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Ks § 121 
 
Väcka talan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 
Föräldrabalken kap 6 § 8 a, XXXXXX 
 

 

 

Sekretess 
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Ks § 122 
 
Väcka talan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 
Föräldrabalken kap 6 § 8 a, XXXXXXXXXXX 
 

Sekretess 
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Ks § 123 
Su § 587     

 
Ansökan om boende i familjehem eller bostad med särskild 
service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför 
föräldrahemmet enligt Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) § 9 punkt 8, XXXXXXXXX 
 
Sekretess 
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Ks § 124 
Au § 62  Dnr KS 085/2013 
Bus § 48  Dnr KS 083/2013 
Su § 66  Dnr KS 056/2013 
 

Ekonomisk rapport 
 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar resultatprognos per den  

30 april 2013 vilken visar på ett underskott i förhållande till budgeten för år 

2013 med 239 000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns 

följande prognos netto för år 2013. 

 

Ansvar Netto, 

prognos/budget, 

tkr 

Kommunchef (101-102) 883 

Ekonomichef (110-111) 169 

Näringslivschef (120) 0 

Kommunsekreterare (122) 141 

Kostchef (140) - 687 

Fastighetschef/IT-chef (170) - 745 

Summa - 239 

Projektledare Bergskraft (121) 0 

 

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 33 procent, kan noteras per 

den 30 april 2013: 

 

An- Netto (tkr)     

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 

  2013 budget mot 2013   

   periodbudget   

101-102 3 959 5 124 1 166 15 604 25 

110-111 7 853 11 866 4 012 35 905 22 

120 330 423 93 1 269 26 

122 811 1 017 206 3 103 26 

140 2 801 844 - 1 957 3 743 102 

170 2 190 1 016 - 1 174 3 155 69 

Summa 17 945 20 290 2 345 61 779 29 

121 2 058 - 6 - 2 064 103 1 998 

Summa 20 003 20 284 281 61 779 32 
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Beträffande kommunchefs ansvarsområde förväntas ett överskott gentemot 

budget beroende på mellankommunalutjämning i samband med 

kollektivtrafikens byte av huvudman. Vidare har kommunchefen sagt upp 

sig, kanslisekreteraren arbetar 80 procent under en del av året och 

näringslivschefen är uthyrd åt Bergskraft till 50 procent. Inom 

ekonomichefens ansvarsområde är ett överskott mot budget att vänta då 

budgeterad lönepott ej förväntas användas fullt ut. Delning av 

elabonnemang på Gillersklack kan befaras öka kostnaderna för 

inomhusbadet med 200 000 kronor. Vad gäller kostverksamheten 

förorsakas det stora underskottet av för höga personalkostnader i from av 

vikariekostnader. Översyn kommer att ske av schemaläggningen av 

personalen medan större förändringar av organisationen ej genomföras 

innan beslut om med anledning av kostutredningen tagits. Underskottet för 

fastighetschef/IT-chef beror på höga el- och värmekostnader samt höga 

kostnader för IT. 

 

Likviditeten per den 6 maj 2013 var cirka 23 400 000 kronor. 

 

Lån har omsatts till räntan 1.65 procent. Av investeringsbudgeten har under 

året nyttjats 1 480 700 kronor för resecentrum, byte av sängar inom 

äldreomsorgen och nytt dataprogram inom äldreomsorgen. 

 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner rapporten och överlämnar den till 

kommunstyrelsen. 

 

 

Bildningsutskottet 
Bildningschef Anders Nordlund redovisar följande resultatprognos per den  

30 april 2013. Verksamheten prognostiserar ett positivt resultat jämfört med 

budget för 2013. Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 33 procent, 

kan noteras per den 31 april 2013: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A 
 

Ansvar 
  
  

Netto 
utfall 
tom 
mars 

Period- 
budget 
tom 
mars 

Avvikelse 
mot 
Period-
budget 

Årsbudget Rikt-
punkt 
33 % 

Prognos 
Netto 

Resultat 
budget/ 
prognos 

510  14 273,2 13 199,1 -1 074,1 39 849,4 36 39 849,4 0 

520-522 3 220,4 3 275,2 54,8 10 139,7 32 10 139,7 0 

542  2 059,5 1 985,2 -74,3 6 106,0 34 6 106,0 0 

544  6 130,3 6 193,8 63,5 19 056,8 32 19 156,8 -100 

550  2 473,9 1 955,6 -518,3 6 065,5 41 5 865,5 200 

Summa 28 157,3 26 608,9 -1 548,4 81 217,4 35 81 117,4  100 
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Ansvarsområde 
510 BILDNINGSCHEF 

520-522 FÖRSKOLOR 

542 GARHYTTESKOLAN 

544 KYRKBACKSSKOLAN 

550 VUXAM 

 

Gällande ansvar 510 Bildningschef har ersättningar till de kommunala 

gymnasieskolorna utbetalts för hela vårterminen och Länstrafiken har debiterat 

kostnader för skolkort för hela vårterminen.  

 

Vad beträffar ansvar 520-523 Förskolechef är statsbidrag för maxtaxa gällande hela 

kvartal ett och två rekvirerats. Kostnader för skollunch januari-april är ännu ej 

debiterat vilket förbättrar periodens utfall mot budget med 390 000 kronor. Bidrag 

från Migrationsverket för april ännu är ej rekvirerat samt upplupna semesterlöner 

totalt 215 000 kronor.  

 

Gällande kostnaden för utökad tjänst vid Åstugan, 50 procent av en heltidstjänst, 

under januari till april på grund av högt barnantal är förhoppningen att kunna 

finansiera denna inom budget.  

 

Ansvar 542 Garhytteskolan prognosticerar också ett resultat i nivå med budget.  

Kostnader för skollunch har ännu inte debiterats för februari-april vilket bidrar till 

ett lägre utfall. Upplupna semesterlöner samt bidrag från Migrationsverket för april 

är ännu ej rekvirerade. 

 

För ansvar 544 Kyrkbacksskolan prognosticeras i dagsläget ett underskott på 

100 000 kronor för helåret som till stor del kan hänföras till höga kostnader för 

sjuklön och extra assistenter under det första tertialet.  

 

Upplupna ferielöner (516 000 kronor) samt att bidrag för asylelever för april ännu 

inte rekvirerats bidrar till ett högre utfall gentemot budget medan utebliven 

debitering för skollunch januari-april (642 000 kronor) balanserar period-resultatet. 

 

Vad beträffar ansvar 550 VUXam bidrar högre intäkter än budgeterat från bland 

annat Arbetsförmedlingen till ett prognosticerat överskott på 200 000 kronor vilket 

dock är lägre än i förra månadens prognos. 

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet godkänner rapporten och överlämnar den till 

kommunstyrelsen. 
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Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom rapporterar att resultatprognos per den  

30 april 2013 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för förvaltningen 

för år 2013 med 878 000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns 

följande prognos netto för år 2013. 

 

Ansvar Netto, 

prognos/budget, tkr 

Socialchef (410) 249 

Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420) 0 

Enhetschef, Funktionshindrade (430) - 907 

Enhetschef, Äldreomsorg Solgården/Heden (440) 0 

Enhetschef, Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) - 290 

Enhetschef, Äldreomsorg Koppargården (460) 0 

Enhetschef, Sjuksköterskor (470) 50 

Enhetschef, Rehabilitering (480) 20 

Summa - 878 

 

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 33,3 procent, kan noteras per den  

30 april 2013: 

 

An- Netto (tkr)     

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 

  2013 budget mot 2013   

   periodbudget   

410  1 738 1 605 - 133 4 999 34,8 

420 5 672 3 662 - 2 010 10 897 52,1 

430 5 485 5 460 - 25 16 379 33,5 

440 3 933 3 947 14 11 842 33,2 

450 6 481 6 276 - 205 18 829 34,4 

460 5 504 5 584 80 16 752 32,9 

470 1 876 2 067 191 6 200 30,3 

480 768 968 200 2 906 26,4 

Summa 31 457 29 569 - 1 888 88 804 35,4 

 

Ansvar 410 Socialchef uppvisar ett underskott för perioden och resultatet under 

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

överskott under perioden med 120 000 och kostnaden för färdtjänsten är enligt 

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

som beräknas regleras under året. 
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Beträffande ansvar 420 Individ- och familjeomsorg är avvikelsen mot 

periodbudget ett underskott med 2 010 000 kronor och prognosen för helåret ett 

resultat enligt budget. Underskottet i förhållande till budget beräknas gällande 

kostnad för institutionsvård för vuxna missbrukare och familjehemsplaceringar 

för barn. Överskott gentemot budget beräknas för familjehemsplaceringar för 

vuxna missbrukare, institutionsvård för barn, kontaktfamiljer för barn och 

försörjningsstöd. 

 

Ansvar 430 enhet för funktionshindrade prognostiserar ett underskott jämfört 

med budget för 2013 med 907 000 kronor. Detta förmodade underskott 

förorsakas av ökade kostnader för personliga assistenter och elevhemsboende. 

 

Ansvar 440 Solgården uppvisar ett överskott för perioden med  

14 000 kronor och det prognostiserade utfallet för helåret är i enlighet med 

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

upplupna semesterlöner. 

 

Ansvar 450 Hemtjänst och Treskillingen har ett underskott i förhållande till 

periodbudget uppgående till 205 000 kronor, prognosen för helåret är ett 

underskott med 290 000 kronor. Underskottet beror på högre lönekostnader under 

perioden med netto 141 000 kronor än budgeterat. 

 

Ansvar 460 Koppargården visar för perioden ett överskott i förhållande till 

periodbudget med 269 000 kronor och detta beror på att matservicekostnader ej 

har bokförts. För helåret beräknas ett utfall enligt budget. 

 

Ekonomisk redovisning för ansvar 470 Sjuksköterskor har ett överskott jämfört 

med budget för perioden med 191 000 kronor då prestationsersättning bokförts på 

2013. Kostnaden för medicinskt färdigbehandlade på sjukhus har efter tre 

månader överstigit årsbudgeten med 20 000 kronor. 

 

Överskottet i periodbudgeten inom ansvar 480 Rehabilitering beror på att 

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

överskott mot budget med 20 000 kronor. 

 

Ungdomsboende (490) samt övriga kostnader rörande mottagande av 

ensamkommande barn och ungdomar per den 30 april 2013 är följande: 
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Ansvar Netto (tkr)     

 Utfall Period- Avvikelse Budget Prognos 

  2013 budget mot 2013   

   period-   

   budget   

Socialchef adm 225 240 15 740 0 

IFO placeringar 4 172 0 - 4 172 0 0 

IFO adm 221 246 25 763 0 

490 Ungdomsboende 2 498 1 922 - 576 5 899 0 

Summa 7 116 2 408 - 4 70/8 7 402 0 

 

Socialchef administration uppvisar en resultatprognos i enlighet med budget.  

 

IFO placering och administration uppvisar för perioden ett underskott men 

kostnaderna skall återsökas av Migrationsverket. Kostnaden för IFO 

administration avser personalkostnader för socialsekretare som handlägger 

ensamkommande barn och ungdomar 

 

Personalkostnaderna inom 490 Ungdomsboende är högre än periodbudget. Detta 

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

överenskommelse. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet godkänner redovisningarna och överlämnar dem till 

kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer redovisar föreliggande ekonomisk 

rapport. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 

Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonom Inger Sundblad  
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Ks § 125 
Au § 63  Dnr KS 121/2013 
 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
(LFAB) 
 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Verkställande direktör Christer Göransson redovisar ekonomisk rapport för 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) per den 30 april 2013. Det 

prognostiserade ekonomiska resultatet för 2013 visar på en förlust med  

284 803 kronor vilket beror på högre kostnader än budgeterat för kabel-TV, köp av 

tjänster, annonser, renovering av hiss i kommunhuset, målning på Wallmovägen, 

transporter och arbetsredskap samt övrig overhead. Bolagets likviditet var den  

30 april 2013 9 458 885 kronor. 

 

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

Riggards   7 

Åparken   1 

Ställdalen   8 

Wallmovägen  4 

Gärdet   11 

”Kaninburarna”  3 

Krokfors   5 

”Stures sport”  1 

Summa 40 

 

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

Gärdet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten samt att den 

skall delges kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Verkställande direktör Christer Göransson redovisar föreliggande ekonomisk 

rapport. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

_________ 
Expediering:  

Ekonom Sara Jonsson  
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Ks § 126 
Ön § 14  Dnr KS 005/2013 
 
Ekonomisk rapport, Bergslagens överförmyndarnämnd 

 

Bergslagens överförmyndarnämnd 

Ärendebeskrivning 
Sekreterare Anders Andersson redovisar upprättad ekonomisk rapport över den 

ekonomiska situationen i överförmyndarnämnden per den  

31 mars 2013. Kostnaderna, exklusive den del som rör gode män för 

ensamkommande barn och ungdomar samt arvoden till gode män och 

nämndledamöter, ser ut enligt följande: 

 

 Utfall Period- Av-  Års- För- 

 (kkr) budget  vikelse budget brukning, 

  (kkr) (kkr) (kkr) procent 

Personalkostnader 273 302 29 1 253 22 

Övriga kostnader 19 43 25 174 10 

Summa 292 345 54 1 427 20 

 

Riktvärdet vad gäller förbrukning för perioden är 25 procent. 

 

Överförmyndarnämnden beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten samt 

vidarebefordrar den till respektive medlemskommun.  

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 
Expediering: 

Bergslagens överförmyndarnämnd 
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Ks § 145  Dnr KS 128/2013 
 
Ekonomisk rapport, Bergslagens Kommunalteknik (BKT) 

 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik har inkommit med ekonomisk rapport per den  

31 mars 2013. I prognosen gällande helåret 2013 beräknas ingen avvikelse 

gentemot budget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 
Expediering: 

Bergslagens Kommunalteknik 
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Ks § 127 
Au § 65  Dnr KS 158/2013 
 
Årsredovisning 2012, Tursam i Bergslagen Ekonomisk 
Förening 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening har inkommit med årsredovisning för 

2012. Årets resultat utgöras av en vinst på 62 425 kronor som föreslås balanseras 

mot tidigare vinstmedel på 244 052 kronor. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår att kommunstyrelsen noterar årsredovisning 2012 för 

Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 
________ 
Expediering: 

Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening 
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Ks § 128  Dnr KS 167/2013 
 
Avtal med mera med Norecic AB 

 
Ärendebeskrivning 
Statens Bostadsomvandling AB har inkommit med förslag till avtal mellan 

Ljusnarsbergs kommun och Norecic AB, vilket är ett dotterbolag till Statens 

Bostadsomvandling AB. Avtalsförslaget innebär att efter överenskommelse mellan 

Ljusnarsbergs kommun och Norecic AB om genomförande av boende för äldre 

samt att Norecic AB förvärvat del av fastigheten Nyrågen 6, avser avtalet 

överenskommelse om det fulla ansvaret för projektering, planering och utförande 

av ombyggnation av del av fastigheten Nyrågen 6. Vidare finns förslag på 

hyreskontrakt med bilagor gällande blockuthyrning till Ljusnarsbergs kommun av 

del av fastigheten Nyrågen 6. Blockhyran uppgår till 675 270 kronor per år samt ett 

särskilt hyrestillägg. Kontraktstiden är från den 1 augusti 2014 till och med den  

31 juli 2034. Vidare finns förslag till köpekontrakt köpebrev mellan Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag (LFAB) och Norecic AB gällande del av fastigheten  

Nyrågen 6. Köpeskillingen uppgår till en (1) krona. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer 

underteckna erforderliga handlingar för att genomföra försäljning, blockhyrning 

med mera enligt föreliggande förslag. Vidare beslutas att ärendet överlämnas till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

 

_________ 
Expediering: 

Norecic AB 

Statens Bostadsomvandling AB 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer 

Verkställande direktör Christer Göransson 

Ekonom Sara Jonsson 

Kommunsekreterare Anders Andersson 

Kanslisekretare Maria Stenberg 
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Ks § 129   
 
Information om Bergskraft 

 
Ärendebeskrivning 
Projektledare Stefan Sädbom informerar om projekt Bergskraft 11-13,  

Bergskraft Ekonomisk Förening, Bergskraft Bergslagen AB och Bergskraft 

Bergslagen Service AB och dess verksamhet. De olika delarna inom Bergskraft 

skall bidra till tillväxt och utveckling av bergsbruk och bergsbruksrelaterade 

näringar. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 130 
Au § 64  Dnr KS 174/2013 

 
Redovisning av utredningsuppdrag gällande organisering av 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 november 2006,  

§ 35 i samband med antagande av budget för 2007 och flerårsplan för 2008 och 

2009 att uppdra åt kommunledningen utarbeta förslag angående organisation och 

omfattning för de kommunala bolagen.  

 

Ekonomichef Bo Wallströmer presenterade vid kommunstyrelsens sammanträde 

den 15 januari 2009, § 4 en utredning daterad den 23 december 2008 rörande 

Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB (LIFAB). Kommunfullmäktige beslutade vid 

sammanträde den 15 januari 2009, § 2 att försäljning skulle ske av LIFAB.  

 

Ekonomichef Bo Wallströmer inkom den 22 februari 2011 med utredning om 

LFAB.  

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 februari 2011, § 64 att 

godkänna föreliggande skrivelse som information samt att beslut i ärendet skulle tas 

vid ett senare sammanträde i kommunstyrelsen. 

 

Ekonomichef Bo Wallströmer inkom med reviderad utredning daterad den  

17 mars 2011. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 17 mars 2013,  

§ 77 bland annat att ekonomichefen fortsatt skulle närmare granska olika effekter 

av ändrad ägarstruktur av LFABs fastighetsbestånd. 

 

Tillförordnad kommunchef och ekonomichef Bo Wallströmer samt ekonom  

Sara Jonsson redovisar utvecklingen av den fortsatta utredningen gällande olika 

effekter av ändrad ägarstruktur av LFABs fastighetsbestånd. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner redovisningen. 
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Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer och ekonom Sara Jonsson redovisar 

utredning daterad den 15 maj 2013. I utredningen presenteras tre olika alternativ: 

1. LFAB likvideras och verksamheten övergår till kommunen. 

2. Försäljning av LFAB och dess tillgångar till extern aktör. 

3. LFAB kvarstår i nuvarande form. 

 

Förslag 
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att uppdra åt bolagsstämman den 19 juni 2013 att besluta om att försätta 

LFAB i likvidation 

 att uppdra åt bolagsstämman att besluta att likvidation skall träda ikraft den 

30 juni 2013, 

 att uppdra åt LFAB att avyttra sina fastigheter och övriga 

anläggningstillgångar, som inte är föremål för försäljning till Statens 

Bostadsomvandling AB enligt kommunfullmäktiges beslut den  

16 maj 2013, till Ljusnarsbergs kommun, 

 att Ljusnarsbergs kommun övertar anläggningstillgångarna till belånat 

värde, 

 att uppdra åt bolagsstämman att besluta om skiftet av kvarvarande likvid 

efter slutredovisning sker den 31 december 2013, 

 att uppdra åt bolagsstämman att besluta föreslå ekonom Sara Jonsson till 

likvidator och ekonomichef Bo Wallströmer till likvidatorsuppleant, samt 

 att uppdra åt bolagsstämman att besluta att styrelsens ordförande  

Ewa-Leena Johansson (S) anmäler likvidationen till Bolagsverket. 

 

Yrkande 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar i ett tilläggs yrkande att utredningen kompletteras 

med konkreta summor beträffande de uppkomna besparingarna i samband med att 

LFAB likvideras och verksamheten övergår till kommunen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utredningen inför kommunfullmäktiges behandling 

av ärendet, kompletteras enligt Ewa-Leena Johanssons tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 
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Ks § 131   
 
Information om Projekt regional samverkan Sfi 

 
Ärendebeskrivning 
Projektledare Anders Friberg, Länsstyrelsen i Örebro län informerar om Projekt 

regional samverkan Sfi. Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Örebro län och har 

som syfte utreda förutsättningar och behov för en regional samverkan gällande 

svenska för invandrare (Sfi). Målet är att finna en flexibel modell för 

Sfi-undervisningen som stödjer etableringen av nyanlända. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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Ks § 132 
Au § 68  Dnr KS 154/2013 
 
Uppsägning från kommunchef  

 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö har den 30 april 2013 inkommit med uppsägning 

från sin tjänst. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna uppsägningen 

från kommunchef Tommy Larserö samt att han beviljas förkortad uppsägningstid. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Kommunchef Tommy Larserö 

Personalsekreterare Irena Jönsson 
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Ks § 133 Dnr KS 173/2013 

Au § 69   

 
Utredningsuppdrag rörande kommunens administrativa 
organisation 

 
Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Allmänna utskottet föreslog vid sammanträde den 8 maj 2013, § 69 

kommunstyrelsen besluta att godkänna uppsägning från kommunchef  

Tommy Larserö. 

 

Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår allmänna utskottet föreslå 

kommunstyrelsen besluta att uppdra åt tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer 

utreda kommunens administrativa organisation. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt tillförordnad 

kommunchef Bo Wallströmer utreda kommunens administrativa organisation. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) har inkommit med skrivelse daterad den  

14 maj 2013 angående utredningsuppdrag gällande kommunens administrativa 

organisation. 

 

Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) förslår att kommunstyrelsen beslutar att 

uppdra åt tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer att förutsättningslöst utreda 

kommunens administrativa organisation.  

 

Yrkande 
Ordförande Ewa-Leena Johansson yrkar att utredningen skall genomföras med 

utgångspunkt från att tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer skall inneha 

tjänsten som kommunchef. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag samt Ewa-Leena Johanssons 

yrkande. 

 

_________ 
Expediering: 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer  
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Ks § 134 
Bus § 51 Dnr KS 149/2013 
 

Inackorderingsbidrag läsåret 2013-2014 
 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med en skrivelse gällande 

inackorderingsbidraget för läsåret 2013-2014. 

 

Nivån på inackorderingstillägget styrs av prisbasbeloppet. Inackorderingstillägget 

skall uppgå till minst 1/30 av årets prisbasbelopp per månad. Prisbasbeloppet för 

2013 är 44 500 kronor vilket gör att det lägsta beloppet blir 1 480 kronor per 

månad (avrundat till närmast lägre tiotal kronor). Detta är en höjning med  

20 kronor från föregående läsår. Bidraget utgår under 10 månader, 5 månader på 

hösten och 5 månader på våren. 

 

För läsåret 2013-2014 föreslås följande nivåer på inackorderingsbidraget: 

 

Avstånd mellan hem och skola; km Kronor per månad 
 

0-149 1 480 

150-349 1 770 

350- 2 160 

 

Elever som studerar inom Örebro län får 1 140 kronor per månad eftersom 

gymnasiekortet kan användas både för dagliga resor och hemresor. 

 
Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet förslår kommunstyrelsen att fastställa förslaget till 

inackorderingstillägg för läsåret 2013-2014. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 
_________ 

Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund   
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Ks § 135 
Bus § 52 Dnr KS 148/2013 
 

Bidrag till Internationella Engelska skolan i Örebro 
 
Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med en skrivelse daterad 26 april 2010 

angående bidrag till Internationella Engelska skolan i Örebro. 

 

Bidraget till fristående skolor består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. 

Tilläggsbelopp utbetalas för särskilt barn eller elev som har ett omfattande behov 

av särskilt stöd. 

 

Nedan redovisas grundbeloppet per elev och månad (kronor) för år 2013: 

 

Åk 6-9 

grundbelopp   6 473 

varav lokalkostnad  1 083 

varav admin.  178 

varav momskomp.  366 

 

Grundbeloppet innefattar ersättning för undervisning, läromedel, elevvård, 

måltider, administration, moms och lokalkostnader. Beloppen stämmer överens 

med kommunens egna resursfördelningssystem. Uträkningen baseras på 

kommunens budget för 2013. 

 

I ersättningen för undervisning ingår kostnader för undervisande personal i skola, 

förskola och fritidshem samt kostnader för den undervisande personalens 

kompetensutveckling. Här ingår även lönekostnader för rektor samt kostnader för 

dennes kompetensutveckling. 

 

I ersättningen för läromedel ingår kostnader för allt undervisningsmaterial som 

används som läromedel. Här ingår även kostnader för kulturaktiviteter och  

IT-kostnader (personal, licenser m.m.). 

 

I ersättningen för elevvård ingår kostnader för kurator, psykolog, sköterska och 

läkare. I ersättningen för måltider ingår kostnader för kökspersonal, livsmedel, 

transporter och därmed sammanhängande administration. 
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Ersättning för administration och moms räknas ut enligt schablon som anges i 

regeringens prop. 2008/09:171. 

 

I ersättningen för lokalkostnader ingår, enligt ovan nämnda prop., den fristående 

skolans egna kostnader för bl.a. hyra, uppvärmning, yttre skötsel, budgeterat 

underhåll, brandskydd och inbrottslarm, lokalvård samt kapitalkostnader, både 

avseende byggnader och inventarier (som inte är att anse som läromedel). 

 

I underlaget för grundbeloppen ingår inte kostnader för: 

 skolskjuts, 

 vaktmästare som inte utför fastighetsskötsel, 

 bildningschef, 

 elevassistenter, 

 undervisning av asylsökande barn och ungdomar som ersätts med statliga 

bidrag, 

 övrigt material och böcker som inte ingår i undervisningen, 

 matersättning m.m. i samband med PRAO, samt 

 studie- och yrkesvägledning. 

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna grundbeloppet för 2013 

enligt ovan. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 

Ekonom Sara Jonsson 
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Ks § 136 
Su § 58  Dnr KS 137/2013 
 

Äskande om personalförstärkning inom individ- och 
familjeomsorgen 
 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Nan Carlsson har inkommit med 

äskande daterat den 17 april 2013 om förstärkt handläggarresurs inom individ- och 

familjeomsorgen. Äskandet föranleds av kommunens överenskommelse med 

Migrationsverket om mottagande av barn och ungdomar med uppehållstillstånd och 

som söker asyl. Handläggartjänsten skulle huvudsakligen omfatta rekrytering av 

familjehem och följa upp barn och ungdomar som placerats i familjehem eller på 

institution. 

 

Förslag 
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Nan Carlsson föreslår sociala 

utskottet tillstyrka förslaget om anställning sex månader av en handläggare inom 

individ- och familjeomsorgen, avdelning barn och ungdom till en kostnad av 

225 000 kronor och överlämnar det till kommunstyrelsen för beslut. Finansiering 

av handläggartjänsten sker genom ersättning från Migrationsverket. 

 
Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar föreliggande äskande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag samt att uppföljning och 

avrapportering skall ske till kommunstyrelsen av ekonomiska effekter och 

effektiviseringseffekter med anledning av beslutet. 

 

_________ 

Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Enhetschef Nan Carlsson  
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Ks § 137 
Su § 61  Dnr KS 170/2013 
 

Samarbetsavtal med Bergslagens Brottsofferjour 
 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Nan Carlsson har inkommit med 

skrivelse daterad den 29 april 2013 till vilken bilagts förslag till samarbetsavtal 

med Bergslagens Brottsofferjour. Enligt förslaget till avtal skall Bergslagens 

Brottsofferjour ge stöd, hjälp och vägledning till människor utsatta för brott, vittnen 

till brott, anhöriga till brottsoffer och anhöriga till gärningspersoner. Avtals-

perioden är från den 1 januari 2013 till den 31 december 2015. 

 

Förslag 
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Nan Carlsson föreslår sociala 

utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att ingå samverkansavtal enligt 

föreliggande förslag med Bergslagens Brottsofferjour till en kostnad av sex kronor 

per kommuninvånare och år. Vidare föreslås beslutas att kommunens Brotts-

förebyggande råd ges i uppdrag att följa upp och utvärdera verksamheten samt 

besluta om vilka målgrupper som årligen skall uppmärksammas i enlighet med 

samarbetsavtalet.  

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 
 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar föreliggande förslag till avtal med 

Bergslagens Brottsofferjour. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Bergslagens Brottsofferjour 

Ekonomihandsläggare Britt-Marie Alfredeén 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   29 (40) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-05-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Ks § 138 
Ön § 15  Dnr ÖN 006/2013 
 

Revidering av avtal mellan Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner om gemensam nämnd för 
överförmyndarverksamheten gällande kostnadsfördelning 
  

 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Pirjo Nilsson (S) och förvaltningschef Bo Wallströmer har inkommit 

med skrivelse daterad den 23 april 2013 gällande revidering av ”Avtal om bildande 

av gemensam nämnd” vad avser kostnadsfördelningen mellan kommunerna. I 

skrivelsen anges att i samband med bildandet av gemensam överförmyndarnämnd i 

norra Örebro län för kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, 

ingicks ett avtal i enlighet med Kommunallagen kap 3 § 4 punkt 5. Enligt detta 

avtal skall kostnaderna för den gemensamma nämnden fördelas utifrån antal 

ärenden i respektive kommun. 

 

Efter nämndens drygt tvååriga existens, har det konstaterat att kostnads-fördelning 

utifrån antal ärenden i respektive kommun är ett trubbigt instrument då det 

förekommer en stor variation i arbetsinsats i de olika ärendena. Därutöver krävs det 

en viss administrativ insats att ta fram det underlag som krävs för fördelning utifrån 

antal ärenden. 

 

Under våren har en dialog förts med medlemskommunerna om en ändrad 

kostnadsfördelning som överensstämmer med kostnadsfördelningen i andra 

samarbeten, exempelvis Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB), en 

kostnadsfördelning som baserar sig på antalet kommuninvånare i respektive 

kommun. Ordförande Pirjo Nilsson (S) och förvaltningschef Bo Wallströmer har av 

kommunstyrelsernas ordföranden, kommunchefer och ekonomichefer i berörda 

kommuner uppmanats föreslå en kostnadsfördelning baserad på kommuninvånar-

antal. 

 

Förslag 
Ordförande Pirjo Nilsson (S) och förvaltningschef Bo Wallströmer föreslår 

Bergslagens överförmyndarnämnd föreslå respektive medlemskommuns 

kommunstyrelse föreslå respektive medlemskommuns fullmäktige besluta att 

kostnadsfördelningen för Bergslagens överförmyndarnämnd skall baseras på 

invånarantalet i respektive medlemskommun den 1 november året innan 

verksamhetsåret. Vidare föreslås besluta att den reviderade 

kostnadsfördelningsmodellen skall gälla från och med innevarande budgetår.  
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Konsekvensen av vad som anförs ovan är att respektive kommuns fullmäktige 

föreslås besluta att § 4 andra stycket i ”Avtal om bildande av gemensam nämnd 

enligt kommunallagen 3 kap. 4 § punkt 5” får följande lydelse (ändring mot 

nuvarande lydelse i kursiv stil): 

 

”De deltagande kommunerna ska lämna bidrag till den gemensamma nämndens 

verksamhet med belopp som motsvarar den totala faktiska kostnaden för 

verksamheten fördelad utifrån invånarantalet i respektive kommun den 1 november 

året innan verksamhetsåret.” 

 

Överförmyndarnämndens förslag 
Överförmyndarnämnden föreslår respektive medlemskommuns kommunstyrelse 

föreslå respektive medlemskommuns fullmäktige anta föreliggande förslag till 

revidering av ”Avtal om bildande av gemensam nämnd enligt kommunallagen  

3 kap. 4 § punkt 5”. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag 

till revidering av ”Avtal om bildande av gemensam nämnd enligt kommunallagen  

3 kap. 4 § punkt 5”. 

 

_________ 
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Ks § 139 
Au § 70  Dnr KS 097/2013 
 
Remissyttrande över Socialdepartementets promemoria 
Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län 

 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Regeringskansliet, Socialdepartementet har inkommit med remiss gällanden 

promemorian (Ds 2013:14) Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och 

Gävleborgs län. Promemorian föreslår bland annat att Örebro läns landsting skall få 

överta det regionala utvecklingsansvaret från och med 2015. 

 

Eventuellt remissyttrande skall vara socialdepartementet tillhanda senast den  

10 juni 2013. 

 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 10 april 2013, § 46 uppdra åt 

tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer att utarbeta ett förslag till 

remissyttrande. 

 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer informerar om utvecklingen gällande 

arbetet med remissyttrandet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer redovisar föreliggande förslag till 

yttrande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till yttrande. 

_________ 
Expediering: 

Socialdepartementet + handling 
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Ks § 140 Dnr KS 159/2013 
Au § 73         KS 005/2013 
   
Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande 
beslut i kommunstyrelsen 2008-2013 

 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med redovisning och 

uppföljning av beslut i kommunstyrelsen 2008-2013 per den 2 maj 2013. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson förslår i skrivelse daterad den  

2 maj 2013 bilagd redovisningen, kommunstyrelsen godkänna redovisningen 

och uppföljningen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson redovisar uppföljningen uppföljning per 

den 2 maj 2013 av verkställighet gällande beslut i kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och uppföljningen. 

 

_________ 
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Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 141  Dnr KS 160/2013 
Au § 74            
    
 

Redovisning och uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 
2010-2013 exklusive motioner, medborgarförslag och 
budgetuppdrag 

 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en redovisning och 

uppföljning per den 2 maj 2013 av verkställighet gällande beslut tagna i 

kommunfullmäktige 2010-2013 exklusive motioner, medborgarförslag och 

budgetuppdrag. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och 

redovisningen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson redovisar uppföljningen uppföljning per 

den 2 maj 2013 av verkställighet gällande beslut tagna i kommunfullmäktige 2010-

2013 exklusive motioner, medborgarförslag och budgetuppdrag. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och 

redovisningen. 

 
_________ 
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Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 142 
 

Anmälan om delegationsbeslut 
 

Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden  

2013-04-01—2013-04-30. 

 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  

2013-04-01—2013-04-30. 

 

Bildningschef Anders Nordlund anmäler följande delegationsbeslut: 

 

 Samverkansavtal Nationell Idrottsutbildning, Ljungby kommun. 

 Placeringsavtal Salbohedsskolan, Sala. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 143 
 

Delgivningar 
Diarienummer Avsändare Ämne 

 KNÖL/Lindesbergs 

kommun 

Minnesanteckningar från sammanträde 

2013-04-05 

   

KS-post Socialstyrelsen Information till kommuner om att söka 

prestationsersättning för att fortsätta 

stimulera kommunerna att införa lokala 

värdighetsgarantier år 2013 

   

Kansli, e-post Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Cirkulär 13:13 Vårpropositionen för år 

2013 

   

Kansli, e-post Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Cirkulär 13:16 Diskonteringsräntan i 

pensionsskuldsberäkningen samt 

rekommenderad PO för år 2014 

   

Kansli, e-post Sveriges Kommuner och 

Landsting samt Pacta 

Cirkulär 13:14 Överenskommelse om 

ändringar i  

Allmänna bestämmelser 

   

Kansli, e-post Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Cirkulär 13:15 Huvudöverenskommelse 

om lön och allmänna anställningsvillkor 

m.m. – HÖK 13 – med OFRs 

förbundsområde Allmän kommunal 

verksamhet 

  

Detta cirkulär innehåller 

rekommendation till beslut. 

   

Kansli, e-post Bergslagens 

Kommunalteknik 

Protokoll 2013-04-26 

   

KS 142/2013 Skolverket/Vuxam Extra ansökan om stadsbidrag för 

yrkesvux 

   

Kansli, e-post Skolverket Om möjligheten att ansöka om att få 

delta i försöksverksamheten med 

riksrekryterande spetsutbildning i 

grundskolan 

   

Kansli, e-post Regional samverkan Sfi 

Länsstyrelsen Örebro län 

Nätverksträff om läsförståelse för 

bibliotekarier och lärare 
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Diarienummer Avsändare Ämne 

Kansli, e-post Skolverket Möjlighet att ansöka om statsbidrag för 

yrkeslärare 15-apri l-13 maj 2013 

   

Kansli, e-post Regeringskansliet Information från Utredningen om 

inrättande av Inspektionen för vård och 

omsorg 

   

Kansli, e-post Polisen Tillstånd för uteservering Zaras Pizzeria 

   

Kansli, e-post Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Cirkulär 13:17 Budgetförutsättningar 

för åren 2013–2016 

   

Kansli, e-post Socialstyrelsen Återrapportering av 2012 och 2013 års 

statsbidrag - Insatser för att stödja 

utvecklingen i värdegrundsarbetet inom 

äldreomsorgen 

   

Ks-post Bergslagens Miljö och 

Byggförvaltning 

Internkontrollplan 2013, 2013-04-11 

   

KS-post Regeringen - 

Näringslivsdepartementet 

Samverkan mot alkohol och droger i 

trafiken - regeringsbeslut 

   

KS-post Räddningstjänsten 

Västerbergslagen 

Yttrande angående 

alkoholförsäljning/utskänkningstillstånd 

   

Kansli, e-post Djäkens 

samfällighetsförening 

2013-04-24 

Protokoll 

   

 Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Cirkulär 13:19 Definitivt 

omsorgsprisindex (OPI) 2013 

   

Ks-post Vintermossens 

Vägsamfällighet, 

Kallelse till för delägarna i 

Vintermossens Vägsamfällighet, fredag 

24 maj kl. 18.30 

   

Bildningsf. Skolverket Rapport om undervisningstiden i 

grundskolan 

   

KS 166/2013 Skolverket Återbetalning av statsbidrag - stärka 

arbetet med basfärdigheterna läsa, 

skriva och räkna (SFS 2008754),  

   

Kansli Ljusnarsbergs 

Kommunlager AB 

Protokoll 2013-02-27  
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Utdragsbestyrkande 
 

Diarienummer Avsändare Ämne 

Kansli Ljusnarsbergs 

Kommunlager AB 

Protokoll 2013-04-24 

   

Kansli Sveriges 

Lantbruksuniversitet 

Hållbara Bergslagen, Euroscapes 

Communication 2013:3 Version 2013-

05-09 

   

Kansli Arbogaåns Vattenförbund Kallelse till ordinarie förbundsstämma i 

Arbogaåns Vattenförbund 4 juni 2013 

   

Kansli Länstrafiken Inriktning avseende investerings- och 

utvecklingsåtgärder för kollektivtrafiken 

med medel kopplade till 

Citybaneavtalet. 

   

Kansli Bergslagens Miljö- och 

Byggnämnd 

Protokoll 2013-04-18 

   

Kansli Bergslagens Miljö- och 

Byggnämnd 

Revisionsrapport – ”Övergripande 

granskning av internkontroll”, 

protokollsutdrag 2013-04-18 § 78 

   

Kansli Bergslagens Miljö- och 

Byggnämnd 

Ekonomi- uppföljning mars 2013, 

protokollsutdrag 2013-04-18 § 84 

   

Ks-post SOFINT Årsredovisning och revisionsberättelse 

2012 

   

Ks-post Bergslagens Miljö- och 

Byggnämnd 

Ovårdade byggnader och tomter som 

varit i nämnden från 2011 samt 

prokollsutdrag 2013-04-18 § 72 

   

Ks-post Bergslagens Miljö- och 

Byggnämnd 

Ny e-postrutin, samt prokollsutdrag 

2013-04-18 § 82 

   

Kansli Boråd Treskillingen Protokoll 2013-04-25 

   

Kansli Bildningsutskottet Protokoll 2013-05-07 

   

Kansli Allmänna utskottet Protokoll 2013-05-08 

   

Kansli Sociala utskottet Protokoll 2013-05-06 

   

Kansli Örebro läns landsting Begäran om att skolhälsovård/elevhälsa 

inkluderas i Patientnämndens uppdrag, 

protokollsutdrag 2013-04-25 § 38 
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Diarienummer Avsändare Ämne 

KS 142/2013 Skolverket/Vuxam Extra ansökan om stadsbidrag för 

yrkesvux 

   

Kansli, e-post Skolverket Om möjligheten att ansöka om att få 

delta i försöksverksamheten med 

riksrekryterande spetsutbildning i 

grundskolan 

   

Kansli, e-post Regional samverkan Sfi 

Länsstyrelsen Örebro län 

Nätverksträff om läsförståelse för 

bibliotekarier och lärare 

   

Kansli, e-post Skolverket Möjlighet att ansöka om statsbidrag för 

yrkeslärare 15-apri l-13 maj 2013 

   

 Skolverket Beviljat bidrag för en förstelärartjänst 

för läsåret 2013-2014. 

   

Ks-post Stockholms stad Förändring av rutinen för utbetalning av 

programpeng 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 144  Dnr KS 174/2011 420 
 

Ansökan om bidrag för etableringsåtgärder i enlighet med 
Naturvårdsverksets kvalitetsnormer 
 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning har inkommit med ansökan daterad den  

15 maj 2013 gällande bidrag för efterbehandlingsåtgärd i enlighet med 

Naturvårdsverkets kvalitetsmanual, utgåva 5-13. I skrivelsen föreslås Ljusnarsbergs 

kommun hos Länsstyrelsen i Örebro län ansöka om bidrag med 100 000 kronor för 

sanering av del av fastigheten Skäret 3:9 som utgörs av före detta Skärets sågverks 

plats för lagring av impregnerat virke eller tippning av blånadsskyddsmedel, varför 

området uppvisar höga dioxinhalter vid förstudie. Sanering av marken planeras att 

utföras under hösten 2013 och slutrapport beräknas till den 31 december 2013. 

 

Förslag 
Bergslagens. Miljö- och byggförvaltning föreslår Ljusnarsbergs kommun ansöka 

hos Länsstyrelsen i Örebro län om bidrag med 100 000 kronor för sanering av del 

av fastigheten Skäret 3:9 enligt föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Bergslagens miljö- och byggförvaltning 

Länsstyrelsen i Örebro län 
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Ks § 145 
 

Information, julbelysning 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson informerar att en belysningsgrupp med 

representanter för kommunen och Bergslagens miljö- och byggförvaltning har 

etablerats för att finna en lösning vad gäller kommunens julbelysning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 


