
Sekretessärende , forts 
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Kommunstyrelsen  2012-11-21 
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Ks § 260 
 

Yttrande med anledning av överklagande av beslut om 
omhändertagande enligt Lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM), XXXXXXXXXXXX 

 

 

Sekretessärende 
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Ks § 261 
 

Redovisning av Kulturglimtar 2012 

 

 

Ärendebeskrivning 
Eva Wikman, tillhörande projektgruppen för Kulturglimtar, redovisar 

utfallet av Kulturglimtar 2012. Sammantaget var det 90 utställare på mer 

än 55 platser. Det genomsnittliga antalet besökare per plats var på 

lördagen den 30 juni 2012 66 och på söndagen den 1 juli 2012 39. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

 

_________ 
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Ks § 262 
Au § 167 
Bus § 97 
Su § 136  Dnr KS 032/2011  
 

Ekonomisk rapport 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar om den ekonomiska situationen i  

kommunen. Överskottet för allmänna utskottets verksamheter helåret 2012 

gentemot budget beräknas till cirka 5 000 000 kronor. Kommunens likvida 

medel var den 2 november 2012 15 400 000 kronor. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Bildningsutskottet 
 

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningens resultatprognos den 31 oktober 2012 visar ett 

överskott i förhållande till budgeten med 1 161 000 kronor. Fördelat på 

ansvarsområden görs följande prognoser om nettoresultatet (tkr): 

 

Ansvarsområde Budget Prognos Avvikelse 

Bildningschef (510) 40 925,0 40 750 175 

Förskolor (520–523) 10 230,2 9 956 274 

Garhytteskolan (542) 6 190,0 5 667 523 

Kyrkbacksskolan (544) 18 697,1 18 847 -150 

Vuxam (550) 5 336,7 4 998 339 

Summa  81 379,0 80 218 1 161 

 

Ansvarsområdenas nettoutfall den 31 oktober 2012 vid riktpunkten  

83 procent (tkr):  

 

Ansvar Utfall  Periodbudget Avvikelse  % 

510 33 298,8 34 050,3 751,5  81 

520–523  8 227,1   8 452,8 225,7  80 

542 4 783,9 5 119,9  336,0 77 

544 15 497,8 15 470,4 -27,4 83 

550  3 847,4 4 395,7 548,3 72 

Summa 65 655,0 67 489,1 1 834,1  81 
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Inom ansvarsområde 510 Bildningschef beror överskottet huvudsakligen på 

ännu obetalda gymnasieutbildningar och lägre kostnader för särskole-

skjutsar.    

 

Inom ansvarsområde 520–523 Förskolor förklaras överskottet till stor del av 

lägre kostnader än budgeterat för matservice och högre intäkter från 

förskoleavgifter. Personalkostnaderna är dock för höga. Ersättning från 

Migrationsverket för tredje kvartalet med 60 000 kronor har inte utbetalats 

och för extra assistent andra och tredje kvartalen inte rekvirerats.  

 

Inom ansvarsområde 542 Garhytteskolan är överskottet en följd av i första 

hand lägre personalkostnader men också av färre köpta måltider. Ersättning 

från Migrationsverket för tredje kvartalet med 140 000 kronor har inte 

utbetalats.  

 

Inom ansvarsområde 544 Kyrkbacksskolan och musikskolan uppstår 

underskottet av för höga personalkostnader under våren. Ersättning från 

Migrationsverket för andra och tredje kvartalen med 224 000 kronor har inte 

utbetalats. 

 

Inom ansvarsområde 550 Vuxam är prognosen den samma som i delårs-

rapporten.  

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet beslutar att godkänna rapporten och att överlämna den till 

kommunstyrelsen. 

 

 

Sociala utskottet 
 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom rapporterar att resultatprognos per den  

31 oktober 2012 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för 

förvaltningen för år 2012 med 1 872 000 kronor. Fördelat på ekonomiska 

ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2012. 
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Ansvar Netto, 

prognos/budget, 

tkr 

Socialchef (410) 413 

Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420) - 1 900 

Enhetschef, Funktionshindrade (430) 200 

Enhetschef, Äldreomsorg Solgården/Heden (440) 0 

Enhetschef, Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) - 1 000 

Enhetschef, Äldreomsorg Koppargården (460) 100 

Enhetschef, Sjuksköterskor (470) 150 

Enhetschef, Rehab (480) 165 

Enhetschef, Ungdomsboende (490)     0 

Summa - 1 872 

 

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 83 procent, kan noteras per den 

31 oktober 2012: 

 

An- 

Netto 

(tkr)  

 

  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 

  2012 budget mot 2012   

   periodbudget   

410  4 342 4 837 495 5 804 75 

420 10 699 9 373 - 1 327 11 247 95 

430 13 436 13 538 102 16 246 83 

440 10 020 9 963 - 58 11 955 84 

450 16 487 15 648 - 840 18 777 88 

460 14 502 14 433 - 69 17 320 84 

470 4 587 4 997 410 5 996 77 

480 2 185 2 467 282 2 960 74 

Delsumma 76 258 75 254 - 1 004 90 305 84 

490 5 722 - 40 - 5 762 0 0 

Summa 81 980 74 048 - 6 766 90 305 91 

 

Ansvar 410 Socialchef uppvisar ett överskott för perioden och resultatet 

under 2012 beräknas bli ett överskott gentemot budget beroende bland 

annat på större intäkter än budgeterat och mindre kostnader för färdtjänst än 

budgeterat. Extra personalresurs insatt på biståndsenheten på grund av 

införande av nytt datasystem. 

 

Beträffande ansvar 420 Individ- och familjeomsorg är avvikelsen mot 

periodbudget ett underskott med 1 327 000 kronor och prognosen för  
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helåret ett underskott med 1 900 000 kronor. Detta beror på höga kostnader 

gällande familjehem och institutionsplaceringar av barn och ungdomar, 

vilket beräknas ge ett underskott gentemot budget för helåret med 

1 307 000 kronor. Vård av vuxna beräknas generera ett underskott med 

1 094 000 kronor för helåret. Gemensam administration beräknas medföra 

ett överskott under året med 500 000 kronor på grund av sjukskrivningar. 

Försörjningsstöd beräknas för helåret följa budget, för närvarande är 

kostnaderna 672 000 kronor lägre i år än vid motsvarande tidpunkt förra 

året. 

 

Ansvar 430 Äldre och handikappomsorg och LSS har ett överskott 

gentemot perioden med 102 000 kronor. Befintligt och prognostiserat 

överskott kan härledas till personlig assistans, korttidsvistelse för barn, 

daglig verksamhet och ledsagning. Under hösten tillkommer ökade 

kostnader för personlig assistans och elevhemsboende. Personal-

kostnaderna för gruppbostäderna är högre än budgeterat. 

 

Ansvar 440 Solgården uppvisar ett underskott för perioden med  

58 000 kronor och det prognostiserade utfallet för helåret är i enlighet med 

budget. I budgeten för helåret är hyreskostnaderna beräknade högre än det 

faktiska utfallet samt hyresintäkterna högre beräknade än vad som sannolikt 

blir utfallet. Dessa summor uppgår till en storlek som i det närmaste tar ut 

varandra. Intäkter för lönebidrag gällande en månad har ej inkommit. 

 

Ansvar 450 Hemtjänst och Treskillingen har ett underskott i förhållande till 

periodbudget uppgående till 840 000 kronor, prognosen för helåret är ett 

underskott med 1 000 000 kronor. Underskottet beror till stora delar på 

extra insatta resurser för palliativ vård, en kostnad som beräknas på helår 

till 273 000 kronor. Personalkostnaderna har minskat men visar fortsatt 

underskott i förhållande till budget med 1 000 000 kronor exempelvis 

beroende på höga vikariekostnader, 290 000 kronor, under januari till maj.  

 

Ansvar 460 Koppargården visar för perioden ett underskott i förhållande till 

periodbudget med 69 000 kronor. För helåret beräknas ett utfall i form av 

överskott gentemot budget på 100 000 kronor. Detta överskott beräknas 

utifrån att köp av tjänst hos landstinget har upphört. Lönebidrag för en 

månad saknas i periodens utfall. Sjuklönekostnader har varit höga första 

halvåret. 

 

Ekonomisk redovisning för ansvar 470 Sjuksköterskor beräknas medföra ett 

överskott 2012 gentemot budget motsvarande 150 000 kronor beroende på 

intäkter för registrering i kvalitetssystemet Senior alert och låga 

personalkostnader. Kostnaderna för utskrivningsklara som inte kan erhålla 

vård i kommunen har ökat under augusti och september och kommer 

sannolikt att generera ett underskott i förhållande till budget. 
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Överskottet i periodbudgeten inom ansvar 480 Rehab beror på inkomna 

stimulansmedel från staten samt bidrag från Hjälpmedelsinstitutet, bidrag 

som skall användas under året. Beräknat överskott med 165 000 kronor i 

förhållande till budget för helåret 2012 grundar sig på lägre personal-

kostnader. 

 

Ungdomsboende (490) har ett stort underskott för periodens utfall, dock 

kommer detta att återsökas från Migrationsverket. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet godkänner redovisningarna och överlämnar dem till 

kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer rapporterar att resultatprognos per den  

31 oktober 2012 för allmänna utskottets verksamheter visar på ett 

överskott i förhållande till budgeten för förvaltningen för år 2012 med 

5 206 000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns 

följande prognos netto för år 2012. 

 

Ansvar Netto, 

prognos/budget, 

tkr 

Kommunchef (101-102) 487 

Ekonomichef (110-111) 6 678 

Näringslivschef (120) 0 

Kommunsekreterare (122) - 151 

Personalsekreterare (123) - 53 

Kostchef (140) - 1 205 

Fastighetschef/IT-chef (170) - 550 

Delsumma 5 206 

Projektledare Bergskraft (121) 0 

Summa 5 206 
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Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 83,3 procent, kan 

noteras per den 31 oktober 2012: 

 

An- 

Netto 

(tkr)  

 

  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 

  2012 budget mot 2012   

   periodbudget   

101-102 12 835 12 594 - 242 15 183 84,5 

110-111 19 194 29 871 10 677 35 928 53,4 

120 859 1 022 162 1 226 70,1 

122 2 636 2 613 - 24 3 149 83,7 

123 658 774 115 932 70,7 

140 4 210 1 784 - 2 427 2 199 191,5 

170 3 336 2 761 - 575 3 326 100,3 

Summa 43 729 51 417 7 688 61 943 70,6 

121 2 138 1 - 2 137 40 0,0 

 

101-102 Kommunchef 

110-111 Ekonomichef 

120 Näringslivschef 

121 Projektledare Bergskraft 

122 Kommunsekreterare 

123 Personalsekreterare 

140 Kostchef 

170 Fastighetschef/IT-chef 

 

Det totala överskottet för allmänna utskottets verksamheter beror på 

återbetalda försäkringspremier 4 400 000 kronor, ej ianspråktagen budget 

för löneökningar 1 600 000 kronor, ej nyttjande av kommunstyrelsens 

disponibla medel 1 500 000 kronor samt mellankommunal utjämning för 

kollektivtrafiken 1 000 000 kronor.  

 

Befarade underskottet inom ansvarsområde 122 Kommunsekreterare 

beror på att revisions- och rådgivningskostnader för två år bokförts på 

årets resultat. Vidare skall 75 000 kronor överföras till kommunchefens 

ansvarsområde då detta utgör kostnader som ej är att betrakta som 

tillhörande revisionen.  

 

Underskottet för ansvar 140 Kostchef beror på mindre intäkter än 

budgeterat samt högre personalkostnader än budgeterat, 800 000 kronor.  
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Fastighetschef/IT-chef, ansvarsområde 170, prognostiserar ett underskott 

för 2012 med 550 000 kronor, vilket kan härledas till högre kostnader än 

budgeterat för datorutrustning och datorkommunikation, drygt  

600 000 kronor..  

 

Likviditeten för kommunen var den 12 november 2012  

13 200 000 kronor. 

 

Till och med den 31 oktober 2012 har 4 900 000 kronor av budgeterade 

13 500 000 kronor av investeringsbudgeten förbrukats, dock förekommer 

en eftersläpning från Bergslagens Kommunalteknik vad gäller 

fakturering. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonom Inger Sundblad 
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Ks § 263 
Au § 168  Dnr KS 030/2012 
 

Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
(LFAB) 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Verkställande direktör Torbjörn Larsson och ekonomichef  

Bo Wallströmer informerar om den ekonomiska situationen i  

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB). 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
LFAB har inkommit med en preliminär prognos för räkenskapsåret 2012, 

baserad på vad som redovisas i bolagets ekonomisystem, daterad den  

14 november 2012. 

 

Bolagets intäkter är högre än budgeterat beroende på att maskiner sålts, 

hyresförlusterna är lägre än budgeterat, lönekostnaderna lägre än budgeterat, 

räntekostnaderna lägre än budgeterat och ränteintäkterna större än 

budgeterat. 

 

Kostnader som överskrider budget är exempelvis fastighetstjänster, 

utomhusskötsel, inköp av material till lägenheter och lokaler, kabel-TV samt 

annonser/marknadsföring. 

 

Sammantaget prognostiseras ett överskott på drygt 1 000 000 kronor vilket 

är lägre än budgeterat. 

 

Bolagets likvida medel var den 31 oktober 2012 13 072 723 kronor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Verkställande direktör Torbjörn Larsson 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonomichef Bo Wallströmer  
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Ks § 264 
Au § 173  Dnr KS 094/2011 
 

Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2012, Bergslagens 
Kommunalteknik (BKT) 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med ekonomisk 

rapport per den 30 augusti 2012. Budgetavvikelsen för perioden är ett 

överskott med 948 000 kronor, varav den skattefinansierade 

verksamheten uppvisar ett underskott med 202 000 kronor och den 

avgiftsfinansierade ett överskott med 1 150 000 kronor. Prognosen för 

helåret 2012 är ett underskott för den skattefinansierade verksamheten 

med 877 000 kronor och ett överskott för den avgiftsfinansierade med 

1 200 000 kronor. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

rapporten. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. Vidare beslutas 

att framföra begäran till Bergslagens Kommunalteknik om att i framtiden 

erhålla utförligare ekonomiska rapporter med bland annat förklaringar till 

de ekonomiska resultaten samt angivelse av vilka åtgärder som planeras i 

de fall avvikelse finns i förhållande till befintlig budget. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Bergslagens Kommunalteknik 
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Ks § 265  Dnr KS 017/2012 
 

Ekonomisk rapport per den 30 september 2012, 
Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med ekonomisk 

rapport per den 30 september 2012. För perioden finns en positiv 

avvikelse med 429 000 kronor och för 2012 prognostiseras ett resultat i 

enlighet med budget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Bergslagens miljö- och byggnämnd 
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Ks § 266  Dnr KS 017/2012 
 

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2012, Bergslagens 
miljö- och byggnämnd (BMB) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med ekonomisk 

rapport per den 31 oktober 2012. För perioden finns en positiv avvikelse 

med 360 000 kronor och för 2012 prognostiseras ett resultat i enlighet 

med budget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Bergslagens miljö- och byggnämnd 
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Ks § 267 
Au § 170   
 

Information från Statens Bostadsomvandling AB (SBO) 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 20 juni 2012, § 145 att 

intresseanmälan skulle insändas till Statens Bostadsomvandling AB (SBO) om 

förstudie av kommunens bostadsmarknad. Denna förstudie skulle bland annat 

ge svar på följande frågor: 

 

 Vilket behov av bostäder finns i kommunen? 

 Var skall ett eventuellt seniorboende byggas? 

 Vad är kostnaden för byggnation av seniorboende? 

 Hur påverkar samarbetet mellan kommunen, kommunens 

bostadsbolag och SBO den kommunala bostadsmarknaden? 

 

Efter att intresseanmälan insänts till SBO har förstudien inletts. 

 

Verkställande direktören för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag, tillika 

fastighetschef, Torbjörn Larsson informerar om vad som hittills framkommit i 

förstudien. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att kommunstyrelsen skall informeras om 

förstudiens resultat i dagsläget vid kommande sammanträde. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Ola Nilsson, Statens Bostadsomvandling AB (SBO) informerar om 

utvecklingen av samarbetet med Ljusnarsbergs kommun samt 

föreliggande planer för ombyggnation i kvarteret Nyrågen,  

Kyrkvägen 11. Av informationen framgår bland annat att innan 

ombyggnation inleds skall beslut tas av styrelsen i SBO och i kommunen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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Ks § 268 
Bus § 99  Dnr KS 008/2012 
 

Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 för Ljusnarsbergs 
kommun 
 

 

Bildningsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsutskottet beslutade den 2 oktober 2012 (§ 88) att godkänna då 

föreliggande kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 och att ärendet 

skulle upptas på nytt när redovisningen av vuxenutbildningen var klar. 

 

Bildningschef Anders Nordlund presenterar den kompletta kvalitets-

redovisningen läsåret 2011/2012 för förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem, introduktionsprogram och 

vuxenutbildning. 

 

Redovisningen upptar kommunens förutsättningar: grundfakta, nyttjande 

av plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, elevutveckling, 

personaltäthet, personalens utbildning, elevhälsan, kommunens  

systematiska kvalitetsarbete, styrdokument: skollag och läroplaner, ny 

betygsskala och nya kunskapskrav, skolplan, ÖSB (övergripande 

strategier och budget), uppdragshandlingar, resultat: förutsättningar för 

lärande, kunskapsresultat samt analys, bedömning och åtgärder för 

förbättring: positiva konstateranden, negativa konstateranden, åtgärder 

för förbättring, kommunfullmäktiges mål, framtid, kvalitetshjulet.  

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

bildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 2011/2012. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund redovisar förslaget till 

Kvalitetsredovisning läsåret 2011-2012 för Ljusnarsbergs kommun. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 269 
Au § 164  Dnr KS 032/2011 
 

Anvisningar och tidplan för bokslut 2012 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den  

31 oktober 2012 med förslag till bokslutsanvisningar för år 2012. 

 

Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande 

förslag till anvisningar och tidplan för bokslut 2012. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande 

förslag till anvisningar och tidplan för bokslut 2012. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonom Inger Sundblad 

Socialchef Charlotte Dahlbom + handling 

Bildningschef Anders Nordlund + handling 

Ekonomiskt ansvariga + handling 
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Ks § 270  Dnr KS 008/2012 
Bus § 98   Dnr KS 013/2012 
Su § 137  Dnr KS 011/2012 
 

Uppföljning av uppdragshandlingar mellan 
kommunstyrelsen och enheter 
 

 
Bildningsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010 (§ 103) om styr-

modell för kommunen innebärande att kommunstyrelsen fastställer 

överenskommelser och uppdragshandlingar för respektive verksamhet 

eller enhet. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2011 (§ 34) om uppdrags-

handling för Vuxam (enheten för vuxenutbildning och arbetsmarknad) 

och den 27 april 2011 (§§ 120, 121) om uppdragshandlingar för  

Kyrkbacksskolan med musikskolan m m och Garhytteskolan jämte 

förskolorna m m.  

 

Bildningschef Anders Nordlund redovisar bildningsförvaltningens  

skriftliga utvärderingar av måluppfyllelsen av uppdragshandlingarna.  

Beträffande de senare tycker han att de kan förenklas, till exempel kan 

checklistorna utmönstras ur själva uppdraget och ses som redskap för 

verksamheterna.  

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet beslutar att uppdra åt bildningschefen att göra en 

översyn av uppdragshandlingarna och – med utgångspunkt i uppdelning 

av innehållet mellan kommunstyrelsen och utskottet/förvaltningen – 

föreslå förenklingar till utskottets sammanträde den 4 december 2012. 

 

 

Sociala utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010, § 103 

om styrmodell för kommunen. Denna modell innebär bland annat att 

kommunstyrelsen skall besluta om överenskommelser och uppdragshandlingar 

mellan kommunen och utförare. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010  

§ 104 om modell för överenskommelse och uppdragshandlingar. 
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Kommunstyrelsen beslutade att anta uppdragshandling med Solgården vid 

sammanträde den 26 januari 2011, § 35, Koppargården vid sammanträde 

den 27 april 2011, § 122, Treskillingen vid sammanträde den  

27 april 2011, § 123, hemtjänsten vid sammanträde den 31 augusti 2011, 

§ 177, enheten för funktionshindrade vid sammanträde den  

31 augusti 2011, § 178, individ- och familjeomsorgen vid sammanträde 

den 26 oktober 2011, § 227, enheten för sjuksköterskor vid sammanträde 

den 26 oktober 2011, § 228 och enheten för rehabilitering vid 

sammanträde den 23 maj 2012, § 118. 

 

Uppföljningar av uppdragshandlingarna har inkommit från Solgården, 

Treskillingen, hemtjänsten, Koppargården, enheten för sjuksköterskor 

samt individ- och familjeomsorgen. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet beslutar att revidering genomförs i uppföljningarna med 

angivelse av huruvida målen uppnås eller ej. Vidare beslutas att 

komplettering av uppföljningarna skall göras med dem från enheten för 

rehabilitering och enheten för funktionshindrade innan ärendet 

överlämnas till kommunstyrelsen, 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna uppföljningarna. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Uppföljning daterad den 17 oktober 2012 av uppdragshandling mellan 

kostverksamheten och kommunstyrelsen har inkommit. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningarna. Vidare beslutas att de i 

uppdragshandlingarna förekommande checklistorna skall följas upp av 

det utskott vars ansvarsområde respektive enhet tillhör. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

Bildningschef Anders Nordlund 

Socialchef Charlotte Dahlbom 
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Ks § 271 
Su § 146  Dnr KS 012/2012 
 

Förslag om utredning av ansökningar om bidrag med 
kommunövergripande inriktning 
 

 

Sociala utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kvinnohuset Örebro har inkommit med ansökan om bidrag till 

verksamheten för år 2013. Ansökan avser 20 200 kronor. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet beslutar att bidrag till Kvinnohuset Örebro för år 2013 

skall utgå med 15 000 kronor. Vidare beslutas att i kommunstyrelsen 

initiera en diskussion om den framtida handläggningen av ansökningar 

likt Kvinnohuset i Örebros. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att utredning skall 

genomföras av handläggningen av ansökningar om bidrag från föreningar 

med kommunövergripande inriktning. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Sociala utskottets ordförande Ingemar Javinder (S) redovisar sociala 

utskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag samt uppdrar åt 

sociala utskottet att genomföra utredningen. 

 

_________ 
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Ks § 272  Dnr KS 016/2012 
 

Överenskommelse 2012 mellan Ljusnarsbergs kommun 
och Länsstyrelsen Örebro län om mottagande och 
bosättning av nyanlända invandrare 
 

 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Barbro Svensson 

presenterar förslag till överenskommelse 2012 mellan Ljusnarsbergs 

kommun och Länsstyrelsen Örebro län om mottagande och bosättning av 

nyanlända. Förslaget till överenskommelse avser åtta nyanlända 

invandrare med permanent uppehållstillstånd under perioden  

1 januari-31 december 2012 och medför att staten genom Migrations-

verket, under den period som överenskommelsen omfattar, årligen till 

kommunen utger en grundersättning enligt § 9 i Förordning (2010:1122) 

om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ingå överenskommelse gällande 2012 med 

Länsstyrelsen Örebro län om mottagande och bosättning av nyanlända 

invandrare enligt föreliggande förslag. Vidare beslutas att kommunstyr-

elsen vid sammanträde den 30 januari 2013 överväger överenskommelse 

med Länsstyrelsen Örebro län gällande år 2013. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Länsstyrelsen Örebro län 

Ekonomichef Bo Wallströmer 
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Ks § 273  Dnr KS 013/2012 
 

Ansökan om statsbidrag 2013, yrkesinriktad gymnasial 
vuxenutbildning (yrkesvux) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Rektor Kent Liljendahl har inkommit med förslag till ansökan om 

statsbidrag för yrkesvux 2013. 

 

Förslag 
Rektor Kent Liljendahl föreslår kommunstyrelsen ta beslut angående 

ansökan om statsbidrag till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för 

2013 omfattande 8 100 poäng fördelade på tre yrkesområden samt  

1 300 verksamhetspoäng till allmän orienteringskurs. Antalet platser 

inom de sökta yrkesområdena är enligt följande: 

 

fyra platser inom vård och omsorg 

två platser inom industriteknik 

en plats inom fordon och transport. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Rektor Kent Liljendahl 

 

 

  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  27 (47) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-11-21 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Ks § 274 
Su § 148  Dnr KS 002/2012 
 

Sammanträdestider 2013 
 

 

Sociala utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 24 oktober 2012,  

§ 255 om sammanträdestider för 2013. Vid detta tillfälle beslutades att 

sociala utskottet skulle sammanträda den 11 april 2013. Detta datum har 

sedan visat sig vara mindre lämpligt. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att sociala utskottets 

sammanträde torsdagen den 11 april 2013 flyttas till måndagen den  

8 april 2013. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Kanslisekreterare Maria Stenberg 

Kommunsekreterare Anders Andersson 
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Ks § 275 
Au § 162  Dnr KS 022/2012 
 

Förslag på inrättande av parkeringsplatser på 
Bergmästaregatan 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med skrivelse daterad den  

6 november 2012 rörande inrättande av parkeringsplatser mellan träden 

på Bergmästaregatan utanför befintlig blomsteraffär. Efter 

kommunicering med Trafikverket, som är väghållare av aktuell 

vägsträckning, har dessa ställt som villkor att kommunen förbinder sig att 

ta kostnader för arbetet att anlägga parkeringsplatser samt att ansvara för 

drift och underhåll under sju år. 

 

I skrivelsen anges fyra förslag enligt följande: 

 

Förslag 1: Kommunen iordningställer parkeringsplatserna på 

Bergmästaregatan genom att sätta upp skyltar för korttidsparkering 

maximalt en timme. Kommunen utgår från att Bergslagens Kommunal-

tekniks arbete för planering och genomförande ingår i åtagandet till 

kommunen. De framtida kostnaderna för markarbeten ingår i det års 

budget då markarbeten genomförs. Kostnad för detta förslag beräknas till 

cirka 6 000 kronor. 

 

Förslag 2: Enligt förslag 1 med tillägg av att parkeringsplatserna målas 

upp. Kostnaden beräknas till cirka 10 000 kronor. 

 

Förslag 3: Kommunen iordningsställer parkeringsplatser enligt förslag 1 

med tillägget att nya plattor anläggs för att åstadkomma en mer estetisk 

formgivning och utseende. Kostnaden för detta förslag beräknas till cirka 

45 000 kronor. 

 

Förslag 4: Förslaget till inrättande av nya parkeringsplatser på 

Bergmästaregatan avslås. 

 

Förslag 
Näringslivschef Tomas Larsson föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 

förslag 3 samt att kostnaden belastar kontot för kommunstyrelsens 

disponibla medel 2013. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt näringslivschef Tomas Larsson att 

undersöka kostnaden för att upprätta hinder för parkering på aktuellt område  
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på Bergmästaregatan. Vidare beslutas att hänskjuta ärendet till 

kommunstyrelsen. 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med kompletterande 

handling daterad den 16 november 2012 utifrån allmänna utskottets 

beslut. Handlingen anger att Bergslagens Kommunalteknik föreslår två 

alternativa lösningar för att upprätta hinder för parkering i det aktuella 

området. 

 

Förslag 1: Permanenta cykelställ monteras som passar in i miljön 

inklusive gjutning till en kostnad av cirka 16 000 kronor. 

 

Förslag 2: Gjutning av svarta pollare alternativt ett bågrör cirka en meter 

högt och tre meter långt till en kostnad av cirka 10 000 kronor. 

 

Förslag 
Näringslivschef Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen besluta att 

iordningsställa två parkeringsplatser enligt beskrivning i handling daterad 

den 6 november 2012 genom att sätta upp skyltar för korttidsparkering, 

maximalt en timme, samt nya plattor för att åstadkomma en estetisk 

formgivning till en kostnad av cirka 45 000 kronor. Kostnaden skall 

finansieras via kommunstyrelsens disponibla medel. 

 

Yrkanden 
Hans Hedborg (C) yrkar att kommunen iordningställer två parkerings-

platser för personbilar utanför befintlig blomsteraffär på Bergmästare-

gatan genom att sätta upp skyltar för korttidsparkering maximalt  

30 minuter till en kostnad av cirka 6 000 kronor. 

 

Natalie Ström (MP), med instämmande av Wiveca Stopp (S),  

Ewa-Leena Johansson (S), Gert Stark (S), Astrid Dahl (V) och  

Ingemar Javinder (S), yrkar att hinder för parkering på det aktuella området 

skall upprättas genom gjutning av svarta pollare alternativt ett bågrör cirka 

en meter högt och tre meter långt till en kostnad av cirka 10 000 kronor. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Hans Hedborgs och Natalie Ströms med 

fleras yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

Natalie Ströms med fleras yrkande. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hinder för parkering på Bergmästaregatan 

utanför befintlig blomsteraffär skall upprättas genom gjutning av svarta 

pollare alternativt ett bågrör cirka en meter högt och tre meter långt till en 

kostnad av cirka 10 000 kronor. 

 

_________ 
 
Expediering: 

Näringslivschef Tomas Larsson 

Bergslagens Kommunalteknik 
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Ks § 276 
Au § 166  Dnr KS 015/2011 
 

Yttrande, medborgarförslag rörande anmälan till 
förvaltningsområde för finska, XXXXXXXXX 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
XXXXXXX inkom med medborgarförslag den 23 november 2011 i 

vilket anges att Ljusnarsbergs kommun bör ansöka om anslutning till 

förvaltningsområde för finska. Kommunfullmäktige beslutade vid 

sammanträde den 15 mars 2012, § 18 hänskjuta medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

 

Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till 

yttrande med anledning av medborgarförslaget daterat den 

 6 november 2012. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till yttrande 

innebärande att kommunen ej kommer att ansöka om anslutning till 

förvaltningsområde för finska. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige att anta föreliggande förslag till yttrande innebärande att 

kommunen ej kommer att ansöka om anslutning till förvaltningsområde 

för finska. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Yrkande 
Antti Tsupukka (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar om återremiss av 

yttrandet för komplettering med statistiska uppgifter rörande finska 

språkets användning i kommunen samt utredning av möjligt samarbete 

om förvaltningsområde för finska med Lindesbergs och/eller Hällefors 

kommuner. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Antti Tsupukkas yrkande. 

 

_________ 
 

Expediering: Kommunsekreterare Anders Andersson  
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Ks § 277  Dnr KS 007/2012 
 

Kompletterande beslut gällande lekplatser 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 24 oktober 2012,  

§ 244 utifrån genomförd utredning av stadsträdgårdsmästare  

Arne Tschentscher, Bergslagens Kommunalteknik (BKT) om 

reinvestering, etablering och nedläggning av diverse lekplatser i 

kommunen. 

 

Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 

daterad den 13 november 2012 i vilken anges att efter att kommun-

styrelsens beslut tagits har det framkommit att en lekplats, Bångbro 

Älggårdsvägen, av misstag ej ingår i beslutet enligt protokollet, varför ett 

kompletterande beslut önskas utifrån den genomförda utredningen. 

 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar att diskussion pågår 

med ett antal byalag i kommunen gällande övertagande av lekplatser. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen 

besluta att lekplatsen Bångbro Älggårdsvägen läggs ner år 2013. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Vidare beslutas 

att där det finns önskemål om övertagande av lekplatser samt möjlighet 

till detta, skall detta utgöra ett alternativ till nedläggning. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Stadsträdgårdsmästare Arne Tschentscher, Bergslagens Kommunalteknik 
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Ks § 278  Dnr KS 002/2012 
 

Anmälan av ändring av ekonomiska förmåner för 
förtroendevalda 2013 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 

daterad den 9 november 2012 rörande ändrade ekonomiska förmåner för 

förtroendevalda. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige vid 

sammanträde den 20 juni 2007, § 32 beslutade om ekonomiska förmåner 

för förtroendevalda. Vid samma tillfälle beslutades även att förändrade 

arvodesnivåer skulle delges kommunstyrelsen. Bilagt skrivelsen finns de 

ändrade ersättningar som träder i kraft från och med den 1 januari 2013. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår att kommunstyrelsen 

beslutar notera förändrade arvodesnivåer för förtroendevalda från och 

med den 1 januari 2013. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anmälan om förändrade arvodesnivåer för 

förtroendevalda från och med den 1 januari 2013 överlämnas till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Lönekamrer Inger Willman 

Kommunsekreterare Anders Andersson 
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Ks § 279 
Au § 171  Dnr KS 003/2012 
 

Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande 
beslut i kommunstyrelsen 2008-2012 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med redovisning och 

uppföljning av beslut i kommunstyrelsen 2008-2012 per den  

30 oktober 2012. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson förslår i skrivelse daterad den 30 

oktober 2012 kommunstyrelsen att godkänna redovisningen och 

uppföljningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande 

förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
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Ks § 280 
Au § 172  Dnr KS 003/2012 
 

Redovisning och uppföljning av budgetbeslut 2009-2011 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en redovisning 

och uppföljning per den 30 oktober 2012 av budgetbeslut 2009-2011. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson förslår i skrivelse daterad den 30 

oktober 2012 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige godkänna 

redovisningen och uppföljningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige godkänna redovisningen och uppföljningen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

redovisningen och uppföljningen. 

 

_________ 
 

 

 

  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  36 (47) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-11-21 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 281  Dnr KS 002/2012 
 

Val av ersättare i allmänna utskottet efter  
Andreas Alexandre (C) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 3 januari 2011, § 4 

välja Andreas Alexandre (C) till ersättare i allmänna utskottet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012,  

§ 77 bevilja Andreas Alexandre (C) entledigande från samtliga politiska 

uppdrag i kommunen. 

 

Kommunstyrelsen har att välja ersättare i allmänna utskottet. 

 

Förslag 
Hans Hedborg (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att välja  

Janeric Björkman (C) till ersättare i allmänna utskottet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att välja Janeric Björkman (C) till ersättare i 

allmänna utskottet efter Andreas Alexandre (C). 

 

_________ 

 

Expediering: 

Janeric Björkman 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer 

Lönekamrer Inger Willman 

Kanslisekreterare Maria Stenberg 

Kommunsekreterare Anders Andersson 
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Ks § 282  Dnr KS 002/2012 
 

Val av ledamot i bildningsutskottet efter  
Andreas Alexandre (C) 
 

 

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

välja Andreas Alexandre (C) till ledamot i bildningsutskottet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012,  

§ 77 bevilja Andreas Alexandre (C) entledigande från samtliga politiska 

uppdrag i kommunen. 

 

Kommunstyrelsen har att välja ledamot i bildningsutskottet. 

 

Förslag 
Hans Hedborg (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att välja  

Josefina Backelin (C) till ledamot i bildningsutskottet. Vidare föreslås 

kommunstyrelsen välja Hans Hedborg till ersättare i bildningsutskottet 

efter Josefina Backelin. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att välja Josefina Backelin (C) till ledamot i 

bildningsutskottet efter Andreas Alexandre (C) samt Hans Hedborg (C) 

till ersättare i bildningsutskottet efter Josefina Backelin. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Janeric Björkman 

Hans Hedborg 

Bildningschef Anders Nordlund 

Lönekamrer Inger Willman 

Kanslisekreterare Maria Stenberg 

Kommunsekreterare Anders Andersson 
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Ks § 283  Dnr KS 002/2012 
 

Avsägelse från uppdraget som ledamot i sociala utskottet, 
Gunnar Fransson (M) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 3 januari 2011, § 6 

välja Gunnar Fransson (M) till ledamot i sociala utskottet. 

 

Gunnar Fransson har den 19 november 2012 inkommit med avsägelse 

från uppdraget som ledamot i sociala utskottet. 

 

Kommunstyrelsen har att välja ledamot i sociala utskottet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja Gunnar Fransson entledigande från 

uppdraget som ledamot i sociala utskottet. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Gunnar Fransson 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Lönekamrer Inger Willman 

Kanslisekreterare Maria Stenberg 

Kommunsekreterare Anders Andersson 
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Ks § 284  Dnr KS 002/2012 
 

Val av ledamot i sociala utskottet efter  
Gunnar Fransson (M) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 3 januari 2011, § 6 

välja Gunnar Fransson (M) till ledamot i sociala utskottet. 

 

Gunnar Fransson har den 19 november 2012 inkommit med avsägelse 

från uppdraget som ledamot i sociala utskottet. 

 

Kommunstyrelsen har att välja ledamot i sociala utskottet. 

 

Förslag 
Ulf Hilding (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att välja  

John-Ove Johansson (M) till ledamot i sociala utskottet. Vidare föreslås 

kommunstyrelsen välja Daniel Johansson (M) till ersättare i sociala 

utskottet efter John-Ove Johansson. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att välja John-Ove Johansson (M) till ledamot 

i sociala utskottet efter Gunnar Fransson (M) samt Daniel Johansson (M) 

till ersättare i sociala utskottet efter John-Ove Johansson. 

 

_________ 

 

Expediering: 

John-Ove Johansson 

Daniel Johansson 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Lönekamrer Inger Willman 

Kanslisekreterare Maria Stenberg 

Kommunsekreterare Anders Andersson 
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Ks § 285    

 

Delgivningar 
 

 Allmänna utskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den  

7 november 2012. 

   

 Bildningsutskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den  

6 november 2012. 
   

 Sociala utskottet 
Protokoll för vid sammanträde den  

5 november 2012. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokoll fört vid sammanträde den  

18 oktober 2012. 
   

 
Bergslagens 

Kommunalteknik 

Protokoll fört vid sammanträde i direktionen den  

19 oktober 2012. 
   
 

Örebro läns landsting 

Öppen föreläsning den 21 november 2012 av 

enhetschef Anna Bürger Sjödin och överläkare  

Teresa Jansen, Ätstörningsenheten, Barn- och 

ungdomspsykiatriska kliniken (BUP). 
   

 Örebro läns landsting 
Öppen föreläsning på Lindesbergs lasarett den  

6 november 2012 om strokerehabiliteringen. 
   

 

Nätverket för sociala 

frågor i Örebro, Örebro 

universitet och 

Arbetarnas 

Bildningsförbund 

Inbjudan till dialogseminarium den  

3 december 2012, 30 år med Socialtjänstlagen Upp 

som en SoL – ner som en pannkaka eller? 

   

 
Högsta 

Förvaltningsdomstolen 

Beslut i mål nr 5443-12, prövningstillstånd beviljas 

ej varvid Kammarrätten i Göteborgs avgörande står 

fast. 
   
 Kyrkbacksskolan Protokoll från Skolrådets möte den 3 oktober 2012. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Registrering av Åstugans fritidshem som 

livsmedelsanläggning. 
   
 Arbetsmiljöverket Inspektionsmeddelande om Garhytteskolans kök 
   

 Brandskyddsföreningen 
Elektriska nämndens revisionsbesiktning av 

idrottshallen. 
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Sveriges Kommuner 

och Landsting 
Öppna jämförelser-gymnasieskola 2012. 

   
Dnr 
024/2011 Socialstyrelsen Beslut med anledning av Lex Maria-anmälan 

   

 

Samordningsförbundet 

i norra Örebro län 

(Sofint) 

Protokoll från styrelsemöte den 15 juni 2012. 

   

 

Samordningsförbundet 

i norra Örebro län 

(Sofint) 

Protokoll från styrelsemöte den 18 augusti 2012. 

   
 Tursam i Bergslagen Protokoll från styrelsemöte den 4 oktober 2012. 
   

 
Länsstyrelsen Örebro 

län 

Beslut rörande anmälan av allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun. 
   

 
Sveriges Kommuner 

och Landsting 

Ekonomirapporten. Om kommunernas och 

landstingens ekonomi – oktober 2012. 
   

 
Ljusnarsbergs kommun 

och Ulf Gustafsson 

Köpekontrakt avseende del av fastigheten 

Herrhagen 1:33. 
   

 Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Yttrande över ansökan om auktorisation av 

bilskrotare, Ställbergs Bilskrotning. 
   

 SOS Alarm 
Information, 113 13 – Ett stöd för myndigheternas 

kriskommunikation med allmänheten. 
   

 
Sveriges Kommuner 

och Landsting 

Lokala miljömål och nationellt stöd Resultat av 

SKL:s enkät och djupintervjuer 2011 och 2012. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Meddelande, beviljat bygglov för nybyggnad av 

garage på fastigheten Mårtenstorp 1:44. 
   

 
Ljusnarsbergs kommun 

och Terry Andersson 

Överenskommelse om nyttjanderätt av del av 

fastigheten Ställdalen 1:86. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Yttrande inför exploatering av industriområdet 

Dalskogen/Bångbro. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokollsutdrag från sammanträde den 18 oktober 

2012, § 188, omjustering av protokollet från den 

19 september 2012. 
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Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokollsutdrag från sammanträde den 18 oktober 

2012, § 214, information om ovårdade tomter. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokollsutdrag från sammanträde den 18 oktober 

2012, § 207, beslut om miljösanktionsavgift-

köldmedia. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokollsutdrag från sammanträde den 19 

september 2012, § 174, information om ovårdade 

tomter och fastigheter. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokollsutdrag från sammanträde den  

19 september 2012, § 168, redovisning av åtgärder 

för att nå nämndens mål att effektivisera 

miljökontoret med fem procent. 
   

 Socialstyrelsen 
Avslag på ansökan om medel för att utveckla 

vården och omsorgen till äldre med psykisk ohälsa. 
   

 
Ljusnarsbergs kommun 

och Elmedin Zejnilagic 

Överenskommelse om nyttjanderätt av del av 

fastigheten Heden 6:1. 
   
 Opera på Skäret Tack till finansiärer/sponsorer. 
   

 
Regionförbundet 

Örebro län 

Sammanträdesplan för regionstyrelsen och 

regionfullmäktige 
   

 Länstrafiken Örebro 

Ansökningsblankett och tidplan för medel 2013 

från det kompletterande uppdragsavtalet avseende 

Citybanan. 
   

 
Länsstyrelsen Örebro 

län 

Regional risk- och sårbarhetsanalys 2012 för 

Örebro län. 
   

 Lindesbergs kommun 

Protokollsutdrag från sammanträde i 

kommunstyrelsen den 21 oktober 2012, § 237, 

remiss av översyn av Bergslagens 

Kommunaltekniks förbundsordning. 
    

 
Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 286    

 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 

2012-10-01—2012-10-31. 

 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  

2012-10-01—2012-10-31. 

 

Anmälan av följande beslut gällande upphandlingsärenden med delegat 

ekonomichef Bo Wallströmer: 

 

Vara/tjänst Leverantör Avtalstid 

Grövre arbetskläder, 

skyddshandskar, 

arbets- och skyddsskor 

Björnkläder AB Förlängt till och med  

2014-03-31 

   

System Omsorg VO 

och LSS 

Logica Sverige AB Förlängt till och med  

2013-06-30 

   

Prenumerationstjänster BTJ Sverige AB 2013-01-01—2014-12-31 

   

Kopieringspapper Staples Sweden AB 2013-02-01—2015-01-31 

   

Kontorsmaterial Staples Sweden AB 2013-02-01—2015-01-31 

   

Mejerivaror Arla Foods AB 2012-11-01—2014-10-31 

   

Teknisk service 

storköksmaskiner 

Svensk Storköksservice 2012-10-01—2015-09-30 

   

Livsmedel, kolonial, 

färskt och fryst 

sortiment 

Martin & Servera AB 2012-12-01—2014-11-30 

 

Anmälan av följande beslut gällande upplåtelse av allmän plats med 

delegat inköpare Britt-Marie Cassel: 

 Rydbergsdal, upplåtelse 2012-08-21 till S.A.M.S Jonas Peter 

Lewén 
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Anmälan av följande beslut gällande nyttjanderätt/markupplåtelse med 

delegat inköpare Britt-Marie Cassel: 

 Del av Ställdalen 1:86 till Terry Andersson under perioden  

2013-01-01—2015-12-31. 

 Del av Heden 6:1 till Elmedin Zejnilagic under perioden  

2013-01-01—2015-12-31. 

 

Anmälan av följande beslut gällande arrendeavtal med delegat inköpare 

Britt-Marie Cassel: 

 Del av Laxbro 22:17 med Magnus och Yvonne Andersson från 

och med 2012-07-01. 

 Del av Laxbro 22:17 med Leif Rudolfsson från och med  

2012-10-01. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 287  Dnr KS 041/2012 
 

Ansökan om medel till Leaderprojekt, ”Postleden – 
Vildmarkslänken i Bergslagen” 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ansökan har inkommit den 19 november 2012 från Hällefors kommun, 

genom Jessica Melin, om ekonomiskt stöd med 10 000 kronor till 

Leaderprojektet ”Postleden – Vildmarkslänken i Bergslagen”. Projektets 

idé är att skapa en 45 kilometer lång vandringsled mellan Sävsjön i 

Hällefors kommun och Kopparberg i Ljusnarsbergs kommun. Den nya 

leden skulle knyta samman samt öka tillgängligheten och populariteten 

för de två befintliga lederna Silverleden i Hällefors kommun och 

Bergslagsleden i Ljusnarsbergs kommun samt länsstyrelsens reservat i 

området. Projektet beräknas slutredovisas den 30 september 2014. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till allmänna utskottets 

sammanträde den 5 december 2012 samt bemyndiga allmänna utskottet 

ta beslut i ärendet. 

 

_________ 
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Ks § 288  Dnr KS 036/2012 
 

Ansökan om medel till Leaderprojekt, ”Besöksnäringen i 
Ljusnarsbergs kommun”  
 

 

Ärendebeskrivning 
Ansökan har den 19 november 2012, genom Lars Berglund, inkommit 

om temporärt finansieringsstöd med mera för Leaderprojektet 

”Besöksnäringen i Ljusnarsbergs kommun”. I ansökan anges att åtta 

företag och föreningar avser att söka stöd från Leader Bergslagen med 

500 000 kronor gällande ett projekt vars syfte är att utveckla 

besöksnäringen i kommunen med målsättningen att öka antalet besökare i 

kommunen genom aktiv marknadsföring av olika aktiviteter, 

övernattningsmöjligheter etc som projektdeltagarna kan erbjuda. 

 

I anledning av att Leader Bergslagen inte betalar ut projektstöd förrän 

projektet är avslutat och slutredovisat andra halvåret 2014, ansöks om 

stöd från Ljusnarsbergs kommun i form av 

 att kommunen påtager sig att finansiera projektet med maximalt 

500 000 kronor under projekttiden januari 2013 till 

slutredovisning och utbetalning av Leader Bergslagen under 

andra halvåret 2014, 

 att kommunen ansvarar för och sköter projektets ekonomiska 

redovisning och administration samt tillhandahåller webbredaktör 

för uppbyggnad och administration av projektets hemsida, samt 

 att kommunen accepterar det formella projektansvaret. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till allmänna utskottets 

sammanträde den 5 december 2012 samt bemyndiga allmänna utskottet 

ta beslut i ärendet. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-11-21 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Ks § 289  Dnr KS 027/2012 
 

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2012, 
Räddningsnämnden Västerbergslagen  
 

 

Ärendebeskrivning 
Räddningsnämnden Västerbergslagen har inkommit med ekonomisk 

rapport för perioden 1 januari-31 oktober 2012. Perioden uppvisar ett 

överskott gentemot budget på 914 897 kronor och för helåret 

prognostiseras ett överskott i förhållande till budget med  

400 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Räddningsnämnden Västerbergslagen 

 

 


