
    

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 (35)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  2012-02-22  

 
                                            Plats och tid                       Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 12.00 

     13.00 – 14.45 

      
Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Wiveca Stopp (S) 

 Gert Stark (S) 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Leif Jörner Pedersen (V), tjänstgörande ersättare 

Natalie Ström (MP), tjänstgörande ersättare 

Hans Hedborg (C) 

Janeric Björkman (C), tjänstgörande ersättare 

John-Ove Johansson (M), tjänstgörande ersättare 

Gunnar Fransson (M) 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Bo Wallströmer, ekonomichef 

Anders Nordlund, bildningschef, §§ 29-35 

Charlotte Dahlbom, socialchef 

Mats Ivarsson, belysningsansvarig, BKT, § 29 

Torbjörn Larsson, verkställande direktör, LFAB, §§ 32-33 

Magnus Persson, regiondirektör, Regionförbundet Örebro, § 34 

Irén Leijegren, regionstyrelsens ordförande, Regionförbundet Örebro, § 34 

Anders Niklasson, omvärldsbevakare, Regionförbundet Örebro, § 34 

Utses att justera Ulla Kalander-Karlsson 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2012-03-01 

 

Under- 
skrifter 

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

 Anders Andersson 

Paragrafer: 29 – 56 

 

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

 Ewa-Leena Johansson 
 

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

 Ulla Kalander-Karlsson 
 

   ANSLAG/BEVIS           

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ              Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2012-02-22 

Datum för 
anslags uppsättning 2012-03-01 Datum för 

anslags nedtagande    2012-03-26 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

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

  Anders Andersson  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 29   
Au § 46  Dnr KS 042/2011 
 

Information, gatubelysning på Solvägen i Ställberg 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer inkom med skrivelse rörande 

gatubelysningen på Solvägen i Ställberg. I skrivelsen angavs att 

gatuavdelningen vid Bergslagens Kommunalteknik uppgivit att 

gatubelysningen på Solvägen i Ställberg är i sådant skick att den ej längre 

kan anses vara säker för tredje man. Två alternativa lösningar förelåg: 

belysningen släcks ned eller rustas upp. En upprustning beräknades kosta 

cirka 60 000 kronor. Eventuellt kunde 15 procent av kostnaden erhållas i 

statligt stöd från de så kallade KLIMP-medlen. 

 

Ekonomichef Bo Wallströmer föreslog i ovanstående skrivelse 

kommunstyrelsen besluta att rusta upp gatubelysningen på Solvägen i 

Ställberg samt att kommunstyrelsen skulle ge ekonomichefen i uppdrag 

att bedöma huruvida upprustningen skulle ske budgetåret 2011 eller 2012. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 november 2011,  

§ 257 att uppdra åt ekonomichef Bo Wallströmer att utreda ärendet 

vidare. 

 

Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar muntligt den genomförda 

utredningen i ärendet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att hänskjuta ärendet till senare sammanträde 

till vilket tjänstemän från Bergslagens Kommunalteknik skall inbjudas. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Mats Ivarsson, belysningsansvarig, Bergslagens Kommunalteknik informerar 

om gatubelysningen på Solvägen i Ställberg. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

_________ 
 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 30 
Su § 514   
 

Väcka talan om särskilt förordnad vårdnadshavare 
enligt Föräldrabalken 6 kap 8 a §  
 

 

Sekretessärende 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 31  Dnr KS 159/2010 041  
Au § 32 
Bus § 12 
Su § 19 
 

Ekonomisk rapport  
 

 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar muntligt den aktuella 

ekonomiska situationen för kommunen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 32 
Au § 31  Dnr KS 032/2011 
 

Revidering av målskrivningar i Övergripande 
strategier och budget 2012 och flerårsplan 2013-2014 
(ÖSB 2012) 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 november 

2011, § 101 anta Övergripande strategier och budget 2012 och 

flerårsplan 2013-2014 (ÖSB 2012). ÖSB 2012 innehåller bland annat 

målskrivningar för kommunen år 2012. 

 

Kommunchef Tommy Larserö informerar att sedan kommun-

fullmäktiges beslut har möte med revisor Kurt Westerback, PWC, 

genomförts där genomgång gjorts av befintliga målskrivningar. Vid 

detta tillfälle konstaterades att behov föreligger att revidera 

målskrivningarna samt att antalet mål är i behov att reduceras. 

Kommunchef Tommy Larserö presenterar förslag på reviderade 

målskrivningar i ÖSB 2012 i form av arbetsmaterial. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekretare Anders Andersson har inkommit med förslag till 

reviderade målskrivningar i ÖSB 2012 daterat den 14 februari 2012. 

 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i skrivelse bilagd 

förslaget, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

anta föreliggande förslag till målskrivningar i anta Övergripande 

strategier och budget 2012 och flerårsplan 2013-2014 (ÖSB 2012). 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till målskrivningar i  

ÖSB 2012 revideras i det att sista meningen på första sidan under 

strategiområde Näringsliv får följande lydelse ”Kommunen skall 

samverka med närings- och föreningslivet i kommunen samt berörda 

aktörer gällande arrangemang.”  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

 

 

Vidare beslutas att nyckeltalet Kostnad per barn i grundskolan 

(årskostnad) under rubriken God ekonomisk hushållning – 

ekonomiska nyckeltal skall revideras till att omfatta totalkostnad 

exklusive lokalkostnader. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag med 

revideringar till målskrivningar i Övergripande strategier och 

flerårsplan 2013-2014 (ÖSB 2012). 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 33 
Au § 30  Dnr KS 026/2011 
 

Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Verkställande direktör Torbjörn Larsson, Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag (LFAB)  informerar muntligt om den aktuella 

ekonomiska situationen i LFAB. Beträffande 2011 visar det 

preliminära utfallet en vinst uppgående till 1 462 000 kronor. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner rapporten. 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Torbjörn Larsson informerar muntligt om den aktuella 

ekonomiska situationen i LFAB. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Verkställande direktör Torbjörn Larsson 

Ekonom Sara Jonsson 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 34   
 

Information om Regionförbundet Örebro 
 

 

Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsens ordförande Irén Leijegren, regiondirektör  

Magnus Persson och omvärldsbevakare Anders Niklasson informerar om 

Regionförbundet Örebros arbete. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 35   
 

Redovisning av kvalitetsnätverket i länets jämförelser 
samt information om uppföljning av Regional 
utvecklingsstrategi (RUS) 
 

 

Ärendebeskrivning 
I Örebro län har bildats ett kvalitetsnätverk för jämförelser av 

kvalitetsmått mellan länets kommuner. Kommunsekreterare  

Anders Andersson redovisar en sammanställning av utvalda mått i 

kommunerna Askersund, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lindesberg, 

Ljusnarsberg och Örebro. 

 

Kommunsekreterare Anders Andersson informerar om uppföljningen av 

Regional utvecklingsstrategi (RUS) som planeras som ett samarbete 

mellan Regionförbundet Örebro och kommunerna i Örebro län. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och informationen. 

 

_________ 
 

 

  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  10 (35) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 36  Dnr KS 032/2011 
 

Överföring av investeringsmedel 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag daterat den  

9 februari 2012 till överföring av kvarstående investeringsmedel för 2011 

till 2012.  

 

Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunfullmäktige besluta 

att av kvarstående investeringsmedel överförs 2 295 000 kronor till 

2012. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att av kvarstående investeringsmedel 

överförs 2 295 000 kronor till 2012. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 37  Dnr KS 026/2012 
 

Förslag till nedskrivningar av anläggningstillgångar i 
2011 års bokslut 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag daterat den  

31 januari 2012 till nedskrivningar av anläggningstillgångar i 2011 års 

bokslut. Nedskrivningarna påverkar 2011 års resultat negativt. 

 

Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta att 

fastställa nedskrivningar av bokförda värden på nedan angivna 

anläggningstillgångar i 2011 års bokslut: 

 

Reningsverk, Bångbro   531 059 kronor 

Anpassning, förskolelokaler   612 200 kronor 

Summa 1 143 259 kronor 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Ks § 38 
Ön § 75   Dnr KS 032/2011 
 

Resursförstärkning 2012 
 

 
Överförmyndarnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
I tjänsteskrivelse daterad 14 november 2011 pekar förvaltningschef 

Charlotte Dahlbom på att antalet ärenden mellan 2009 (beräkningsår för 

bemanningen) och november 2011 – ärendena om ensamkommande barn 

och ungdomar oräknade – har ökat med 15 procent. För att vid behov 

kunna finansiera en personalförstärkning motsvarande arbetsmängdens 

ökning, föreslår hon att anslaget för kurser och konferenser i 2012 års 

budget reduceras med 65 000 kronor och att varje kommun står för sina 

ledamöters och ersättares kurs- och konferenskostnader. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att överlämna förslaget till kommun-

styrelserna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att ärendet överlämnas till 

kommuncheferna i kommunerna i norra Örebro län. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Överförmyndarnämnden 

 

  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  13 (35) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 39  Dnr KS 034/2011 
 

Detaljplan för Bångbro 4:2 med flera (Dalskogen) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Fysisk planerar Gustav Björeman har inkommit med förslag daterat den  

8 februari 2012 till detaljplan för Bångbro 4:2 med flera (Dalskogen). 

Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra nya industritomter vid 

Dalskogen i Bångbro. 

 

Förslag 
Fysisk planerare Gustav Björeman föreslår kommunfullmäktige beslutar 

anta föreliggande förslag till detaljplan för Bångbro 4:2 med flera 

(Dalskogen). 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till detaljplan för 

Bångbro 4:2 med flera (Dalskogen). 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 40  Dnr KS 095/2011 
 

Detaljplan för del av Lund 2:4 (Kaveltorp) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Fysisk planerar Gustav Björeman har inkommit med förslag daterat den  

8 februari 2012 till detaljplan för del av Lund 2:4 (Kaveltorp) i 

Kopparberg. Syftet med detaljplaneförslaget är att skapa ett utökat 

utrymme för befintlig handel och industri. 

 

Förslag 
Fysisk planerare Gustav Björeman föreslår kommunfullmäktige beslutar 

anta föreliggande förslag till detaljplan för del av Lund 2:4 (Kaveltorp). 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till detaljplan för del 

av Lund 2:4 (Kaveltorp). 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 41 
Au § 33  Dnr KS 007/2012 
 

Uppdragshandling mellan kommunen och 
kommunens ledamöter i Bergslagens 
Kommunalteknik (BKT) 
 
 
Allmänna 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 överens-

kommelser och uppdragshandlingar mellan kommunen och utförare. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010, 

§ 104 om modell för överenskommelse och uppdragshandlingar. 

 

Kommunchef Tommy Larserö presenterar förslag till uppdragshandling 

mellan kommunen och kommunens ledamöter i Bergslagens 

Kommunalteknik (BKT). 

 

Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde. 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med förslag till 

uppdragshandling mellan kommunen och kommunens ledamöter i 

Bergslagens Kommunalteknik (BKT). 

 

Förslag 
Gunnar Fransson (M), med instämmande av ordförande  

Ewa-Leena Johansson (S), föreslår att ärendet återremitteras för 

diskussion med kommunens ledamöter i BKT. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Gunnar Franssons och  

Ewa-Leena Johanssons förslag. 

 
_________ 
 

Expediering: 

Ledamöter och ersättare i BKT + handling  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 42 
Au § 34  Dnr KS 017/2012 
 

Uppdragshandling mellan kommunen och 
kommunens ledamöter i Bergslagens miljö- och 
byggnämnd (BMB) 
 
 
Allmänna 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 överens-

kommelser och uppdragshandlingar mellan kommunen och utförare. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010, 

§ 104 om modell för överenskommelse och uppdragshandlingar. 

 

Kommunchef Tommy Larserö presenterar förslag till uppdragshandling 

mellan kommunen och kommunens ledamöter i Bergslagens miljö- och 

byggnämnd (BMB). 

 

Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde. 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med förslag till 

uppdragshandling mellan kommunen och kommunens ledamöter i 

Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB). 

 
Förslag  
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att ärendet återremitteras 

för diskussion med kommunens ledamöter i BMB. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons förslag. 

 
_________ 
 

Expediering: 

Ledamöter och ersättare i BMB + handling 
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Ks § 43 
Au § 35  Dnr KS 027/2012 
 

Uppdragshandling mellan kommunen och 
kommunens ledamöter i räddningsnämnden 
Västerbergslagen 
 
 
Allmänna 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 överens-

kommelser och uppdragshandlingar mellan kommunen och utförare. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010, 

§ 104 om modell för överenskommelse och uppdragshandlingar. 

 

Kommunchef Tommy Larserö  presenterar förslag till uppdragshandling 

mellan kommunen och kommunens ledamöter i räddningsnämnden 

Västerbergslagen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde. 

 
 
Kommunstyrelsen 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med förslag till 

uppdragshandling mellan kommunen och kommunens ledamöter i 

räddningsnämnden Västerbergslagen. 

 

Förslag  
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att ärendet återremitteras 

för diskussion med kommunens ledamöter i räddningsnämnden 

Västerbergslagen. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons förslag. 

 
_________ 
 

Expediering: 

Ledamöter och ersättare i räddningsnämnden Västerbergslagen + handling  
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Ks § 44 
Au § 37  Dnr KS 019/2012 
 

Försäljning av kommunal villa- och tomtmark 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Inköpare Britt-Marie Cassel har inkommit med skrivelse daterad den  

26 januari 2012 rörande ny prissättning vid försäljning av kommunal 

mark. 

 

Förslag 
Inköpare Britt-Marie Cassel föreslår kommunstyrelsen besluta om 

följande prissättning exklusive VA- och förrättningskostnader vid 

markförsäljning: 

 

Tomter vid Djäkens   100 000-150 000 kronor 

Äldre villatomter i Kopparberg 85 000 kronor 

Villatomter i övriga orter   50 000 kronor 

Övrig mark i villaområden   25 kronor per m
2 

 

Industrimark 

Kolartorpsområdet   25 kronor per m
2 

Dalskogen  Beräkning med utgångspunkt från 

exploateringskostnaden 

Övrig mark   25 kronor per m
2
 

 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag med följande 

revideringar i kursiv stil: 

 

Prissättning vid markförsäljningen exklusive VA-kostnader  

 

Tomter vid Djäkens   100 000-150 000 kronor 

Färdiga villatomter i Kopparberg 85 000 kronor 

Färdiga villatomter i övriga orter 50 000 kronor 

Övrig mark i villaområden    25 kronor per m
2 

exkl 

 förrättningskostnader
 

 

Kommunen kan besluta om avvikande avgifter om särskilda 

omständigheter föreligger. 
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Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Inköpare Britt-Marie Cassel har inkommit med reviderad skrivelse 

daterad den 14 februari 2012 rörande ny prissättning vid försäljning av 

kommunal mark. 

 

Förslag 
Inköpare Britt-Marie Cassel föreslår kommunstyrelsen besluta om 

följande prissättning exklusive VA-kostnader vid markförsäljning: 

 

Tomter vid Djäkens   100 000-120 000 kronor 

Färdiga villatomter i Kopparberg 85 000 kronor 

Färdiga villatomter i övriga orter 50 000 kronor 

Övrig mark i villaområden    25 kronor per m
2 

exkl 

 förrättningskostnader
 

 

Industrimark 

Kolartorpsområdet   25 kronor per m
2 

Dalskogen  Beräkning med utgångspunkt från 

exploateringskostnaden 

Övrig mark i villaområden   25 kronor per m
2 

 

 

Kommunen kan besluta om avvikande avgifter om särskilda 

omständigheter föreligger. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Inköpare Britt-Marie Cassel 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 45 
Au § 38  Dnr KS 019/2012 
 

Upplåtelse av kommunal mark 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Inköpare Britt-Marie Cassel har inkommit med skrivelse daterad den  

26 januari 2012 rörande upplåtelse av kommunal mark. Av skrivelsen 

framgår att kommunen upplåter markområden till privatpersoner om 

det inte försvårar framkomligheten eller nyttjande för allmänheten.  

 

Upplåtande av mark till privatpersoner utan ersättning till kommunen. 

Avtal skrivs där privatpersonerna förbinder sig att hålla marken i 

vårdat skick. 

 

Förslag 
Inköpare Britt-Marie Cassel föreslår kommunstyrelsen besluta om 

standardavtal rörande upplåtelse av kommunal mark enligt bilaga till 

ovanstående skrivelse. Därtill föreslås kommunstyrelsen besluta att 

vid utarrendering av större kommunala markområden, exempelvis till 

hästbete, skall kommunen ta ut en avgift med 300-400 kronor per år. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att avtal inte får överlåtas 

utan kommunens skriftliga medgivande. Slutligen föreslås 

kommunstyrelsen besluta att samtliga markupplåtelser skall vara 

skriftliga och avse en viss tid. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag med följande 

revideringar och tillägg: 

 

Beträffande utarrendering av kommunens mark för mindre 

markområden skall kommunen ta ut en avgift om 200 kronor. 

 

Beträffande utarrendering av kommunens mark för större 

markområden, maximalt 1 hektar exempelvis för hästbete, skall 

kommunen ta ut en avgift om 400 kronor. 

 

Kommunen kan besluta om avvikande avgifter om särskilda 

omständigheter föreligger. 

 

Efter varje markupplåtelse skall den som nyttjar kommunens mark 

återställa den i samma skick som innan markupplåtelsen. 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

 

 

Följande mening i föreliggande förslag stryks: ”Upplåtande av mark 

till privatperson sker utan ersättning till kommunen”. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Inköpare Britt-Marie Cassel har inkommit med reviderad skrivelse 

daterad den 14 februari 2012 rörande upplåtelse av kommunal mark. 

 

Förslag 
Inköpare Britt-Marie Cassel föreslår kommunstyrelsen besluta enligt 

reviderat förslag i skrivelse daterad den 14 februari 2012. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till avtal med 

tillägget av en uppsägningsklausul som möjliggör förhindrande av 

arrendators besittningsrätt. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Inköpare Britt-Marie Cassel 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 46 
Au § 36  Dnr KS 061/2011 
 

Förfrågan om köp alternativt arrende av del av 
kommunens fastighet Heden 6:1, XXXXXXX 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Förfrågan har den 8 november 2011 inkommit från XXXXX,  ägare av 

fastigheten XXXXXX, om köp alternativt arrende av del av kommunens 

fastighet Heden 6:1. 

 

Förslag 
Inköpare Britt-Marie Cassel föreslår i skrivelse daterad den  

26 januari 2012 kommunstyrelsen besluta att XXXXXX erbjuds köpa ett 

markområde om cirka 750 m
2
.
 
Köpeskillingen föreslås till 25 kronor per 

m
2 

exklusive kostnader för fastighetsreglering. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att då särskilda 

omständigheter föreligger i ärendet, erbjuds XXXXXX köpa berört 

markområde på fastigheten Heden 6:1 till ett pris av 30 kronor per m
2 

exklusive kostnader för fastighetsreglering. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

XXXXXXXX 

Inköpare Britt-Marie Cassel 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 47 
Au § 39  Dnr KS 080/2011 
 

Förfrågan om nyttjande av del av kommunens 
fastighet Bångbro 4:2, XXXXX och XXXXXXXXXXXX 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Förfrågan har inkommit från XXXXX och XXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXX, om nyttjande av del av kommunens fastighet 

Bångbro 4:2 för avlastning och tillfällig uppläggning av ved. 

 

Förslag 
Inköpare Britt-Marie Cassel föreslår i skrivelse daterad den  

26 januari 2012 kommunstyrelsen besluta bevilja XXXX och  

XXXXXXXXX rätt att utan ersättning under tre månader 
 
nyttja del av 

kommunens fastighet Bångbro 4:2. Vidare föreslås besluta att aktuellt 

område skall hållas i ett vårdat skick och skall vara avstädat efter 

nyttjandeperiodens slut. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag med tillägget att 

arrendeavgiften skall uppgå till 200 kronor. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Inköpare Britt-Marie Cassel 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 48 
Au § 40  Dnr KS 061/2011 
 

Förfrågan om köp av del av kommunens fastighet  
Högfors 6:1, XXXXXXXXXXXX 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Förfrågan har inkommit från XXXXXXXX,  ägare av fastigheten 

XXXXXXX, om köp av del av kommunens fastighet Högfors 6:1. 

 

Förslag 
Inköpare Britt-Marie Cassel föreslår i skrivelse daterad den  

26 januari 2012 kommunstyrelsen besluta att XXXXXXXXX erbjuds 

köpa del av kommunens fastighet Högfors 6:1. Köpeskillingen föreslås 

till 25 kronor per m
2 

exklusive kostnader för fastighetsreglering. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Inköpare Britt-Marie Cassel 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 49 
Au § 41  Dnr KS 061/2011 
 

Förfrågan om nyttjande av del av kommunens fastighet 
Stortorp 1:1, XXXXXXXXXX Moelven 
 
 
Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Förfrågan har inkommit från XXXXXXX, Moelven om nyttjande av del 

av kommunens fastighet Stortorp 1:1 för uppläggning av virke. 

 

Förslag 
Inköpare Britt-Marie Cassel föreslår i skrivelse daterad den  

26 januari 2012 kommunstyrelsen besluta medge Moelven 
 
nyttja del av 

kommunens fastighet Stortorp 1:1 för uppläggning av virke. Vidare 

föreslås besluta att medgivandet ges under förutsättning att Moelven 

åtgärdar skador på mark och väg som kan uppkomma samt städar av 

området och att det lämnas i det skick det var före nyttjandet. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag med tillägget att 

arrendeavgiften skall uppgå till 1 000 kronor. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till beslut vid dagens 

sammanträde § 45 om möjlighet att besluta om avvikande avgifter om 

särskilda omständigeter föreligger, enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

XXXXXXXXXXX, Moeleven 

Inköpare Britt-Marie Cassel 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 50 
Au § 42  Dnr KS 061/2011 
 

Förfrågan om köp av del av kommunens fastighet  
Bångbro 4:2, XXXXXXXXXXXXXX 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Förfrågan har inkommit från XXXXXXXXXXXX, ägare av fastigheten 

XXXXX, om köp av del av kommunens fastighet Bångbro 4:2, cirka 

1 000-1 500 m
2
, för uppförande av nytt bostadshus. Marken utarrenderas 

för närvarande till fårbete med möjlig uppsägning av avtalet den 28 

februari 2012. 

 

Förslag 
Inköpare Britt-Marie Cassel föreslår i skrivelse daterad den  

28 december 2011 kommunstyrelsen besluta att sälja del av fastigheten 

Bångbro 4:2 till Mia Löfgren. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

XXXXXXXXXX 

Inköpare Britt-Marie Cassel 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 51  Dnr KS 014/2012 
 

Yttrande, ansökan om tillstånd till allmän 
kameraövervakning från Skandinaviska 
vargforskningsprojektet, SLU, Länsstyrelsen Örebro län 
 

 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Örebro län har inkommit med remiss daterad den  

7 februari 2012 gällande ansökan om tillstånd till allmän 

kameraövervakning från Skandinaviska vargforskningsprojektet, SLU. 

Ansökan avser kameraövervakning med inspelningsrätt för övervakning 

av vargrevir i bland annat Ljusnarsbergs kommun. Kameraövervakningen 

skall ske genom fasta digitala stillbildskameror med rörelsedetektorer 

samt infrarött ljus och bilderna skall lagras. Syftet med kamera-

övervakningen är att undersöka vilka vilda arter av djur och i vilken 

utsträckning som dessa utnyttjar vargslagna älgar och rådjur. Ansökan 

omfattar även undantag från upplysningsplikten. 

 

Eventuellt yttrande med anledning av ansökan skall vara Länsstyrelsen 

Örebro län tillhanda senast den 22 februari 2012. 

 

Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till 

yttrande daterat den 15 februari 2012. I förslaget föreslås kommunen 

avge ett yttrande där kommunen anger att den anser att ansökan om 

kameraövervakningen skall avslås med hänvisning till framför allt den 

integritetskränkning kameraövervakningen innebär. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 

15 februari 2012 till förslaget, kommunstyrelsen besluta att anta 

föreliggande förslag till yttrande över ansökan om allmän 

kameraövervakning av vargrevir från Skandinaviska 

vargforskningsprojektet, SLU. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

Reservation 
Natalie Ström (MP) reserverar sig mot beslutet. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Länsstyrelsen Örebro län 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 52 
Au § 48  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  

31 januari 2012 i form av ett arbetsmaterial.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med redovisning 

och uppföljning av beslut i kommunstyrelsen 2008-2012 per den  

31 januari 2012. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson förslår i skrivelse daterad den 

14 februari 2012 bilagd förslaget, kommunstyrelsen godkänna 

redovisningen och uppföljningen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 53  Dnr KS 002/2012 
 

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen 
Bergslagets styrelse med mera 
 

 

Ärendebeskrivning 
Intresseföreningen Bergslaget har genom sammankallande i 

valberedningen Ewa-Leena Johansson, inkommit med skrivelse daterad 

den 12 januari 2012 rörande nominering av ledamöter till föreningens 

styrelse med mera. I skrivelsen erbjuds föreningens medlemmar att 

nominera ledamöter till föreningens styrelse samt revisorer. 

 

Eventuella nomineringar skall vara valberedningen i Intresseföreningen 

Bergslaget tillhanda senast den 19 mars 2012. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att nominera följande personer: 

 

Ingemar Javinder (S) och Natalie Ström (MP) nomineras till 

styrelseledamöter. 

 

Bo Wallströmer nomineras till revisor. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Valberedningen, Intresseföreningen Bergslaget 

  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  30 (35) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 54    

 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 

2012-01-01—2012-01-31. 

 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  

2012-12-01—2012-01-31. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 
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Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Ks § 55    

 

Delgivningar 
 

 

 Bildningsutskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den  

7 februari 2012. 

   

 Allmänna utskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den  

8 februari 2012. 
   

  Sociala utskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den  

9 februari 2012. 
   

 
Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Information, 

kommunikationssatsningen Sveriges 

Viktigaste Jobb. 
   

Dnr KS 206/2010 245 Lantmäteriet 

Underrättelse, fastighetsreglering 

berörande Mårtenstorp 1:38, 1:49, 

1:50, 1:51, 1:53, 1:54, 1:55, 1:61, 1:62, 

1:63, 1:64 och 1:65. 
   
 Sveriges Kommuner och 

Landsting 

”Hanteringen av riksintressen SKL 

granskar”. 
   

 Bergslagens Kommunalteknik 

Protokollsutdrag, direktionen  

2011-12-16, § 61 namnbyte av 

lokalvården. 
   

Dnr KS 020/2012 
Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Nya styrdokument för Sveriges 

Kommuner och Landsting. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokollsutdrag 2012-01-18, § 5 

Kontaktperson till Boverkets 

energideklarationsregister. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokoll från sammanträde den  

18 januari 2012. 
   

 Förvaltningsrätten i Karlstad 
Domslut, avslag på överklagande i mål 

nr 4435-11 E. 
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 Skolverket 
Resursfördelning till grundskolan – 

rektorers perspektiv. 
   

 Skolverket 
Statsbidrag för yrkesinriktad 

gymnasial vuxenutbildning. 
   

 Skolverket 
Statsbidrag för lärlingsutbildning för 

vuxna. 

 

 
Skolverket 

Statsbidrag för utbildning till 

yrkesförare inom gymnasial 

vuxenutbildning. 
   

 
Bildningschef  

Anders Nordlund 

Yttrande till Skolinspektionen över 

anmälan gällande kränkande 

behandling vid Kyrkbacksskolan. 
   

 Skolverket 

Kommentarer till Skolverkets 

föreskrifter (SKOLFS 2011:37) om 

introduktionsperiod och 

kompetensprofiler för lärare och 

förskollärare. 

 

 Enhetschef Nan Carlsson Handlingsplan för handläggning av 

personer med försörjningsstöd och 

som är sjukskrivna utan ersättning 

från Försäkringskassan. 
   

Dnr KS 010/2011 
Barnens Rätt i Samhället 

(BRIS) 

Skrivelse rörande BRIS  

40 årsjubileum. 
   

 
Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Cirkulär 2012:2 Kommunernas 

betalningsansvar för viss hälso- och 

sjukvård. 
   
 Familjecentralen SAMBA Verksamhetsberättelse 2011. 
   
Dnr KS 051/2010 106 Regionförbundet Örebro Regional översiktlig planering. 
   

Dnr KS 002/2012 Svenskt Vatten 

Nominering av ledamöter till 

förtroendeuppdrag inom  

Svenskt Vatten. 
   

Dnr KS 014/2012 Socialstyrelsen 

Remiss, Begreppen inskrivning, 

utskrivning, sluten vård, öppen vård 

och hemsjukvård. 
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Dnr KS 007/20121 Bergslagens Kommunalteknik 

Förlängd remisstid till den  

2 april 2012 gällande ägande av  

VA-anläggningar. 
   

Dnr KS 005/2012 Örebro tingsrätt 
Kungörelse, Konkurs, DLooman´s 

Wärdshus/Bångbro AB. 
   

Dnr KS 002/2012 Länsstyrelsen Örebro län 

Protokoll, inspektion enligt 20 § 

förmyndarskapsförordningen av 

överförmyndarnämnden för Hällefors, 

Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora 

kommuner. 
   

Dnr KS 025/2012 Länsstyrelsen Örebro län 
Entledigande som vigselförrättare i 

Ljusnarsbergs kommun, Dorrit Pade. 
   

 
Transportsforskningsgruppen 

i Borlänge AB 

Lägesrapport december 2011 

Kontinuerlig utvärdering av projekt 

Partnerskap Bergslagsbanan. 
   

 
Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokoll fört vid sammanträde den  

8 februari 2012. 
   

 
Räddningsnämnden 

Västerbergslagen 

Protokoll fört vid sammanträde den  

6 februari 2012. 
   

 Länstrafiken  Örebro 
Tertialbrev – tredje tertialet 2011 

samt summering av 2011. 
   

 Vattenmyndigheterna 

Kommunernas återrapportering 2011 

Genomförandet av vatten-

myndigheternas åtgärdsprogram 

2009-2015. 
   

 
Arbetarnas Bildningsförbund 

(ABF) 

ABFs Medborgarbok på arabiska, 

dari, engelska, ryska och somali. 
   

 

Länsstyrelsen Gävleborg, 

Region Gävleborg, 

Söderhamns kommun, Gävle 

kommun och Centrum för 

klimatpolitisk forskning, 

Linköpings universitet 

(CSPR) 

Material för stöd i kommunens 

klimatarbete – BalticClimate Toolkit. 
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Dnr KS 215/2010 106 
Polismyndigheten i  

Örebro län 

Uppföljning av samverkansavtal 

mellan Polismyndigheten i Örebro län 

och de tolv kommuner där 

samverkansavtal slutits under  

2010-2011. 
   

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-02-22 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 56    

 

Fråga angående julbelysning i kommunen,  
Wiveca Stopp (S) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Wiveca Stopp (S) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 

följande fråga: Har kommunen kontrollerat alternativa lösningar för 

uppsättandet av julbelysning i kommunen i framtiden? 

 

Ewa-Leena Johansson svarar att  möte med medverkande av utöver 

henne själv, belysningsansvarig Mats Ivarsson, Bergslagens 

Kommunalteknik och kommunchef Tommy Larserö, skall avhållas med 

Trafikverket för att söka alternativa lösningar beträffande julbelysning i 

kommunen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 

 

_________ 

 
 


