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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  2012-06-20  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Plats och tid 

                      Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 12.10 

     13.10 – 15.10      
Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Arne Eklund (S), tjänstgörande ersättare 

Wiveca Stopp (S) 

 Gert Stark (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Astrid Dahl (V) 

Natalie Ström (MP), tjänstgörande ersättare 

Hans Hedborg (C) 

Leif Jörner Pedersen (V), tjänstgörande ersättare 

Ulf Hilding (M) 

Anetté Bülow (M), tjänstgörande ersättare 

  
Övriga deltagande Hendrik Bijloo (KFL), ställföreträdande gruppledare, §§ 144-167 

Anders Andersson, sekreterare  

Tommy Larserö, kommunchef 

Bo Wallströmer, ekonomichef, §§ 140-148, 152-167 

Anders Nordlund, bildningschef, §§ 141-167 

Charlotte Dahlbom, socialchef 

Torbjörn Larsson, vd, LFAB/fastighetschef, §§ 141-147, 152-154 

Kenneth Persson, konsult, Ångpanneföreningen, § 148 

Irena Jönsson, personalsekreterare, § 149 

Louise Auer, kostchef, § 151 

Elin Allén, tillförordnad kostchef, § 151 

Ylva Edbohm, informatör, § 152 

 

Utses att justera Ulf Hilding 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2012-06-26 

 

Under- 
skrifter 

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

 Anders Andersson 

Paragrafer: 140 – 167 

 
  

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

 Ewa-Leena Johansson 
 

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

 Ulf Hilding 
 

   ANSLAG/BEVIS           

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ              Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2012-06-20 

Datum för 
anslags uppsättning 2012-06-26 Datum för 

anslags nedtagande    2012-07-20 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

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

  Anders Andersson  
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Ks § 140 
Su § 562 
 

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

 

Sekretessärende 
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Ks § 141 
Au § 101   

Bus § 47 
Su § 86 Dnr KS 032/2011  
 

Ekonomisk rapport 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö rapporterar att resultatprognos per den  

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

förvaltningen för år 2012 med 519 000 kronor. Fördelat på 

ekonomiska ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2012. 

 

Ansvar Netto, 

prognos/budget, 

tkr 

Kommunchef (101-102) - 266 

Ekonomichef (110-111) 0 

Näringslivschef (120) 0 

Projektledare Bergskraft (121) 0 

Kommunsekreterare (122) 64 

Personalsekreterare (123) - 91 

Kostchef (140) - 230 

Fastighetschef/IT-chef (170) 4 

Summa - 519 

 

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 41,7 procent, kan 

noteras per den 31 maj 2012: 

 

An- 

Netto 

(tkr)  

 

  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 

  2012 budget mot 2012   

   periodbudget   

101-102 6 411 6 246 - 165 15 183 42 

110-111 13 274 14 876 1 602 35 928 37 

120 510 511 1 1 226 42 

121 1 288 - 27 - 1 313 40 3 215 

122 1 087 1 296 210 3 149 35 

123 366 384 19 932 39 

140 1 593 850 - 744 2 199 72 

170 2 064 1 372 - 693 33 326 62 

Summa 26 591 25 508 - 1 083 61 983 43 
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101-102 Kommunchef 

110-111 Ekonomichef 

120 Näringslivschef 

121 Projektledare Bergskraft 

122 Kommunsekreterare 

123 Personalsekreterare 

140 Kostchef 

170 Fastighetschef/IT-chef 

 

Beträffande 101-102 Kommunchef belastas detta ansvar av bidrag till 

Regionförbundet Örebro och diverse samverkansprojekt med andra 

kommuner som utgår med engångsbelopp. Planverksamheten överskrider 

årsbudgeten med 20 000 kronor. 

 

Ansvar 110-111 Ekonomichef redovisar ingen avvikelse mot budget. 

Osäkerhet råder beträffande utfallet av löneavtal med de lärarfackliga 

organisationerna. 

 

Ansvar 120 Näringslivschef och 121 Projektledare Bergskraft rapporterar 

ingen avvikelse mot budget. 

 

Vad gäller ansvar 122 Kommunsekreterare utbetalas arvode till gode män 

och förvaltare i huvudsak under första halvåret. Enligt prognosen skall 

inte arvodesbeloppen överskrida budget när året är slut. Partistödet 

betalas ut en gång per halvår och skall inte avvika negativt från budget. 

 

Beträffande ansvar 123 Personalsekreterare överskrids kontot för facklig 

tid och av denna anledning pågår en utredning. Likaledes överskrids 

kontot för företagshälsovården, varför tydligare riktlinjer skall tas fram 

utifrån befintliga avtal. 

 

Inom ansvar 140 Kostchef pågår utredning om den framtida 

organiseringen av kostverksamheten samt en översyn av rutiner gällande 

ekonomin. Nya blanketter har framtagits för inrapportering av antalet 

portioner som lagas till förskolorna och Garhytteskolan. Färre matlådor 

säljs till hemtjänsten och färre portioner lagas till boende på Solgården än 

vad som ligger till grund för de budgeterade intäkterna. Eftersläpning 

förekommer på grund av att maj månads intäkter inte kommit in ännu 

men uppskattningsvis har kostverksamheten ett underskott på intäkts-

sidan med 230 000 kronor avseende måltider inom äldreomsorgen och 

hemtjänsten. Livsmedelskostnaderna överskrider budget med  

72 100 kronor. 
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Ansvar 170 Fastighetschef/IT-chef överskrider budget med 131 000 

kronor för fjärrvärme föranlett av vinterklimatet. Övriga kostnader som 

överskrider budget är framför allt hänförliga till verksamhetsövergången 

av IT från Hällefors kommun. 

 

Likviditeten per den 28 maj 2012 var 11 800 000 kronor. 

 

Under perioden januari-april 2012 var det i kommunen 11 födda, 24 

avlidna, 122 inflyttade, 109 utflyttade och tre utvandrade. 

 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner rapporten och överlämnar den till 

kommunstyrelsen. 

 

 

Bildningsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningens resultatprognos den 31 maj 2012 visar ingen 

avvikelse i förhållande till budgeten. Fördelat på ansvarsområden görs 

följande prognoser om nettoresultatet (tkr): 

 

Ansvarsområde Budget Prognos Avvikelse 

Bildningschef (510) 40 731 40 681 50 

Förskolor (520–523) 9 913 10 113 -200 

Garhytteskolan (542) 6 702 6 552 150 

Kyrkbacksskolan (544) 18 697 18 697 0 

Vuxam (550) 5 337 5 337 0 

Summa  81 379 81 379 0 

 

Ansvarsområdenas nettoutfall den 31 maj 2012 vid riktpunkten 42 procent 

(tkr):  

 

Ansvar Utfall  Periodbudget Avvikelse  % 

510 16 548 16 900 352 41 

520–523  4 708 4 032 -676 47 

542 2 903 2 738 -165 43 

544 8 835 7 640 -1 195 47 

550  1 863 2 153 290 35 

Summa 34 857 33 463 -1 395 43 

 

Inom ansvarsområde 510 Bildningschef har 845 000 kronor för Koppar-

bergs IV-program överförts till Vuxam, 250 000 kronor för gymnasie-

elever i Ludvika kommun inte fakturerats och 930 000 kronor för grund-

skoleplatser i andra kommuner inte debiterats.   
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Inom ansvarsområde 520–523 Förskolor har 140 000 kronor från 

Migrationsverket för januari–maj inte utbetalats och rekvirerats. Det för-

väntade underskottet beror i huvudsak på personalkostnader varav vissa 

inte fullt ut kompenseras av Migrationsverket. 

 

Inom ansvarsområde 542 Garhytteskolan har 400 000 kronor från 

Migrationsverket för januari–maj inte utbetalats och rekvirerats.  

 

Inom ansvarsområde 544 Kyrkbacksskolan och musikskolan har  

400 000  kronor från Migrationsverket för januari–maj inte utbetalats och 

rekvirerats.  

 

Inom ansvarsområde 550 Vuxam har 845 000 kronor för Kopparbergs 

IV-program överförts från bildningschefen samt ersättningar från Arbets-

förmedlingen för maj och Samordningsförbundet i norra Örebro län 

(Sofint) för januari–april inte utbetalats.  

 

Med anledning av en skrivelse från ekonomichef Bo Wallströmer om 

befarat underskott 2012 och förslag till åtgärder mot detta beslutade 

kommunstyrelsen den 23 maj 2012 (§ 103) att uppdra åt utskotten att till 

den 20 juni redovisa vidtagna åtgärder för att motverka ett underskott.    

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet beslutar att godkänna redovisningarna och att över-

lämna dem till kommunstyrelsen med konstaterandet att förvaltningen 

uppnått balans i prognosen för 2012. 

 

 
Sociala utskottet  
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom rapporterar att resultatprognos per den  

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

förvaltningen för år 2012 med 1 737 000 kronor. Fördelat på ekonomiska 

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

prognos/budget, 

tkr 

Socialchef (410) 0 

Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420) - 1 336 

Enhetschef, Funktionshindrade (430) 150 

Enhetschef, Äldreomsorg Solgården/Heden (440) 0 

Enhetschef, Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) - 652 

Enhetschef, Äldreomsorg Koppargården (460) 0 

Enhetschef, Sjuksköterskor (470) 100 

Enhetschef, Rehab (480) 0 

Enhetschef, Ungdomsboende (490)     0 

Summa - 1 737 

 

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 41,7 procent, kan noteras per 

den 31 maj 2012: 

 

An- 

Netto 

(tkr)  

 

  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 

  2012 budget mot 2012   

   periodbudget   

410  2 271 2 367 96 5 856 38,8 

420 7 046 4 596 - 2 450 11 163 63,1 

430 6 463 6 700 237 16 080 40,2 

440 4 834 4 898 64 11 755 41,1 

450 7 575 7 707 132 18 498 41,0 

460 6 343 7 113 770 17 071  37,2 

470 2 200 2 463 263 5 911 37,2 

480 867 1 211 344 2 908 29,8 

Delsumma 37 599 37 055 - 544 89 243 42,1 

490 1 470 0 - 1 470 0 0,0 

Summa 39 069 37 055 - 2 014 89 243 43,8 

 

Ansvar 410 Socialchef uppvisar ett överskott för perioden och resultatet 

under 2012 beräknas i enlighet med budget trots beräknad återbetalning av 

statliga medel i form av stimulansbidrag och undersökningar enligt lag om 

valfrihet. 

 

Beträffande ansvar 420 Individ- och familjeomsorg är avvikelsen mot 

periodbudget ett underskott med 2 450 000 kronor och prognosen för 

helåret ett underskott med 1 336 000 kronor. Detta beror på höga kostnader  
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gällande familjehem för ensamkommande barn och ungdomar och 

kostnader, sammantaget 1 656 000 kronor, som skall återsökas hos 

Migrationsverket. Gemensam administration beräknas medföra ett 

överskott under året med 400 000 kronor på grund av sjukskrivningar. 

Familjehem för vuxna prognostiseras ge ett överskott under året med 

214 000 kronor på grund av liten efterfrågan. Institutionsvård för vuxna 

missbrukare beräknas under året överskrida budget med 870 000 kronor. 

Detta beror på att under perioden januari-maj i år har antalet vårddygn varit 

80 mer än motsvarande period förra året. Institutionsvård för barn och 

ungdomar beräknas ge ett underskott för helåret med 675 000 kronor då det 

tillkommit institutionsplaceringar under april. Försörjningsstöd beräknas 

för helåret ge ett underskott gentemot budget med  

400 000 kronor, dock är kostnaderna 320 000 kronor lägre i år än vid 

motsvarande tidpunkt förra året. 

 

Ansvar 430 Äldre och handikappomsorg och LSS inbegriper 

hyresbetalningar till och med juni 2012 medan hyror för Ängen och 

Dagcenter ej är kostnadsförda.  Verksamheten har större personalkostnader 

under perioden än budgeterat på Kata på grund av ej fördelad 

bemanningspool. Befintligt och prognostiserat överskott kan härledas till 

personlig assistans, korttidsvistelse för barn, daglig verksamhet och 

ledsagning. 

 

Ansvar 440 Solgården uppvisar ett överskott för perioden med  

64 000 kronor och det prognostiserade utfallet för helåret är enligt budget. 

Intäkter för lönebidrag gällande två månader har ej inkommit. 

Hyreskostnader för april och maj är ej bokförda. Utredning pågår angående 

budgeterade hyresintäkter för Solgården. Verksamhetsplan har upprättats 

samt producerats tre informationsbroschyrer. Borådet har haft möte. 

 

Ansvar 450 Hemtjänst och Treskillingen har ett underskott i förhållande till 

periodbudget uppgående till 132 000 kronor, prognosen för helåret är ett 

underskott med 652 000 kronor. Underskottet beror till stora delar på  

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

till 438 000 kronor. Personalkostnaderna har minskat men visar fortsatt 

underskott i förhållande till budget beroende på höga vikariekostnader, 

290 000 kronor. Vikariekostnaderna för Treskillingen har ökat under 

perioden april och maj, förhållandet utrett och åtgärdat. 

 

Ansvar 460 Koppargården visar för perioden ett överskott i förhållande till 

periodbudget med 770 000 kronor beroende på ej fakturerade kostnader för 

matservice i maj samt att hyreskostnader för april och maj ej bokförts. För 

helåret beräknas ett utfall enligt budget. Informationsbroschyr om 

förebyggande hembesök har producerats. 
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Ekonomisk redovisning för ansvar 470 Sjuksköterskor beräknas medföra ett 

överskott gentemot budget motsvarande 100 000 kronor beroende på 

intäkter för registrering i kvalitetssystemet Senior alert och låga 

personalkostnader. Kostnaderna för utskrivningsklara som inte kan erhålla 

vård i kommunen är låga. 

 

Överskottet i periodbudgeten inom ansvar 480 Rehab beror på inkomna 

stimulansmedel från staten samt bidrag från Hjälpmedelsinstitutet, bidrag 

som skall användas under året. 

 

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

kommer detta att återsökas från Migrationsverket. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet godkänner redovisningarna och överlämnar dem till 

kommunstyrelsen. Vidare beslutas att skrivelse till kommunstyrelsen skall 

upprättas för att påtala den ökade kostnaden för palliativ vård inom 

hemtjänsten som ett enskilt ärende medför samt kommunens ökade kostnader 

för omhändertagande av vuxna missbrukare. 

 

 
Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 maj 2012, § 103  

 

 att utskotten till kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni 2012 

redovisar vilka åtgärder som vidtagits och vad de beräknas 

förbättra respektive utskotts resultat med, 

 att utskotten till kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni 2012 

redovisar vilka åtgärder som har en bestående effekt respektive 

vilka åtgärder som endast har effekt budgetåret 2012, samt 

 att åtgärder av bestående effekt läggs in i grundbudgeten för 2013, 

det vill säga påverkar budgetram för respektive utskott. 

 

Kommunstyrelsens beslut föranleddes av det prognostiserade 

underskottet i förhållande till budget som presenterades per den  

31 mars 2012. 

 

Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den  

14 juni 2012 med redovisning av uppdraget. 
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Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar den ekonomiska situationen 

inom allmänna utskottets verksamheter samt kommunen i helhet. 

Likviditeten i dagsläget uppgår till 9 800 000 kronor. Vidare informeras 

om att kommunen kommer att erhålla en extra ordinär intäkt med cirka 

4 000 000 kronor vilket utgör återbetalning från AFA-försäkring  

motsvarande drygt två procent av kommunens lönesumma respektive år 

2007 och 2008. Angående Utjämningskommitténs betänkande om 

reviderat utjämningssystem för landets kommuner, är det sannolikt att en 

proposition presenteras vilken innebär att utjämningssystemet revideras 

från och med den 1 januari 2014. Följer revideringen Utjämnings-

kommitténs förslag medför det ökade intäkter för kommunen med cirka 

8 000 000 kronor. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar sociala utskottets ekonomiska 

rapport per den 31 maj 2012. 

 

Bildningschef Anders Nordlund redovisar bildningsutskottets 

ekonomiska rapport per den 31 maj 2012. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av vidtagna åtgärder utifrån 

prognostiserat resultat samt godkänner de ekonomiska rapporterna. 

 

________ 

 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

Ekonom Inger Sundblad 

Ekonom Sara Jonsson 
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Ks § 142   Dnr KS 032/2011 

 

Tidplan och anvisningar för arbetet med delårsrapport 
per den 31 juli 2012 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den  

14 juni 2012 vilken anger tidplan och anvisningar för arbete med den 

ekonomiska delårsrapporten per den 31 juli 2012. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner tidplan och anvisningar för arbete med den 

ekonomiska delårsrapporten per den 31 juli 2012. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

Ekonom Inger Sundblad 

Ekonom Sara Jonsson 
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Ks § 143 
Su § 86  Dnr KS 032/2011  

 

Skrivelse rörande sociala utskottets prognostiserade 
ekonomiska resultat 2012 
 

 

Ärendebeskrivning 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 7 juni 2012, § 86 i 

samband med presentation av ekonomisk rapport, att skrivelse skulle 

upprättas till kommunstyrelsen för att påtala den ökade kostanden för 

palliativ vård inom hemtjänsten som ett enskilt ärende medför samt 

kommunens ökade kostnader för omhändertagande av vuxna 

missbrukare. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med skrivelse daterad den 

13 juni 2012. I skrivelsen anges att hemtjänsten prognostiserar ett 

underskott 2012 med 652 000 kronor för år 2012 beroende på extra insatt 

resurs under januari-augusti för palliativ vård 438 000 kronor, och höga 

personalkostnader för vikarier med 290 000 kronor. Vidare 

prognostiseras ett underskott inom individ- och familjeomsorgen 2012 

med 1 336 000 kronor med anledning av ökade kostnader för 

institutionsvård för vuxna missbrukare med 870 000 kronor och 

institutionsvård för barn och ungdomar med 675 000 kronor samt ökade 

kostnader 2012 för försörjningsstöd med 400 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsen delges genom skrivelsen prognosen från sociala 

utskottets verksamheter för eventuella beslut om ytterligare åtgärder 

alternativt beviljande av ekonomiska resurser från kommunstyrelsens 

disponibla medel. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar skrivelsen och uppdrar åt sociala utskottet att 

bevaka kostnadsutvecklingen inom de verksamheter som ingår i 

utskottets verksamhetsområde. 

 

________ 

 

Expediering: 

Sociala utskottet 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Enhetschefer inom socialförvaltningen 
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Ks § 144 
Au § 102  Dnr KS 030/2012 
 

Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har inkommit med 

ekonomisk rapport avseende perioden 1 april–30 april 2012 vilken 

redovisas av verkställande direktör Torbjörn Larsson. Den aktuella 

perioden uppvisar ett underskott på 4 708 kronor mot budgeterat 

överskott med 94 690 kronor. Detta resultat förklaras av 

investeringskostnader, bobutiken 498 870 kronor per den 18 maj 2012 

och ventilationsaggregat på kommunkontoret och Getporsen, drygt 

100 000 kronor. Därtill kommer marknadsföringskostnader på  

55 377 kronor och kostnad för snöröjning vintersäsongen 2011/2012, 

79 812 kronor. 

 

Revisionskostnaderna i samband med bokslut och årsredovisning 2011 

uppgår till 125 000 kronor varav 80 000 kronor belastar 2011 års resultat. 

Den outhyrda industrilokalen är uthyrd från och med den 1 maj 2012, 

vilket innebär att kostnaderna för el, vatten och avlopp för lokalen 

belastar den nya hyresgästen. 

 

Under april månad var 44 lägenheter outhyrda varav 16 var i sådant skick 

att de ej gick att hyra ut. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Verkställande direktör Torbjörn Larsson, LFAB redovisar den 

ekonomiska rapporten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 
_________ 
 

Expediering: 

Verkställande direktör Torbjörn Larsson 

Ekonom Sara Jonsson 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-06-20 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 145 
Au § 104  Dnr KS 030/2012 
 

Eventuell intresseanmälan till Statens Bostads-
omvandling AB 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Verkställande direktör Torbjörn Larsson, Ljusnarsbergs Fastighets-

aktiebolag (LFAB) har inkommit med skrivelse daterad den 28 maj 2012 

rörande eventuell intresseanmälan till Statens Bostadsomvandling AB 

(SBO). Av skrivelsen framgår att styrelsen för LFAB vid sammanträde 

den 7 mars 2012 fick en genomgång av vilka renoveringsbehov som 

finns i bolagets fastighetsbestånd. Denna information delgavs samtliga 

gruppledare för partier med representation i kommunfullmäktige den  

10 april 2012. Underhållsbehovet beräknas uppgå till drygt  

100 miljoner kronor.  

 

Kommunstyrelsens ledamöter inbjöds till möte med SBO den  

25 april 2012. SBO hjälper kommuner med problem på bostads-

marknaden att tydliggöra behovet av boendeformer i kommunen, skapa 

en bostadsmarknad som möter nuvarande och framtida behov samt 

möjliggör en eventuell ombyggnation av ett eller flera hus till 

seniorboende.  

 

Ett samarbete med SBO inleds med att en intresseanmälan görs av 

kommunen och kommunalt fastighetsbolag varefter en förstudie inleds 

som omfattar bland annat utredning av förutsättningar och projektering. 

Förstudien ger svar på exempelvis följande frågor: 

 Vilket behov av bostäder finns i kommunen? 

 Var skall ett eventuellt seniorboende byggas? 

 Vad är kostanden för byggnation av seniorboende? 

 Hur påverkar samarbetet mellan kommunen, kommunens 

bostadsbolag och SBO den kommunala bostadsmarknaden? 

 

Efter att förstudien avslutats finns möjlighet för samtliga parter att 

avsluta samarbetet. Skulle detta ske uppstår en kostnad för förstudien 

uppgående till cirka 300 000-400 000 kronor. 

 

Förslag 
Verkställande direktör Torbjörn Larsson föreslår allmänna utskottet 

föreslå kommunstyrelsen besluta att intresseanmälan skall insändas till 

Statens Bostadsomvandling AB (SBO), medförande att förstudie inleds 

av den kommunala bostadsmarknaden. 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-06-20 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att frågan ställs till styrelsen för 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag om bolaget kan tänka sig bekosta 

förstudien vid en situation då samarbete med SBO avbryts efter 

genomförd förstudie. Vidare beslutas att ärendet överlämnas till 

kommunstyrelsen.  

 
 
Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Verkställande direktör Torbjörn Larsson, LFAB informerar att styrelsen i 

bolaget har beslutat vid styrelsesammanträde den 4 juni 2012 att under 

förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att intresseanmälan skall 

göras till SBO, bekostar LFAB förstudien i det fall samarbetet med SBO 

avbryts. 

 

Yrkanden 
Ulf Hilding (M), Wiveca Stopp (S) och Anetté Bülow yrkar bifall till 

verkstälalnde direktör Torbjörn Larssons förslag att intresseanmälan skall 

insändas till Statens Bostadsomvandling AB (SBO), medförande att 

förstudie inleds av den kommunala bostadsmarknaden. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att intresseanmälan skall insändas till Statens 

Bostadsomvandling AB (SBO), medförande att förstudie inleds av den 

kommunala bostadsmarknaden. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Statens Bostadsomvandling AB 

Verkställande direktör Torbjörn Larsson 

Ekonom Sara Jonsson 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-06-20 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Ks § 146  Dnr KS 
 

Årsredovisning 2011, Samordningsförbundet i norra Örebro 
län, SOFINT 
 

 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för år 2011 har upprättats för Samordningsförbundet i 

norra Örebro län (SOFINT) innehållande beskrivning av 

regionförbundets verksamhet och ekonomiska resultat för aktuellt 

verksamhetsår. SOFINTs ekonomiska resultat för år 2011 uppgår till ett 

underskott av 8 301 kronor.  

 

I revisionsberättelsen för år 2011 tillstyrker revisorerna att SOFINTs 

årsredovisning för 2011 godkänns samt att förbundsstyrelsens ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i styrelsen för 

SOFINT ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 samt godkänner 

årsredovisningen för 2011. 

 

________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-06-20 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Ks § 147  Dnr KS 
 

Årsredovisningar och förvaltningsberättelser för år 2011, 
stiftelser administrerade av kommunen 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med förvaltningsberättelser och 

årsredovisningar gällande Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns 

skolsamfond, Stiftelsen Karl-Gunnar Erikssons donationsstiftelse och 

Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns socialsamfond. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningarna och 

revisionsberättelserna för Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns 

skolsamfond, Stiftelsen Karl-Gunnar Erikssons donationsstiftelse och 

Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns socialsamfond samt överlämna dem 

till Länsstyrelsen Dalarnas län. 

 

________ 

 

Expediering: 

Länsstyrelsen Dalarnas län 

Ekonom Inger Sundblad 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-06-20 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Ks § 148  Dnr KS  
 

Information om energiutredning vid simhallen Gillersklack  
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 december 2009, 

§ 117 att uppdra åt kommunchefen tureda kostnadseffekter vid byte av 

energisystem vid kommunens simanläggning. 

 

Konsult Kenneth Persson, Ångpanneföreningen redovisar genomförd 

energiutredning vid simhallen Gillersklack. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna utredningen till fastighetschef 

Torbjörn Larsson med uppdraget att föreslå åtgärder utifrån denna. 

Återkoppling av ärendet skal ske senast vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 26 september 2012.  

 

________ 

 

Expediering: 

Fastighetschef Torbjörn Larsson 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-06-20 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 149 
Au § 107  Dnr KS 006/2012 
 

Lönekartläggning 2011 Ljusnarsbergs kommun 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Personalsekreterare Irena Jönsson har inkommit med lönekartläggning 

2011 för Ljusnarsbergs kommun. I bilagd skrivelse daterad den  

28 maj 2012 anges att enligt Diskrimineringsombudsmannen skall 

arbetsgivaren göra en kartläggning av arbetstagarnas löner minst vart 

tredje år. Avsikten med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och 

förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan 

kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. 

 

Förslag 
Personalsekreterare Irena Jönsson föreslår kommunstyrelsen besluta att 

notera lönekartläggningen 2011 för Ljusnarsbergs kommun. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Personalsekreterare Irena Jönsson redovisar lönekartläggningen 2011 för 

Ljusnarsbergs kommun. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar lönekartläggningen 2011 för  

Ljusnarsbergs kommun. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-06-20 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 150 
Au § 105   
 

Information om bredband i Gruvberget-Stockbacken 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar om utvecklingen 

rörande ansökan från Gruvberget-Stockbackens Byalag om utbyggnad 

av bredband. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet överlämnar ärendet tillkommunstyrelsen. 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson informerar att  

Gruvberget-Stockbackens Byalag erhållit statliga bidrag för kanalisering 

i form av rör för fiberdragning till utbyggnad av bredband. Utbetalning 

av det staliga bidraget kan emellertid dröja, varför bidragstagaren måste 

besitta visst kapital för att betala entreprenörer för utfört arbete innan 

fakturorna förfaller. Kommunerna i landet har löst detta problem utifrån 

huvudsakligen två principer, den ena att kommunen ingriper och fungerar 

som tillfällig bank, det andra att kommunen går i borgen för banklån. 

Beträffande Gruvberget-Stockbackens Byalag har dessa erhållit banklån 

utan borgen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 

 

_________ 
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Kommunstyrelsen  2012-06-20 
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Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Ks § 151 
 

Information om kostverksamheten 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kostchef Louise Auer och tillförordnad kostchef Elin Allén informerar 

om utvecklingen inom kostverksamheten. En arbetsgrupp har tillsatts för 

att genomföra en utredning av kostverksamhetens organisation. 

Arbetsgruppen har i dagsläget utarbetat två alternativa organisations-

former enligt följande: 

1. Samtliga kök utgör tillagningskök. 

2. Centralisering till ett tillagningskök där vissa nuvarande 

tillagningskök blir mottagningskök eller serveringskök. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utredningen om kostverksamhetens 

organisation skall vara föremål för remissförfarande bland de politiska 

partierna med mandat i kommunfullmäktige samt att återrapportering 

skall ske i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den  

29 augusti 2012. Vid detta tillfälle skall även en tidplan för 

utredningsarbetet presenteras. Slutligen godkänner kommunstyrelsen 

informationen. 

 

________ 

 

Expediering: 

Kostchef Louise Auer 

Tillförordnad kostchef Elin Allén 
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Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Ks § 152 
 

Information om utredning rörande elektroniska utskick till 
politiker 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2008, 

§ 88 uppdra åt kommunchefen att utreda förutsättningarna av digitalisera 

sammanträdeshandlingarna till i första hand kommunstyrelsen och dess 

utskott. 

 

Informatör Ylva Edbohm och kommunsekretare Anders Andersson 

informerar om utvecklingen i utredningen. Bland annat redovisas 

preliminära kostnadsberäkningar på kostnaden för utskick i dagens 

pappersversion och beräknad kostnad för utskick genom surfplattor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att presenterade preliminära beräkningar 

tillsänds samtliga politiska partier med mandat i kommunfullmäktige 

samt att i övrigt godkänna informationen. 

 

________ 
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Kommunstyrelsen  2012-06-20 
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Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Ks § 153  Dnr 037/2012 

 

Övergripande strategier och budget 2013 och flerårsplan 
2014-2015 (ÖSB 2013) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med preliminära beräkningar 

av ramar för driftbudget 2013. De preliminära nettodriftbudgetramarna 

för 2013 är enligt följande: 

 

Allmänna utskottet   63 718 000 kronor 

Sociala utskottet   87 586 000 kronor 

Bildningsutskottet   80 211 000 kronor 

Summa   231 514 000 kronor 

 

Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med två alternativa 

målskrivningar där alternativ 1 innehåller två målområden med fem 

konkreta mål exklusive finansiella mål och alternativ 2 innehåller sex 

målområden med 13 konkreta mål exklusive finansiella mål. Utöver detta 

innehåller båda alternative tio nyckeltal. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att det fortsatta arbetet med ÖSB 2013 skall 

utgå från målskrivningar med två målområden och sammantaget nio mål. 

Vidare beslutas att utskotten skall fortsätta sitt arbete med ÖSB 2013 

utifrån presenterade preliminära nettobudgetramar för drift. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Allmänna utskottet 

Bildningsutskottet 

Sociala utskottet 

Kommunchef Tommy Larserö 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

Bildningschef Anders Nordlund 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Ekonom Inger Sundblad 

Ekonom Sara Jonsson 
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Ks § 154 
Au § 110   Dnr KS 050/2012 

 

Inköp av fastighet Konstmästaregatan-Ljusnarsvägen 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Torbjörn Larsson har inkommit med skrivelse daterad 

den 31 maj 2012 i vilken anges att fastigheten i korsningen  

Konstmästaregatan-Ljusnarsvägen, före detta mejeriet, är till salu. Då 

byggnaderna på denna fastighet är i undermåligt skick, fastigheten är 

belägen centralt i närheten av Kopparbergs station samt att planer 

finns på att bygga ett resecentrum vid nuvarande Kopparbergs station, 

finns ett visst intresse från kommunen att förvärva fastigheten. 

 

Förslag 
I skrivelsen föreslås kommunstyrelsen besluta att uppdra åt 

fastighetschef Torbjörn Larsson att om möjligt förvärva fastigheten i 

korsningen Konstmästaregatan-Ljusnarsvägen, före detta mejeriet. Ett 

eventuellt förvärv skall finansieras genom ianspråktagande av 

ekonomiska medel beslutade av kommunfullmäktige den  

17 november 2011, § 101 för omstrukturering rörande kommunala 

lokaler. 

 

Yrkande 
Anetté Bülow yrkar i ett tilläggsyrkande att uppdra åt fastighetschef  

Torbjörn Larsson att inkomma med beräkning av kostnaderna för 

rivande av befintliga byggnader på den aktuella fastigheten. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt fastighetschef Torbjörn Larsson 

inkomma med beräkning av kostnaderna för rivande av befintliga 

byggnader på den aktuella fastigheten. Vidare beslutas att hänskjuta 

ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Torbjörn Larsson redovisar den senaste utvecklingen i 

ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________  
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Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 155 
Au § 106  Dnr KS 087/2011 
 

Kompletterande yttrande till medborgarförslag 
rörande kolonilotter, Helena Ylitalo 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Helena Ylitalo inkom den 9 september 2011 med medborgarförslag 

rörande inrättande av kolonilottområde i Kopparberg. 

 

I medborgarförslaget föreslås att kommunfullmäktige beslutar att utreda 

möjligheten att i Kopparberg i anslutning till centrum inrätta ett eller 

flera områden lämpliga för koloniverksamhet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 september 2011,  

§ 80, hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Näringslivschef Tomas Larsson inkom med förslag till yttrande daterat 

den 16 december 2011. I förslaget till yttrande angavs bland annat att 

kommunen i grunden är mycket positiv till förslaget om odlingslotter, 

men att det på grund av höga investeringskostnader samt därpå följande 

driftkostnader inte är befogat att kommunen investerar i odlingslotter. 

Kommunen välkomnar dock föreningsdriven verksamhet om föreningen 

önskar att själv iordningställa och sköta odlingslotterna. Finns detta 

intresse kan kommunen föreslå lämpligt område för odlingslotter och 

vara behjälplig med att diskutera lösningar för detta. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 mars 2012, § 11 

återremittera yttrandet för komplettering bestående av utpekande av 

kommunal åkermark som var lämpligare för kolonilotter alternativt 

odlingslotter än de områden som angavs i det föreliggande yttrandet. 

 

Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med kompletterande 

yttrande daterat den 22 maj 2012 av vilket det framgår att kommunen 

inte äger någon odlingsklar mark. Således behöver befintlig kommunal 

mark iordningställas för kolonilotter eller odlingslotter alternativt kontakt 

etableras med privat markägare som har odlingsklar mark att tillgå. 

 

Förslag 
Näringslivschef Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till 

komplettering av tidigare yttrande och därmed anse medborgarförslaget 

besvarat. 
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Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

föreliggande förslag till komplettering av tidigare yttrande och därmed 

anse medborgarförslaget besvarat. 

 

_________ 
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Ks § 156 
Su § 89  Dnr KS 001/2012 
 

Förslag till ändrad inriktning på boendet Heden  
 

 

Sociala utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med skrivelse daterad den  

18 maj 2012 rörande förändrad inriktning på boendet Heden. I skrivelsen 

anges att i samband med om- och tillbyggnationen av äldreboendet 

Koppargården etablerades en boendeenhet för dementa som är i behov av 

särskilda insatser under en del av sin sjukdomstid. Sedan tidigare har det 

funnits en boendeenhet för dementa på äldreboendet Solgården, enheten 

Heden. I skrivelsen anges vidare att i dagsläget föreligger inget behov av 

två enheter för dementa. 

 

Förslag 
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår sociala utskottet föreslå 

kommunstyrelsen besluta att från och med den 30 juni 2012 integrera 

boendet Heden med övriga äldreboendet Solgården och därmed upphör 

Heden att vara ett särskilt gruppboende för dementa. 

 

Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Enhetschef Lotta Sjögren 
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Ks § 157 
Bus § 50  Dnr KS 008/2012 
 

Ansökan från Löa skola om tilläggsbelopp för resursperson 
för elev 
 

 

Bildningsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Löa skola har inkommit med ansökan daterad 24 april 2012 om tilläggs-

belopp för resursperson med 80 procents sysselsättningsgrad läsåret 

2012/2013 för elev med stödbehov motsvarande vad särskolan kan 

erbjuda.  

 

Bildningschef Anders Nordlund förklarar att eleven uppfyller förutsätt-

ningarna för inskrivning i särskola men att föräldrarna inte vill detta.  

 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår ett tilläggsbelopp för 

resursperson/assistent med 50 procents sysselsättningsgrad. 

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta enligt 

bildningschefens förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Jäv 
Anetté Bülow anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet eller 

beslutet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 

Förtydligande görs av att beslutet avser läsåret 2012/2013. 

 

_________ 

 
Expediering: 

Löa skola 

Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 158 
Bus § 51  Dnr KS 008/2012  
 

Ansökan från Kulturama gymnasium om stödinsatser för 
elev 
 

 
Bildningsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Den fristående skolan Kulturama gymnasium i Stockholm har inkommit 

med ansökan daterad 10 maj 2012 om stöd till elev hemmahörande i 

Ljusnarsbergs kommun. Eleven, som har hög frånvaro, behöver hjälp 

med planering och struktur i studierna. 

 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund anser att stödet redan innefattas i det 

kommunen betalar till Kulturama och föreslår att inga pengar därutöver 

betalas. 

 
Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta enligt 

bildningschefens förslag.  

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Kulturama gymnasium 

Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 159 
Bus § 52   Dnr KS 028/2012 
 

Barnomsorg vid arbetslöshet med heltidsaktivering 
 

 
 
Bildningsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
En sökande till arbete på heltid, inskriven vid individ- och familje-

omsorgen (IFO), har inkommit med skrivelse daterad 22 maj 2012 om 

barnomsorg när IFO kräver deltagande i heltidsaktivitet. Som arbetslös 

har man rätt till barnomsorg 15 timmar per vecka och vid arbete enligt 

sysselsättningsgraden. Vad gäller vid arbetslöshetsaktivitet? 

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att för 

erhållande av barnomsorg jämställa arbetslöshetsaktivitet med arbete.  

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att arbetsmarknadsåtgärd oavsett anvisande 

myndighet berättigar till barnomsorg i enlighet med reguljärt arbete. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Den sökande 

Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 160 
Bus § 54   Dnr KS 008/2012 
 

Avtal om gymnasiesamverkan med Lindesbergs 
kommun 
 

 
Bildningsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Lindesbergs kommun har inkommit med förslag till avtal om gymnasie-

samverkan mellan dem och Ljusnarsbergs kommun. En nyhet är en 

bilaga om samråd kring budget, utbildningsutbud, verksamhetsplanering, 

kommunikationer och kvalitetsfrågor. Frågan om försäkring under skol-

tid eller skoltid plus fritid är inte avgjord. Därför har § 6 jämfört med 

första förslaget tillförts meningen ”Eventuella förändringar meddelas 

Ljusnarsbergs kommun”.   

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att ingå avtal om gymnasiesamverkan med 

Lindesbergs kommun enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå avtal om 

gymnasiesamverkan med Lindesbergs kommun enligt föreliggande 

förslag. 

 

_________ 
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Ks § 161 
Bus § 55   Dnr KS 008/2012 
 

Lokaler för grundskolan F–2  
 

 
Bildningsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund redovisar ett arbetsmaterial om lokaler 

för grundskolan F–2 som beskriver nuvarande användning, alternativa 

förslag till förändringar och, utifrån dessa, byggnadstekniska och 

funktionella krav och behov. 

 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår att fastighetsförvaltningen får i 

uppdrag att göra en fördjupad förstudie och en noggrann kostnads-

beräkning av alternativet med en tillbyggnad av Garhytteskolan. 

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta enligt 

bildningschefens förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Fastighetschef Torbjörn Larsson 

Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 162 
Bus § 56   Dnr KS 006/2012 
 

Biblioteksplan 2012–2015  
 

 
Bildningsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsutskottet beslutade den 10 januari 2012, § 3 i enlighet med 

beslut den 8 februari 2011, § 19, att fullfölja arbetet med ny biblioteks-

plan genom en arbetsgrupp bestående av bildningsutskottets ordförande, 

bildningschefen, en representant för vardera Socialdemokraterna, 

Moderata samlingspartiet och Centerpartiet samt en representant för 

antingen Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. 

 

Arbetsgruppen har lämnat förslag till ny biblioteksplan 2012–2015. 

 

Då biblioteksplanen diskuterades vid möte med bildningsförvaltningens 

samverkansgrupp föreslog Lärarförbundet att tredje stycket i avsnittet 

”Det livslånga lärandet” tillförs meningen ”En ökning av antalet media 

på hemspråk för barn och ungdomar med annat modersmål skall 

prioriteras”.  

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta biblioteksplan 2012–2015 enligt 

föreliggande förslag och att tillföra tredje stycket i avsnittet ”Det livs-

långa lärandet” meningen ”En ökning av antalet media på hemspråk för 

barn och ungdomar med annat modersmål skall prioriteras”. 

 

 
Kommunstyrelsen 
 
Yrkande 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar i ett tilläggsyrkande att 

biblioteksplanen kompletteras med angivelsen att den skall följas upp 

årligen i verksamhetsberättelsen.  

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

biblioteksplan 2012–2015 enligt föreliggande förslag och att tillföra 

tredje stycket i avsnittet ”Det livslånga lärandet” meningen ”En ökning 

av antalet media på hemspråk för barn och ungdomar med annat 

modersmål skall prioriteras” Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta 

att biblioteksplanen kompletteras med angivelsen att den skall följas upp 

årligen i verksamhetsberättelsen. 

_________  
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Ks § 163 
Bus § 57   Dnr KS 008/2012 
 

Skolskjutsar över kommungränsen till Grängesberg  
 

 
Bildningsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Barnen i en familj i Silkesberg har under flera år och utan stöd i skol-

lagen fått skolskjuts till Grängesberg på Ljusnarsbergs kommuns bekost-

nad. Genom att samordna med Ludvika kommuns skolskjutsar har detta 

ändå varit billigare för kommunen än att ordna skjuts till Kopparberg. 

Kostnaden för 2011 uppgick till 350 000 kronor. Nästa läsår kommer 

Ludvika kommun inte att ha några barn längs aktuell sträcka varför fort-

satt köp av skolskjuts skulle kosta kommunen 810 000 kronor. 

 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår – med hänsyn till den korta 

framförhållningen för familjen – att kommunen anordnar skolskjuts från 

Silkesberg till Grängesberg läsåret 2012/2013 i egen regi till en kostnad 

av 680 000 kronor och att skolskjutsen därefter upphör. Förslaget innebär 

tillgång till vaktmästare 3–4 timmar per dag för bland annat mat-

transporter till skolorna. 

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta enligt 

bildningschefens förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Berörd familj 

Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 164 
Ks § 138   

 

Fråga angående specialpedagogens i förskolan 
lokalisering, Natalie Ström (MP) 
 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Natalie Ström (MP) tilläts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 

följande fråga vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 maj 2012,  

§ 138: Varför arbetar inte specialpedagogen inom förskoleverksamheten 

något på förskolan Åstugan? 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid detta tillfälle att frågan skulle besvaras 

vid dagens sammanträde. 

 

Bildningschef Anders Nordlund svarar att i dagsläget finns 50 procents 

tjänst som specialpedagog inom förskoleverksamheten och 

förskolechefen har gjort bedömningen att denna tjänst inte skall splittras 

utan Garhyttans förskola har prioriterats och därmed kommit i åtnjutande 

av specialpedagogtjänsten. Från och med kommande årsskifte kommer 

100 procents tjänst specialpedagog finnas inom förskoleverksamheten, 

vilket möjliggör alternativ organisering och förändrat arbetssätt som 

medför att såväl förskolan Åstugan och familjedaghemsverksamheten 

inbegrips i specialpedagogernas arbetsfält. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 

 

_________ 
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Ks § 165    

 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 

2012-05-01—2012-05-31. 

 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  

2012-05-01—2012-05-31. 

 

Anmälan av följande beslut gällande upphandlingsärenden med delegat 

ekonomichef Bo Wallströmer: 

 

Vara/tjänst Leverantör Avtalstid 

Potatis, rot- och 

grönsaker, frukt 

Örebro Trädgårdshall AB 2012-04-01-2014-03-31 

   

Kaffe Kahls kaffe AB 2012-04-01-2014-03-31 

   

Färsk fisk Feldts Fisk & Skaldjur 

AB 

2012-04-01-2014-03-31 

   

Malt, vatten, 

läskedrycker 

Spendrups Bryggeri AB Förlängt tom 2012-10-31 

   

Storköksmaskiner Storköksinnovationer i 

Alingsås AB 

Förlängt tom 2012-12-31 

   

Storköksmaskiner, 

vagnar och kantiner 

Restaurangutrustning AB Förlängt tom 2012-12-31 

   

Köksutensilier Menigo Foodservice AB Förlängt tom 2012-12-31 

   

Mejeriprodukter. 

juice 

Arla Food Service AB Förlängt tom 2012-10-31 

   

Nutritionsprodukter Nutricia Nordica AB Förlängt tom 2012-07-31 

   

Färskt bröd Fazer Bageri AB 2012-06-01-2014-05-31 

   

Service 

storköksmaskiner 

Svensk Storköksservice Förlängt tom 2012-06-30 
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Vara/tjänst Leverantör Avtalstid 

Mobiltelefoner Atea Sverige AB 

BKE TeleCom AB 

Stjärna Fyrkant Com 

System AB 

EVRY Less Wire 

Solutions AB 

TDC Sverige AB 

TeliaSonera Sverige AB 

2012-05-22- 

   

Telefoniprodukter Atea Sverige AB 

Cygate AB 

Relacom AB 

Sourcecom Svenska 

Aktieboalg 

TDC Sverige AB 

TeliaSonera Sverige AB 

2012-05-22- 

   

Kolonial/specerier, 

djupfryst och färskt 

sortiment 

Servera R & S AB Förlängt tom 2012-11-30 

 

Anmälan av följande beslut gällande upplåtelse av allmän plats med 

delegat inköpare Britt-Marie Cassel: 

 Kristineplan, upplåtelse under perioden 2012-04-30-2012-09-30 

till Restaurang Kristineplan 

 Del av gångbana, Konstmästaregatan 18 upplåtelse under perioden  

2012-05-01-2012-09-30 till Zaras Pizzeria 

 Malmtorget, upplåtelse 2012-05-01 till Socialdemokraterna 

 Rydbergsdal, upplåtelse under perioden 2012-06-16-2012-06-17 

till Kopparbergs Guldvaskarförening 

 Malmtorget, upplåtelse 2012-06-06 till Ljusnarsbergs kommun 

 Gruvstugutorget, upplåtelse under perioden  

2012-07-27-2012-07-29 till Kopparbergs Geomuseum 

 Torgplats, Malmtorget, upplåtelse under perioden  

2012-05-28-2012-08-05 till Gävleborgs Bär 

 Malmtorget, upplåtelse 2012-06-22 till Ljusnarsbergs kommun 

 

Anmälan av följande beslut gällande arrendeavtal med delegat inköpare 

Britt-Marie Cassel: 

 Arrendeavtal med XXXXXXXXXX för perioden  

2012-06-01-2013-03-31 gällande del av Bångbro 4:2 
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Anmälan av följande beslut gällande nyttjanderätt/markupplåtelse med 

delegat inköpare Britt-Marie Cassel: 

 Del av Kopparberg 1:1, nyttjanderätt/markupplåtelse under 

perioden 2012-05-01-2013-09-30 till Fagers konditori 

 Del av Klockargården 3, nyttjanderätt/markupplåtelse till  

Fortum Distribution 

 Del av Kopparberg 1:1, nyttjanderätt/markupplåtelse till  

Fortum Distribution 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 

 

 

 

 

  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  39 (44) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2012-06-20 
 

Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Ks § 166    

 

Delgivningar 
 

   

 
Bildningsutskottet 

Protokoll fört vid sammanträde den  

5 juni 2012. 
   

 Allmänna utskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den  

4 juni 2012. 
    

 Sociala utskottet 
Protokoll fört vid sammanträde den  

7 juni 2012. 
   
 Skolinspektionen Tillsyn av skolmåltidernas kvalitet. 
   

 Skolinspektionen 
Uppföljningsbeslut efter tillsyn av 

förskolan i Ljusnarsbergs kommun. 
   

 Skolinspektionen 

Beslut efter anmälan om 

skolsituationen för före detta elev vid 

Kyrkbacksskolan. 
   

 
Våra Gårdar ”Kommuner viktiga för att utveckla 

mötesplatser som stärker demokratin”. 
   

 Skolverket 
Rapporten Gymnasial lärlings-

utbildning de tre första åren 2008-2011. 
   

 Socialstyrelsen 
Avslutat ärende, Lex Sarah-anmälan  

rörande brister i tillsyn. 
   

 Socialstyrelsen 

Avslutat ärende, verksamhetstillsyn på  

Hedens avdelning, Solgårdens 

äldreboende. 
   

 Bergslagens Brottsofferjour 
Information om Bergslagens  

Brottsofferjours verksamhet. 
   

 Socialchef Charlotte Dahlbom 

Information om samarbete mellan 

Örebro läns idrottsförbund, SISU 

Idrottsutbildarna och kommunen 

rörande utveckling av stödet till 

enheten för mottagande av 

ensamkommande barn och ungdomar. 
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Sveriges Kommuner och 

Landsting, Migrationsverket, 

EU – Europeiska 

flyktingfonden, 

Länsstyrelserna, 

Socialstyrelsen och 

Ljusnarsbergs kommun 

Överenskommelse mellan Sveriges 

Kommuner och Landsting och 

Ljusnarsbergs kommun om deltagande 

i projektet ”Ensamkommande barn – 

ett lokalt och regionalt 

utvecklingsstöd”. 

   

 LänsTrafiken 
Tidtabellsplanering inför december 

2012. 
   

 Regionförbundet Örebro 
Medlemsfinansiering för 

regionförbundet 2013. 
   

 Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokollsutdrag från sammanträde den 

9 maj 2012, § 85 ekonomisk 

månadsuppföljning från april 2012 som 

överlämnas till Lindesbergs kommun. 
 

  

 Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokollsutdrag från sammanträde den 

9 maj 2012, § 86 beslut om att i 

samband med överlämnandet av 

ekonomisk rapport, överlämna 

utvärdering av mål samt besluta uppdra 

åt arbetsutskottet att utveckla mål för 

Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning.. 
 

  

 Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokollsutdrag från sammanträde den 

9 maj 2012, § 87 beslut rörande 

beredning av ärenden. 
 

  

 
Socialstyrelsen 

Information om förlängd användnings-

tid för statsbidraget för lokala 

värdighetsgarantier. 
 

  

 Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Kommunicering av förslag till beslut 

om föreläggande enligt 

livsmedelslagstiftningen, 

Garhytteskolan. 
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Kommunchef Tommy Larserö 

och vikarierande kostchef  

Elin Allén 

Synpunkter på förslag till beslut om 

föreläggande enligt 

livsmedelslagstiftningen, 

Garhytteskolan. 
 

  

 
Boverket 

Beslut om avslag gällande bidrag enligt 

förordningen om bidrag till allmänna 

lokaler, Hammartäppan 5, 16 och 17. 
 

  

 
Socialstyrelsen 

Begäran om uppgifter på grund av 

ofullständig anmälan och utredning 

enligt lex Sarah 
 

  

 
Bergslagens Kommunalteknik 

Protokoll från sammanträde i 

direktionen den 25 maj 2012. 
 

  

 
Kommuninvest Årsredovisning 2011. 

 
  

 Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokoll från sammanträde den  

25 april 2012. 
 

  

 
Socialstyrelsen 

Begäran om yttrande rörande 

bemanning på Heden. 
 

  

 
Institutionen för vatten och 

miljö, Sveriges 

lantbruksuniversitet 

Arbogaåns avrinningsområde 

Recipientkontroll 2011. 

 
  

 
Ljusnarsbergs kommun och 

Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Överrenskommelse om deltagande i 

projektet ”Ensamkommande barn-ett 

lokalt och regionalt utvecklingsstöd”. 
 

  

 
Föreningen Vågbrytaren Vågbrytaren om barn och trådlöst. 

 
  

 Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap 

Beslut om utbetalning till kommunerna 

för uppgifter i krishanteringssystemet. 
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Region Dalarna 

Beslut om att bevilja 100 000 kronor 

till projektet ”Bergskedjan fas 1”. 
 

  

 
Socialstyrelsen Beslut gällande tillsyn av Bergsgården. 

 
  

 Sveriges Kommunr och 

Landsting 

Färdtjänsthandbok. 

 
  

 
Regionförbundet Örebro 

Meddelande om beviljad 

medfinansiering av projektet 

Bergskedjan. 
 

  

 
Bergslagens Kommunalteknik 

Protokoll från sammanträde i 

direktionen den 27 april 2012. 
 

  

 
Bergslagens Kommunalteknik 

Protokollsutdrag från sammanträde i 

direktionen den 27 april 2012, § 16 , 

beslut i ärendet ”Inventering av gamla 

deponier/äldre avfallsupplag och 

förslag till handlingsplaner”. 
 

  

 Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Ekonomirapporten. Om kommunernas 

och landstingens ekonomi – april 2012. 
 

  

 
Konkurrensverket Tjänstekoncessioner När? Var? Hur? 

 
  

 
Länsstyrelsen Örebro län 

Länsstyrelsens i Örebro läns 

kungörande av Allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Karlskoga 

kommun. 
 

  

 
Örebro kommun Årsredovisning 2011. 

 
  

 
Kristianstads kommun Årsredovisning 2011. 
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Lantmäteriet 

Underrättelse om avslutad förrättning 

gällande fastighetsreglering berörande 

Stortorp 6:1 och Stinsen 1. 
 

  

 Kammarkollegiet 

Statens inköpscentral 

Beslut avseende tilldelning av ramavtal 

i upphandling Mobiltelefoner 2012. 
 

  

 Kammarkollegiet 

Statens inköpscentral 

Beslut avseende tilldelning av ramavtal 

i upphandling Telefoniprodukter 2012. 
 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Justerandes sign. 
  

Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Ks § 167   

 

Fråga angående inrapportering av uppgifter om 
politikernas uppdrag, Hans Hedborg (C) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Hans Hedborg (C) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 

följande fråga: Vem i kommunen rapporterar in till olika organ vilka 

uppdrag som respektive politiker blivit vald till? 

 

Kommunsekreterare Anders Andersson svarar att protokollsutdrag med 

namn på valda personer sänds till berörda organ. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 

 

_________ 

 

 

 
 

 


