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KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-21 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

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

 

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset, 

Kopparberg 
Tid 08.30-11.55 

13.00-14.30 

 
Beslutande Ewa-Leena Johansson (S), §§ 109-113, 120-128 

Ingemar Javinder (S), §§ 113-128 

Arne Eklund (S 

Gert Stark (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Astrid Dahl (V) 

Leif Jörner Pedersen (V), tjänstgörande ersättare 

Hans Hedborg (C) 

Janeric Björkman (C) 

Ulf Hilding (M) §§ 109-111, 113-128 

 
Övriga deltagande Enligt bilaga. 

Utses att justera 

 
Arne Eklund 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2014-06-02 Paragrafer 109-128 

Underskrifter 
 

 

 

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

 
  

 

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

§§ 109-113, 120-128  Ingemar Javinder §§ 114-119 
  

 

…………………………… 
Justerande Arne Eklund 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2014-05-21 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2014-06-02  Datum för 
nedtagande 

2014-06-23 

Underskrift  

………………………………………………….  

Anders Andersson 
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Ks § 109 
Au § 84 
Bus § 55 
Su § 65  Dnr KS 085/2013 
 

Ekonomisk rapport 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar resultatprognos per den 30 april 2014 

vilken visar på ett överskott i förhållande till budgeten för år 2014 med  

565 000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns följande prognos 

netto för år 2014. 

 

Ansvar Netto, 

prognos/budget, 

tkr 

Kommunchef (111) 2 013 

Näringslivschef (120) 0 

Kanslichef (122) 168 

Kostchef (140) - 351 

Fastighetschef/IT-chef (170) - 720 

Summa 1 110 

Allmännyttan (610) - 548 

Summa 565 

 

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

30 april 2014: 

 

An- 

Netto 

(tkr)  

 

  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 

  2014 budget mot 2014   

   periodbudget   

111 12 290 17 402 5 112 52 763 23 

120 429 442 12 1 324 32 

122 940 1 177 237 3 610 26 

140 1 723 767 - 955 2 503 69 

170 1 670 1 237 - 433 3 742 45 

Summa 17 052 21 024 3 973 63 941 27 

610 702 488 - 214 - 1 145  

Summa 17 753 21 512 3 759 62 796 28 
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Ansvarsområde Kostchef (140) belastas av större lönekostnader, 150 000 kronor, än 

budgeterat samt kostnader, 200 000 kronor för ombyggnationen av centralköket 

vilka ej är investeringar. 

 

Huvuddelen av underskottet inom ansvar Fastighetschef/IT-chef kan härledas till 

fjärrvärmekostnader. Undersökningen av dessa kostnader pågår. 

 

Inom ansvar Allmännyttan (610) är intäkterna lägre än budgeterat på grund av 

hyreslediga lokaler samt avsaknad av intäkter i samband med ombyggnationen av 

Kyrkvägen 11 (Nyrågen 6). Höga vatten- och avloppsavgister förvissa fastigeter 

förekommer. Nytt hyresavtal har ingåtts och lokal på Fasegatan har hyrts ut till 

Samhall AB. 

 

Likviditeten var den 30 april 2014 25 700 000 kronor. Under april har inga 

amorteringar gjorts utöver de gällande reningsverket och Ljusnarsbergs 

Kommunlager AB. Inga avvikelser finns gällande investeringsbudgeten. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund redovisar resultatprognos per den 30 april 2014 

vilken visar på ett underskott i förhållande till budgeten för år 2014 med  

1 150 000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns följande prognos 

netto för år 2014. 

 

Ansvar Netto, 

prognos/budget, 

tkr 

Bildningschef (510) 0 

Förskolor (520-522) - 650 

Garhytteskolan (542) 0 

Kyrkbacksskolan (544) 0 

Vuxam (550) - 500 

Summa - 1 150 

 

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

30 april 2014: 
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An- 

Netto 

(tkr)  

 

  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 

  2014 budget mot 2014   

   periodbudget   

510 16 495,9 13 710,9 - 2 785,0 41 413,0 40 

520-522 4 274,4 3 362,4 - 912,0 10 426,3 41 

542 2 620,5 2 199,1 - 421,4 6 762,6 39 

544 6 731,0 6 074,2 - 656,8 18 694,5 36 

550 3 534,4 2 154,3 - 1 380,1 6 665,2 53 

Summa 33 656,2 27 500,9 - 6 155,3 83 961,6 40 

 

Ansvar Bildningschef (510() prognostiserar ett resultat för 2014 i enlighet 

med budget, högre kostander för assistenter och köp av elevplatser uppvägs 

av lägre kostnader för bland annat skolskjuts och köp av gymnasieplatser. 

 

Ansvar Förskolor (520-522) prognostiserar ett underskott gentemot budget 

2014 med 650 000 kronor i huvudsak på grund av obudgeterade kostnader 

för assistent, avveckling av personal samt höga vikariekostnader. 

 

Ansvar Garhytteskolan (542) prognostiserar ett resultat 2014 i enlighet md 

budget. 

 

Ansvar Kyrkbacksskolan (544) prognostiserar ett resultat 2014 i enlighet 

md budget. 

 

Ansvar Vuxam (550) prognostiserar ett underskott relativt budget för 2014 

på grund av lägre intäkter än budgeterat. 

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Anne Shemeikka redovisar delårsrapport per den 30 april 2014 och att 

resultatprognos vilken visar på ett underskott i förhållande till budget för år 2014 

med 1 583 000  kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns följande 

prognos netto för år 2014. 
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Ansvar Netto, 

prognos/budget, 

tkr 

Socialchef (410) 0 

Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420) - 814 

Enhetschef, Funktionshindrade (430) - 761 

Enhetschef, Äldreomsorg Solgården/Heden (440) - 108 

Enhetschef, Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) 71 

Enhetschef, Äldreomsorg Koppargården (460) 0 

Enhetschef, Sjuksköterskor (470) 30 

Enhetschef, Rehabilitering (480) 0 

Enhetschef HVB Bergslagen 0 

Summa - 1 583 

 

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

30 april 2014: 

 

An- 

Netto 

(tkr)  

 

  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 

  2014 budget mot 2014   

   periodbudget   

410  1 215 1 566 352 4 888 25 

420 10 434 4 374 - 6 060 13 295 78 

430 5 633 5 057 - 576 15 171 37 

440 4 432 4 023 - 409 12 070 37 

450 6 650 6 394 - 256 19 182 35 

460 5 882 5 638 - 245 16 913 35 

470 2 110 2 141 31 6 423 33 

480 952 986 - 34 2 957 32 

490 2 902 - 71 - 2 973 - 34 - 8 536 

Summa 40 210 30 109 - 10 102 90 867 44,3 

 

Ansvarsområde 410 Socialchef visar ingen avvikelse mot budget. 

 

Underskott inom ansvar 420 Individ- och familjeomsorg skall närmare analyseras 

när tillförordnad enhetschef tillsatts. 

 

Underskottet inom ansvarsområde Funktionshindrade (430) kan härledas till 

utbetald retroaktiv jourersättning, utbetalda sjuklöner för personlig assistans för 

vuxna, vårdhemsplats inom psykiatrivården samt utebliven intäkt för legoarbeten 
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Ansvarsområde Solgården (440) har ett underskott beroende på lägre 

lönebidragsintäkter är budgeterat.. 

 

Underskottet för enheten Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) under 

perioden orsakas till huvuddelen av betalda hyreskostander för maj och juni 

2014. Avslutat avtal med Samhall AB rörande städning inom hemtjänsten 

beräknas innebära en besparing på 119 000 kronor. 

 

Prognos 2014 för 460 Koppargården visar ingen avvikelse mot budget. 

 

Ansvarsområde 470 Sjuksköterskor prognostiserar ett överskott gentemot budget 

på grund av lägre personalkostnader samt färre antal betalningsdagar för 

färdigbehandlade på sjukhus. 

 

Ansvarsområde 480 Rehabilitering prognostiserar ett resultat enligt budget. 

 

Hem för vår eller boende (HVB) Bergsgården (490) prognostiserar ett resultat 

enligt budget. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet godkänner rapporten och översänder den till kommunstyrelsen för 

kännedom. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer, bildningschef Anders Nordlund och socialchef 

Anne Shemeikka föredrar de ekonomiska rapporterna från respektive utskott. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner rapporterna. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Bildningschef Anders Nordlund 

Socialchef Anne Shemeikka 

Ekonom Sara Jonsson 
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Ks § 110 
Au § 85 
Su § 66  Dnr KS 085/2013 
 

Förslag till åtgärder med anledning av prognostiserat 
ekonomiskt underskott 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 april 2014 § 78 redovisades 

ekonomisk kvartalsrapport 1 per den 31 mars 2014. Vid detta tillfälle beslutades att 

verksamheterna skulle återrapportera till kommunstyrelsen förslag till åtgärder med 

anledning av det prognostiserade underskottet. 

 

Kommunchef Bo Wallströmer redovisar muntligt förslag till kostnadsminskande 

åtgärder 

. 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 april 2014 § 78 redovisades 

ekonomisk kvartalsrapport 1 per den 31 mars 2014. Vid detta tillfälle beslutades att 

verksamheterna skulle återrapportera till kommunstyrelsen förslag till åtgärder med 

anledning av det prognostiserade underskottet. 

 

Socialchef Anne Shemeikka informerar muntligt om det arbete som inletts rörande 

förslag till åtgärder med anledning av prognostiserat underskott 2014. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet beslutar att uppdra åt socialchef Anne Shemeikka att vid 

sammanträde den 5 juni 2014 presentera preliminär plan på åtgärder med aneldning 

av prognostiserat underskott. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer, bildningschef Anders Nordlund och socialchef 

Anne Shemeikka redovisar muntligt tänkbara åtgärder med anledning av 

prognostiserat underskott.  
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Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner redovisningarna 

 

_________ 
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Ks § 111 
Au § 86  Dnr KS 160/2014 
 

Årsredovisning 2013, Bergslagens Kommunalteknik 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med årsredovisning för 2013. 

Årsredovisningen visar att BKT för 2013 uppvisar ett överskott med  

4 524 000 kronor. Överskottet regleras mot tidigare års ackumulerade underskott på 

3 150 000 kronor. 

 

I revisionsberättelse för 2013 daterad den 14 mars 2014, tillstyrker revisorerna att 

förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2013. 

 

Direktionen beslutade vid sammanträde den 28 mars 2014 § 16 fastställa 

årsredovisningen 2013 för BKT och överlämna den till respektive 

medlemskommun för beslut om ansvarsfrihet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 
 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar årsredovisning 2013 för BKT. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunens 

ledamöter i förbundsdirektionen ansvarsfrihet i enlighet med revisionsberättelsen 

för verksamhetsåret 2013 samt godkänna årsredovisning 2013 för BKT. 

 

_________ 
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Ks § 112 
Au § 96  Dnr KS 180/2014-1 
 

Ansökan om ekonomiska medel till Opera på Skäret 2014, 
Länsmusiken i Örebro AB 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Länsmusiken i Örebro AB har den 29 april 2014 inkommit med ansökan om 

ekonomiskt bistånd från kommunen på 200 000 kronor till Opera på Skäret för år 

2014. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Jäv 
Ulf Hilding (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet samt 

beslutet. 

 

Yrkanden 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Hans Hedborg (C) 

och Astrid Dahl (V), yrkar att kommunstyrelsen beslutar att öka kommunens 

bidrag 2014 till Opera på Skäret från 200 000 kronor till 225 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande yrkande samt att ökningen av 

bidraget 2014 med 25 000 kronor belastar kommunens disponibla medel. Vidare 

klargör kommunstyrelsen att det innebär problem att under innevarande år bevilja 

bidrag, varför ansökan överlämnas till budgetberedningen för beaktande vid 

utarbetande av förslag till kommande års budgetar. 

 

_________ 
Expediering: 

Länsmusiken i Örebro AB 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredéen 
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Ks § 113   
 

Redovisning av utvecklingen rörande industriområdet 
Dalskogen 
 

Ärendebeskrivning 
Projektör Jan-Erik Beckerman, Bergslagens Kommunalteknik och näringslivschef 

Tomas Larsson redovisar planer rörande exploatering av industriområdet 

Dalskogen i Bångbro. Konkreta förslag till exploatering av berörda område 

beräknas presenteras hösten 2014. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

_________ 
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Ks § 114   
 

Information om utvecklingen av kommunens översikts-
planearbete 
 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist informerar om arbetet med kommunens 

översiktsplan. Arbetet utgår från de förslag som för närvarande finns angående en 

ny styrmodell för kommunen. 

 

Näringslivschef Tomas Larsson och kanslichef Anders Andersson informerar om 

de förslag som det för närvarande utgås ifrån i arbetet med en ny styrmodell för 

kommunen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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Ks § 115 

Bus § 43    Dnr KS 151/2014 

 

Ny ledningsorganisation för förskolan och grundskolan 
 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund inkom med skrivelse den 2 april 2014 med förslag 

till ny ledningsorganisation inom förskolan och grundskolan. De två uppdragen i 

den kombinerade tjänsten som rektor/förskolechef har visat sig vara svåra att 

kombinera, vilket har påtalats av de två senaste innehavarna av tjänsten. Förskolan 

och grundskolan arbetar efter olika läroplaner och det har upplevts som svårt att 

fungera som pedagogisk ledare för en så innehållsmässigt och även geografiskt 

spridd verksamhet. Man har upplevt sig som otillräcklig och personalen inom såväl 

skola som förskola har länge efterlyst en mer synlig ledare. 

 

Samtidigt finns det ett behov av att utveckla samverkan och samarbetet mellan de 

två grundskoleenheterna. Trots det korta geografiska avståndet mellan skolorna har 

det ofta varit svårt att få till stånd en samverkan mellan enheterna exempelvis kring 

planering, stadieövergångar och kompetensutveckling för personalen. En viktig 

faktor för att kunna höja resultaten i skolan är kontinuitet, att eleverna kan känna 

igen sig i den pedagogiska situationen när de byter skola. 

 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår följande: 

1. Ledningsresurs för grundskolan f-9 och musikskolan: En gemensam rektor 

100 % och en biträdande rektor 100 % samt en assistent 50 %. Den tjänst som 

biträdande rektor som finns idag utökas från 50 % till 100 % vilket är möjligt 

då den tidigare rektorstjänsten på 50 % för åk f-2 samtidigt tas bort. En 

förutsättning för att organisationen ska fungera tillfredsställande är att det går 

att finna en fortsatt finansiering av lönebidragstjänsten. 

 

2. Ledningsresurs för förskolan: En tjänst som förskolechef 100 % och en tjänst 

50 % som barnomsorgsassistent. Inom förskolan finns idag tre uppdrag som 

utvecklingsledare fördelade på fyra förskollärare – totalt 45 % tjänst. Om man 

inrättar en hel tjänst som förskolechef får denne mycket goda förutsättningar att 

vara närvarande i verksamheten och att vara pedagogisk ledare. Därmed kan 

uppdragen som utvecklingsledare avslutas. 

 

Förändringen i ledningsorganisationen föreslås genomföras från och med  

1 augusti 2014. 
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Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag. 

 
 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet samt informerar att förslaget till 

ny ledningsorganisation har varit föremål för samverkan med berörda 

arbetstagarorganisationer. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. Vidare beslutas att en 

utvärdering av den nya ledningsorganisationen skall genomföras efter att 

ledningsorganisationen tillämpats under ett år 

 

_________ 
Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 116 
Bus § 41  Dnr KS 011/2014 
 

Kulturskola 
 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 21 november 2013, § 80 

uppdra åt bildningsutskottet utreda förutsättningarna för att starta kulturskola i 

kommunen samt vilka ekonomiska resurser som behövs för detta. 

 

Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 14 januari 2014, § 3 uppdra åt 

bildningschefen att utse en arbetsgrupp med uppdrag att utreda en kulturskola. 

 

Bildningschef Anders Nordlund inkom den 2 april 2014 med skrivelse gällande 

arbetsgruppens förslag. 

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet beslutar uppdra åt bildningschef Anders Nordlund att utveckla 

och definiera fördelarna med en kulturskola i förslaget, varefter förslaget 

överlämnas till kommunstyrelsen.  

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta det reviderade 

förslaget om kulturskola. 

 
 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med reviderat förslag daterat den  

13 maj 2014 angående kulturskola i Ljusnarsbergs kommun. I det reviderade 

förslaget anges att försalget skulle medföra ökade kostander på cirka  

400 000-700 000 kronor. 

 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet samt informerar att förslaget om 

kulturskola har varit föremål för samverkan med berörda arbetstagarorganisationer. 
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Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. Vidare beslutas att i 

det reviderade förslaget sidan 2 under rubriken Inriktning/ämnen görs förtydligande 

av att kulturskolan även kommer att innefatta nuvarande musikskolan. Slutligen 

beslutas att den ökade kostnaden skall finansieras genom ianspråktagande av 

kommunstyrelsens disponibla medel. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Bildningschef Anders Nordlund 

Ekonom Sara Jonsson 
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Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 117 
Bus § 54 Dnr KS 181/2014 
 

Förslag angående kompetensförhållande inom 
barnomsorgen 
 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 september 2009 § 241 om 

fördelningen mellan yrkesgrupperna barnskötare och förskollärare inom 

barnomsorgen enligt följande: 

 

 att förhållandet avseende formell kompetensnivå inom förskoleverksamheten 

fastställs till 50 procent barnskötare samt 50 procent 

förskollärare/fritidspedagoger och detta skall eftersträvas i och med 

uppsägningarna hösten 2009, 

 

 att kompetensnivån skall höjas över tid genom naturlig avgång på sådant sätt 

att yrkesgruppen barnskötare ersätts med förskollärare/fritidspedagog inom 

befintlig budget, 

 

 att dagbarnvårdare ersätts med dagbarnvårdare när möjligheter och behov för 

detta finns, i annat fall ersätts dagbarnvårdare med förskollärare/fritidspedagog, 

 

 att vid eventuella framtida personalreduceringar (undantaget de som berörs av 

redan lagt varsel) skall beräkningen baseras på det förhållande som finns 

mellan yrkesgrupperna månaden innan förhandlingen upptas, samt 

 

 att familjedaghemsverksamheten fortsatt kan verka utifrån behov som en del av 

kommunens förskoleverksamhet oavsett kompetensförhållandet mellan 

barnskötare och förskollärare/fritidspedagog. 

 

Bildningschef Anders Nordlund har den 29 april 2014 inkommit med skrivelse 

angående kompetensförhållande inom barnomsorgen. I skrivelsen anförs bland 

annat att sedan kommunstyrelsens beslut 2009 har ny Skollag införts där 

förskollärarnas roll som huvudansvariga för verksamheten i förskolan lyfts fram. 

Vidare anges att per den 13 oktober 2014 är fördelningen inom kommunens 

förskolor utifrån bemanningsplanen 57 procent förskollärare och 43 procent 

barnskötare exklusive dagbarnvårdare men i realiteten är dock fördelningen på 

grund av inkonvertering enligt Lag om anställningsskydd 50 procent förskollärare 

och 50 procent barnskötare. Vid en eventuell framtida övertalighet då ordinarie 

personal återgår i tjänst, riskerar kommunen på grund av kommunstyrelsens beslut 

2009 att behöva säga upp förskollärare. 
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Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår kommunstyrelsen besluta att ändra 

beslutet från sammanträde den 23 september 2009 § 241 till följande principer 

gällande kompetensnivå inom förskolan: 

 

 att vid eventuella framtida personalreduceringar inom kommunens förskolor 

skall dessa fastställas utifrån en tjänstefördelning med 67 procent förskollärare 

och 33 procent barnskötare, 

 

 att kompetensnivån även i fortsättningen skall höjas över tid genom naturlig 

avgång på sådant sätt att yrkesgruppen barnskötare ersätts med 

förskollärare/fritidspedagog inom befintlig budget, 

 

 att dagbarnvårdare ersätts med dagbarnvårdare när möjlighet och behov för 

detta finns, i annat fall ersätts dagbarnvårdare med förskollärare/fritidspedagog, 

samt 

 

 att familjedaghemsverksamheten även fortsatt kan verka utifrån behov som en 

del av kommunens barnomsorgsverksamhet oavsett kompetensförhållandet 

mellan barnskötare och förskollärare/fritidspedagog. 

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta, under förutsättning att 

erforderliga förhandlingar med aktuella arbetstagarorganisationer genomförts, 

enligt föreliggande förslag. 

 
 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet samt informerar att förslaget om 

ändrade kompetensförhållande inom förskoleverksamheten har varit föremål för 

samverkan med berörda arbetstagarorganisationer. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 

Personalchef Ann-Sofie Söderberg 
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Ks § 118 
Su § 70  Dnr KS 200/2014-1 
 

Förordnande av enhetschef för individ- och familjeomsorg 
 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Anne Shemeikka har inkommit med skrivelse daterad den 8 maj 2014 

rörande tillförordnad enhetschef för individ- och familjeomsorgen. 

 

Förslag 
Socialchef Anne Shemeikka föreslår sociala utskottet besluta att under perioden  

9 april-31 augusti 2014 förordna Kent Valdermansson som enhetschef för individ- 

och familjeomsorgen. I förordnadet ingår befogenheter och beslutanderätt enligt 

delegation. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet beslutar enligt föreliggande förslag samt att beslutet skall 

överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Anne Shemeikka föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen noterar ärendet. 

 

_________ 
Expediering: 

Socialchef Anne Shemeikka 

Tillförordnad enhetschef för individ- och familjeomsorgen Kent Valdermansson 
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Ks § 119 
Au § 90  Dnr KS 090/2014 
 
Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande 
beslut i kommunstyrelsen 2008-2014 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med redovisning och 

uppföljning av beslut i kommunstyrelsen 2008-2014 per den 5 maj 2014. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson förslår i skrivelse daterad den  

5 maj 2014 bilagd redovisningen, kommunstyrelsen godkänna redovisningen 

och uppföljningen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och uppföljningen. 

 

_________ 
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Ks § 120   
 

Information om extern placering 
 
Sekretessärende 

 

 

 

_________ 
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Ks § 121  Dnr KS 202/2014-1 
 

Medarbetarundersökning 2014 
 

Ärendebeskrivning 
2011 genomfördes en medarbetarundersökning bland samtliga månadsanställda i 

kommunen. Under 2014 har uppföljning av 2011 års undersökning genomförts i 

form av att en enkät med samma utformning som 2011 sänts ut till månadsanställda 

i kommunen. Undersökningen har fem kategoriområden; delaktighet, samverkan, 

ledarskap, kompetens och arbetsmiljö. 

 

Personalchef Ann-Sofie Söderberg redovisar en sammanställning av resultaten från 

medarbetarundersökningarna 2011 och 2014. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

_________ 

Expediering: 

Personalchef Ann-Sofie Söderberg 
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Ks § 122 
Au § 87  Dnr KS 155/2014 
 

Avveckling av Regionförbundet Örebro län och överföring av 
verksamhet och ekonomi till Region Örebro län 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ordförande i landstingsstyreslen Marie-Louise Forsberg-Fransson, andre vice 

ordförande i landstingsstyrelsen Ola Karlsson och ordförande i regionstyrelsen  

Irén Lejegren har inkommit med skrivelse daterad den 4 april 2014 med anledning 

av förslag till bildande av Region Örebro län från och med den 1 januari 2015. 

Bifogat skrivelsen finns två beslutsunderlag. 

 

Landstingsdirektör Rickard Simonsson och handläggare Lennart Frommegård, 

Örebro läns landsting har upprättat föredragningspromemoria till landstings-

styrelsens sammanträde den 28 maj 2014 rörande avveckling av Regionförbundet 

Örebro län och överföring av verksamhet och ekonomi till Region Örebro län. I 

föredragningspromemorian föreslås landstingsstyrelsen föreslå landstings-

fullmäktige att besluta 

 

 att godkänna att en skatteväxling sker per den 1 januari 2015 

innebärande att Region Örebro län höjer utdebiteringen med tre öre per 

skattekrona och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande 

grad, 

 att uppdra till Regionförbundet Örebro län att upplösa 

Kommunalförbundet Örebro län per den 31 december 2014, samt 

 att samtliga tillgångar, skulder, eget kapital och åtaganden per den  

31 december 2014 förs till Region Örebro län. Kvarvarande eget kapital 

per den 31 december 2014 ”öronmärks” för regionalt utvecklingsarbete. 

 

Örebro läns landsting och Örebro läns kommuner måste i sina fullmäktige-

församlingar godkänna att-satserna i föredragningspromemorian. 

 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. Effekten av skatteväxlingen 

exklusive inköpssamverkan, för Ljusnarsbergs kommun blir en minskad kostnad av  

324 000 kronor i form av medlemsavgift. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar bifall följande förslag: 

 att godkänna att en skatteväxling sker per den 1 januari 2015 

innebärande att Region Örebro län höjer utdebiteringen med tre öre per 

skattekrona och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande 

grad, 

 att uppdra till Regionförbundet Örebro län att upplösa 

Kommunalförbundet Örebro län per den 31 december 2014, samt 

 att samtliga tillgångar, skulder, eget kapital och åtaganden per den  

31 december 2014 förs till Region Örebro län. Kvarvarande eget kapital 

per den 31 december 2014 ”öronmärks” för regionalt utvecklingsarbete. 

 

Förslaget innebär således att kommunfullmäktige beslutar att Ljusnarsbergs 

kommun, i samband med skatteväxling, sänker utdebiteringen med tre öre 

per skattekrona per den 1 januari 2015. 

 

_________ 
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Ks § 123 
Au § 88  Dnr KS 155/2014 
 

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i 
Örebro län och Region Örebro län 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ordförande i landstingsstyreslen Marie-Louise Forsberg-Fransson, andre vice 

ordförande i landstingsstyrelsen Ola Karlsson och ordförande i regionstyrelsen  

Irén Lejegren har inkommit med skrivelse daterad den 4 april 2014 med anledning 

av förslag till bildande av Region Örebro län från och med den 1 januari 2015. 

Bifogat skrivelsen finns två beslutsunderlag. 

 

Landstingsdirektör Rickard Simonsson och handläggarna Tommy Larserö och 

Marjetta Leijonhufvud, Örebro läns landsting har upprättat föredragnings-

promemoria till landstingsstyrelsens sammanträde den 28 maj 2014 innehållande 

förslag till överenskommelse om systematisk samverkan inom gemensamma 

utvecklingsfrågor mellan den nya regionorganisationen och Örebro läns kommuner. 

Förslaget innebär bland annat att ett regionalt samverkansråd bildas Vidare föreslås 

fyra specifika råd inom verksamhetsområdena infrastruktur och trafik, 

folkhälsa/socialvälfärd/vård, kultur samt skola/utbildning/kompetensförsörjning. I 

föredragningspromemorian föreslås landstingsstyrelsen föreslå landstings-

fullmäktige, under förutsättning av att samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar i 

Örebro län fattar motsvarande beslut, besluta 

 

 att anta föreliggande förslag till ”Överenskommelse om samverkan 

mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen). 

 

Örebro läns landsting och Örebro läns kommuner måste i sina fullmäktige-

församlingar godkänna att-satserna i föredragningspromemorian. 

 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   26 (35) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-21 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla landstingsdirektör  

Rickard Simonssons och handläggarna Tommy Larserös och  

Marjetta Leijonhufvuds förslag innebärande att kommunfullmäktige antar 

föreliggande förslag till ”Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i 

Örebro län och Region Örebro län (regionen). 

 

_________ 
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Ks § 124 
Au § 89  Dnr KS 153/2014 
 

Leader Bergslagen 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Leader Bergslagen har inkommit med skrivelse daterad den 27 mars 2014 rörande 

ett eventuellt fortsatt deltagande i Leader Bergslagen. 

 

I skrivelsen önskas svar från kommunen på följande frågeställningar: 

 Är Ljusnarsbergs kommun intresserade av att fortsatt delta i det lokala 

utvecklingsarbete som i dag drivs av Leader Bergslagen? 

 Hur ställer sig Ljusnarsbergs kommun till att fortsatt medfinansiera det 

lokala utvecklingsprogrammet med 23 kronor per invånare och år? 

 Vill Ljusnarsbergs kommun uppdra åt Leader Bergslagen ideell förening 

att samordna och förbereda arbetet med en ny programperiod? 

 

Svar på ovanstående frågor önskas senast den 20 juni 2014. 

 

Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att en intresseanmälan om fortsatt 

deltagande i Leader Bergslagen bör innehålla bland annat följande villkor: 

 En medfinansiering av 23 kronor per invånare och år skall utgöra den totala 

kommunala finansieringen av Leader Bergslagens verksamhet och de 

projekt som genomförs via Leader Bergslagen. 

 De administrativa kostnaderna för Leader Bergslagen minskas till förmån 

för ytterligare ekonomiska resurser till projekt. 

 Kommunen förbehåller sig rätten att ta slutgiltigt beslut rörande deltagande i 

Leader Bergslagen då klarhet finns rörande villkor med mera gällande den 

nya programperioden. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föredrar föreliggande förslag. 
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Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Leader Bergslagen 
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Ks § 125 
Au § 91  Dnr KS 186/2014 
 
Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande 
beslut i kommunfullmäktige exklusive motioner, 
medborgarförslag och budgetbeslut 2012-2014 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med redovisning och 

uppföljning av beslut i kommunfullmäktige exklusive motioner, 

medborgarförslag och budgetbeslut 2012-2014 per den 5 maj 2014. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson förslår i skrivelse daterad den  

5 maj 2014 bilagd redovisningen, kommunstyrelsen föreslår kommun-

fullmäktige godkänna redovisningen och uppföljningen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 
 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen och 

uppföljningen. 

 

_________ 
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Ks § 126 
 

Delgivningar 
 

Diarienummer Avsändare         Ämne 

Kansliet, e-post 

 

L&SEK Kallelse årsmöte 5 maj 2014 + 

seminarium ”Regionalt partnerskap för 

sociala innovationer” 

 

Kansliet, e-post 

 

L&SEK Valberedningens förslag 

Kansliet, e-post 

 

Lindesbergs kommun Kf-beslut om ledamot i Tillväxtkassan 

Protokollsutdrag 2014-04-08, § 77  

Kansliet, e-post Handisam 

 

Handisam blir Myndigheten för 

delaktighet 

Kansliet, e-post 

 

Länsstyrelsen i Örebro län Föreskrifter om körning med  

eldrivna golfbilar på golfbanor inom 

Örebro län 

 

KS-post  Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Cirkulär 14:17 Budgetförutsättningar för 

åren 2014-2017  

 

KS-post Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Cirkulär 14:18 Kommunal 

fastighetsavgift, prognos 2015 

 

KS-post Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Cirkulär 14:19 Introduktionsanställningar 

BUI och BAL 

 

KS-post Vintermossens Vägsamfällighet Kallelse till ordinarie föreningsstämma 

24 maj 2014 

 

KS-post Hopajola Naturvärnet 

 

Kallelse till årsmöte 21 maj 2014 

KS-post Bergsstaten Undersökningstillstånd för området 

Kringelmossen nr 2 i Ljusnarsbergs 

kommun, Örebro län Dnr BS200-142-

2014 

 

KS-post Kommuninvest Instruktioner för inbetalning av 

överskottsutdelning 
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Diarienummer Avsändare Ämne 

KS-post Bergslagens kommunalteknik Sammanträdesprotokoll 2014-04-25 

 

KS-post 

 

Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

 

Sammanträdesprotokoll 2014-04-16 

 

KS-post 

 

Örebro läns landsting Familjerådgivningens 

verksamhetsberättelse för 2013 till 

Socialtjänsten i Örebro län 

 

KS-post 

 

Samrådet Protokoll från samrådsmötet 2014-03-25 

KS-post Setra Årsredovisning 2013 

 

KS-post Bergsstaten Underrättelse angående 

undersökningstillstånd Silverhöjden nr 

200 (2006:14) enligt minerallagen 

 

KS-post 

 

Intresseföreningen Bergslaget Kallelse till Årsmötet 16 maj 2014 

Dnr KS 

197/2014 

Myndigeten för samhällsskydd 

och beredskap 

Utbetalning av ersättning enligt Lag om 

kommuners och landstings åtgärder iför 

och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap 

 

KS-post Svensk Vindenergi Svensk Vindenergis synpunkter på 

Energimyndighetens remiss 

”Kontrollstation för elcertifikatsystem 

2015”. 

 

Dnr KS 

051/2014-3 

 

Intresseföreningen Bergslaget Kallelse till årsmöte den 16 maj 2014 

Dnr KS 

051/2014-4 

 

Intresseföreningen Bergslaget Verksamhetsberättelse med 

årsredovisning 2013 

Dnr KS 

194/2014 

Jämförelsenätverket i Örebro län ”Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

2013 – En jämförelse av resultat för 

Askersund, Degerfors, Hallsberg, Kumla, 

Karlskoga, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, 

Ljusnarsberg och Örebro” 
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Diarienummer Avsändare Ämne 

 Myndigeten för samhällsskydd 

och beredskap 

Skrivelse med anledning av skrivelse från 

Länsstyrelsen i Örebro län om brister i 

Ljusnarsbergs kommuns krisberedskapsarbete 

för 2013 

 

Dnr ÖN 

021/2014 

Ordförande Pirjo Nilsson, 

Bergslagens överförmyndarnämnd 

Inställt sammanträde i 

överförmyndarnämnden den 14 maj 2014. 

 

Dnr KS 

195/2014-2 

Polisen Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 

föreskrifter att ianspråktagande av offentlig 

plats för valaffischering under perioden  

10 maj-31 maj 2014. 

 

 Regionförbundet Örebro län Skrivelse till regeringen och 

näringslivsminister Annie Lööf angående 

tillgång till Regionalt investeringsstöd. 

 

   

 Örebro läns landsting) Inbjudan, temadag den 10 juni 2014 

rörande bättre psykosvård. 
   

 

Förvaltningsrätten i Karlstad Avslag på överklagande från privatperson 

i mål gällande ekonomiskt bistånd enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) kap 4 § 1,  

mål nr 700-14. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   33 (35) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-21 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 127 
 

Anmälan om delegationsbeslut 
 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden  

2014-03-01–2014-04-30. 

 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  

2014-03-01–2014-04-30. 

 

Anställning av förskolechef/rektor. Delegat: Bildningschef 

 

Avslag på ansökan om skolskjuts till Grängesberg. Delegat: Bildningschef 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   34 (35) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-21 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 128   
 

Information från årsmöte i Intresseföreningen Bergslaget 
 

Ärendebeskrivning 
Astrid Dahl (V) informerar från årsmöte i Intresseföreningen Bergslaget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   35 (35) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-21 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Bilaga 

 

 

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde  

onsdagen den 21 maj 2014 

 

 

Hendrik Bijloo (KFL), gruppledare §§ 109-119, 121-128 

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 

Bo Wallströmer, kommunchef §§ 109-113, 120-128 

Anders Nordlund, bildningschef §§ 109-119 

Anne Shemeikka, socialchef 109-119 

Tomas Larsson, näringslivschef §§ 113-114 

Jan-Erik Beckerman, projektör, Bergslagens Kommunalteknik § 113 

Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist, Folkhälsa i norra Örebro län § 114 

Ann-Sofie Söderberg, personalchef § 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


