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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-30  

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-08.35 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Wiveca Stopp (S) 

Gert Stark (S)  

Antti Tsupukka (S) 

Astrid Dahl (V)  

Ronnie Edvardsson (MP) 

Hans Hedborg (C) 

Leif Jörner Pedersen (V), tjänstgörande ersättare 

Ulf Hilding (M) 

Gunnar Fransson (M) 

Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Bo Wallströmer, tillförordnad kommunchef och ekonomichef 

Charlotte Dahlbom, socialchef 

Anders Nordlund, bildningschef 

Maria Stenberg, kanslisekreterare 

Christer Göransson, fastighetschef/verkställande direktör LFAB 

 
Utses att justera 

 
Ronnie Edvardsson 

Justeringens 
plats och tid 
 

Kommunkontoret 2013-01-30 Paragrafer 1-2 

Underskrifter 
 

 

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

  

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

  

………………………………………… 
Justerande Ronnie Edvardsson 

Organ 
 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2013-01-30 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 
 

2013-01-30 Datum för 
nedtagande 

2013-02-25 

Underskrift  

………………………………………………….  

Anders Andersson 

Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.35-12.00 

13.00-15.45 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

   

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Wiveca Stopp (S) 

Gert Stark (S)  

Antti Tsupukka (S) 

Astrid Dahl (V)  

Ronnie Edvardsson (MP) 

Hans Hedborg (C) 

Leif Jörner Pedersen (V), tjänstgörande ersättare, § 3 

Janeric Björkman (C), §§ 4-42 

Ulf Hilding (M) 

Gunnar Fransson (M) 

Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Bo Wallströmer, tillförordnad kommunchef och ekonomichef 

Charlotte Dahlbom, socialchef 

Anders Nordlund, bildningschef 

Christer Göransson, fastighetschef/verkställande direktör LFAB 

Maria Stenberg, kanslisekreterare 

Tomas Larsson, näringslivschef, § 27 

Oscar Hjelte, kreditriskanalytiker, Kommuninvest, § 25 

Ulf Selinder, finansrådgivare, Kommuninvest, § 25 

Sara Jonsson, ekonom, § 25 

Inger Sundblad, ekonom, § 25 

Cecilia Öman, Länsstyrelsen Örebro län, § 26 

Richard Svanegård, kontaktperson, Migrationsverket, § 26 

Barbro Svensson, enhetschef, § 26 

Utses att justera Ronnie Edvardsson 

Justeringens plats och 
tid 

Kommunkontoret 2013-02-06 Paragrafer 3-42 

Underskrifter  

…………………………………………… 

Sekreterare Anders Andersson 

  

…………………………………………… 

Ordförande Ewa-Leena Johansson 

  

…………………………………………… 

Justerande Ronnie Edvardsson 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2013-01-30 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2013-02-06 Datum för 
nedtagande 

2013-03-04 

Underskrift  

…………………………………………… 

Anders Andersson 
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Ks § 1   
Su § 519     
 

Stämningsansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 
enligt Föräldrabalken 6 kap 8 a §, xxxxxxxx - xxxxxxxxx 
 
Sekretessärende. 
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Fortsättning av: 

 
Ks § 1   
Su § 519     
 

Stämningsansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 
enligt Föräldrabalken 6 kap 8 a §, xxxxxxxx - xxxxxxxxx 
 
Sekretessärende. 
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Ks § 2   

Su § 520     
 

Stämningsansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 
enligt Föräldrabalken 6 kap 8 a §, XXXXXX - XXXXXX 

 
Sekretessärende. 
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Ks § 3 
Au § 1 
Bus § 7 
Su § 1   
 

Ekonomisk rapport 
 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar muntligt om den ekonomiska 

situationen i kommunen per den 30 december 2012. Likviditeten uppgår i 

dagsläget till cirka 19,5 miljoner kronor. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att godkänna redovisningen och överlämna den till 

kommunstyrelsen. 

 
Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund rapporterar resultatprognos december 2012 visar 

ett överskott i förhållande till budgeten med 2 120 000 kronor. Fördelat på 

ansvarsområden görs följande prognoser om nettoresultatet (tkr): 

 

Ansvarsområde Netto prognos/budget, tkr 

510 BILDNINGSCHEF 909 

520-522 FÖRSKOLOR 278 

542 GARHYTTESKOLAN 469 

544 KYRKBACKSSKOLAN 27 

550 VUXAM 437 

Summa 2 120 
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Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 100 procent, kan noteras per den  

31 december 2012: 

 

 

 

A

n

s

v

a

r

 

510 Bildningschef visar ett överskott för perioden. Överskottet beror framförallt på 

att kostnader för gymnasieplatser och gymnasieskolskjutsar blev lägre än 

budgeterat. Ännu ej bokförda kostnader: 616 000 kronor Ludvika kommun, 49 000 

kronor Lindesberg kommun Hälsoprojekt 223 000 kronor. 

 

Ansvar 520-522 Förskolor uppvisar ett överskott bland annat för att antalet 

volymtimmar blivit högre än budgeterat. Ännu ej bokförda intäkter: 60 000 kronor 

Migrationsverket.  

 

Ansvar 542 uppvisar ett överskott. Ännu ej bokförda intäkter: 140 000 kronor 

Migrationsverket. 

 

Ansvar 550 VUXAM visar ett överskott bland annat på grund av intäkter från 

arbetsförmedlingen som inte varit budgeterade.  

 

Ansvar 544 Kyrkbacksskolan visar ett mindre överskott på 27 000 kronor. Ännu ej 

bokförda intäkter: 242 000 kronor Migrationsverket. 

 

Rektor Shanti Antonsson, ansvar 520-522, rapporterar att volymtimmarna för 

förskolan Åstugan är 230. Riktmärke för volymtimmar är 210.  

 

Rektor Ewa Wikström rapporterar även om personalförändringar. Kyrkbacksskolan 

har fått en ny skopsykolog, kurator, och resurslärare. Skolan har även fått flera nya 

elever som pendlar in från omringliggande kommuner.  

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet beslutar att godkänna rapporterna och att överlämna dem till 

kommunstyrelsen. 

 
 

 

Ansvar 
  
  

Netto 
utfall 
tom dec 

Period- 
budget 
tom dec 

Avik mot 
periodbudget 

Års 
budget 

Riktp 
100% 

510  39 288 41 084 1 797 41 084 96% 
520-522 10 235 10 453 218 10 453 98% 
542  6 014 6 343 329 6 343 95% 
544  19 337 19 122 -215 19 122 101% 
550  5 092 5 529 437 5 529 92% 
Summa 79 964 82 531 2 567 82 531 97% 
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Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom rapporterar att resultatprognos per den  

30 december 2012 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för 

förvaltningen för år 2012 med 1 585 000 kronor. Fördelat på ekonomiska 

ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2012. 

 

Ansvar Netto, 
prognos/budget, 
tkr 

SOCIALCHEF (410) 800 
ENHETSCHEF, INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG (420) - 2 200 
ENHETSCHEF, FUNKTIONSHINDRADE (430) 200 
ENHETSCHEF, ÄLDREOMSORG SOLGÅRDEN/HEDEN (440) - 50 
ENHETSCHEF, ÄLDREOMSORG TRESKILLINGEN/HEMTJÄNST (450) - 900 
ENHETSCHEF, ÄLDREOMSORG KOPPARGÅRDEN (460) 0 
ENHETSCHEF, SJUKSKÖTERSKOR (470) - 200 
ENHETSCHEF, REHAB (480) 200 
ENHETSCHEF, UNGDOMSBOENDE (490)     0 
Summa - 2 150 

 

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 100 procent, kan noteras per den  

30 december 2012: 

 

Ansvar 

Netto (tkr) 
Utfall 
2012 

Period- 
budget 

 
Avvikelse 
mot 
periodbudget 

Budget 
2012 

% 
 

410  4 970 5 988 1 018 5 787 86 

420 13 215 11 248 - 1 969 11 247 117 

430 16 073 16 246 173 16 246 99 

440 12 030 11 955 - 75 11 955 101 

450 19 710 18 777 - 933 18 777 105 

460 17 337 17 321 - 16 17 321 100 

470 5 817 5 995 178 5 996 97 

480 2 499 2 959 460 2 960 84 

Delsumma 91 651 90 487 - 1 164 90 289 102 

490 876 0 - 876 0  

Summa 92 527 90 487 - 2 040 90 289 102 
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Socialchef uppvisar ett överskott för perioden och resultatet under 2012 beräknas 

bli ett överskott gentemot budget med 800 000 kronor. Kostnaden för färdtjänst 

2012 visar ett överskott gentemot budget med 50 000 kronor. Samordnings-

förbundet i norra Örebro län (Sofint) uppvisar ett överskott 2012 med  

57 000 kronor. Budgeterade medel för inventarier och förbrukningsmaterial 

genererar ett överskott med 151 000 kronor. Prestationsersättning för arbete mot 

psykisk ohälsa skall ge en intäkt på 129 000 kronor. 

 

Beträffande ansvar 420 Individ- och familjeomsorg är avvikelsen mot periodbudget 

ett underskott med 1 969 000 kronor och prognosen för helåret ett underskott med 

2 200 000 kronor. Försörjningsstöd medför ett underskott mot budget 2012 med 

113 000 kronor. Vård av vuxna missbrukare beräknas att ge ett underskott 2012 

mot budget med 1 277 000 kronor. Insatser för barn och ungdom .genererar 2012 

ett underskott mot budget med 1 140 000 kronor. 

 

Ansvar 430 Äldre och handikappomsorg och LSS har ett överskott gentemot 

budget för perioden med 173 000 kronor. Befintligt och prognostiserat överskott i 

förhållande till budget, 200 000 kronor kan härledas till personlig assistans, 

korttidsvistelse för barn, daglig verksamhet och ledsagning. Personalkostnaderna 

för gruppbostäderna är högre än budgeterat. 

 

Ansvar 440 Solgården uppvisar ett underskott i förhållande till budgeten för 

perioden med 75 000 kronor och det prognostiserade utfallet för helåret är ett 

underskott med 50 000 kronor. I budgeten för helåret är hyreskostnaderna 

beräknade högre än det faktiska utfallet, 500 000 kronor samt hyresintäkterna högre 

beräknade än vad som sannolikt blir utfallet. Dessa summor uppgår till en storlek 

som i det närmaste tar ut varandra. Intäkter för lönebidrag gällande en månad har ej 

inkommit. Personalkostnaderna överstiger budget 2012 med 140 000 kronor. 

 

Ansvar 450 Hemtjänst och Treskillingen har ett underskott i förhållande till 

periodbudget uppgående till 933 000 kronor, prognosen för helåret är ett underskott 

med 900 000 kronor. Underskottet beror till stora delar på extra insatta resurser för 

palliativ vård, en kostnad som beräknas på helår till 273 000 kronor. 

Personalkostnaderna har minskat men visar fortsatt underskott i förhållande till 

budget med 1 478 000 kronor exempelvis beroende på höga vikariekostnader, 

290 000 kronor, under januari till maj. Underskottet motverkas av att kostnader för 

kost är 360 000 kronor lägre än budgeterat och kostander för tjänsteköp av Samhall 

är 200 000 kronor lägre än budget. 

 

Ansvar 460 Koppargården visar för perioden ett underskott i förhållande till 

periodbudget med 16 000 kronor. För helåret beräknas ett utfall i enlighet med 

budget. Kostnaderna för sjuklön är höga första halvåret 2012. 
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Ekonomisk redovisning för ansvar 470 Sjuksköterskor beräknas medföra ett 

underskott 2012 gentemot budget motsvarande 200 000 kronor beroende på stora 

kostnader under december månad för personer som inte kan erhålla vård i 

kommunen. Underskottet reduceras av intäkter för registrering i kvalitetssystemet 

Senior alert och lägre personalkostnader än budget. 

 

Överskottet i periodbudgeten inom ansvar 480 Rehab beror på lägre 

personalkostnader än budgeterat. 

 

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

detta att återsökas från Migrationsverket. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet godkänner redovisningarna och överlämnar dem till 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar muntligt resultatprognos per den  

31 december 2012 vilken innebär ett överskott med cirka 12 300 000 kronor. 

Vidare var kommunens likviditet per den 29 januari 2012 cirka 25 000 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 

 

_________ 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonom Inger Sundblad 
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Ks § 4 
Au § 3  Dnr KS 030/2012 
 

Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
(LFAB) 
 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Verkställande direktör Christer Göransson och ekonomichef Bo Wallströmer 

informerar muntligt om den ekonomiska situationen i Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag (LFAB) per den 30 december 2012.  

 

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

skall delges kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk rapport daterad den 23 januari 2013 har inkommit från Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag. Av rapporten framgår att det preliminära resultatet för 2012 

är ett underskott med 1 017 000 kronor. Resultatet beror i huvudsak på en förlust i 

samband med försäljning av två fastigheter som uppgår till 1 187 564 kronor. 

Likviditeten i bolaget var 31 december 2012 14 136 870 kronor. 

 

Vid årsskiftet var antalet outhyrda lägenheter 40 och 16 av dessa var ej 

uthyrningsbara. Därtill kom att en lokal inte var uthyrd. I dagsläget är  

34 lägenheter outhyrda. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 

 

_________ 

Expediering: 

Verkställande direktör Christer Göransson 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonomichef Bo Wallströmer 
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Ks § 5 
Au § 179  Dnr KS 094/2011 

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

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med ekonomisk rapport per 

den 31 oktober 2012. Budgetavvikelsen för perioden är ett överskott med  

948 000 kronor, varav den skattefinansierade verksamheten uppvisar ett underskott 

med 202 000 kronor och den avgiftsfinansierade ett överskott med 1 150 000 

kronor. Prognosen för helåret 2012 är ett underskott för den skattefinansierade 

verksamheten med 677 000 kronor och ett överskott för den avgiftsfinansierade 

med 1 200 000 kronor. Sammantaget innebär detta ett prognostiserat sämre resultat 

än budgeterat med 425 000 kronor. 

 

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

skall delges kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar den ekonomiska rapporten. 

 

_________ 

Expediering: 

Bergslagens Kommunalteknik 
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Ks § 6 
Au § 4  Dnr KS 017/2012 

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

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) har inkommit med ekonomisk rapport 

per den 30 november 2012. Budgetavvikelsen för perioden är ett underskott med 

54 000 kronor. Prognosen för 2012 är ett underskott gentemot budget, ett 

underskott som kan härledas till större kostnader än budgeterat för 

bostadsanpassningar. 

 

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

skall delges kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar den ekonomiska rapporten. 

 

_________ 

Expediering: 

Bergslagens miljö- och byggnämnd 
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Ks § 7  Dnr KS 025/2013 
 
Ekonomisk rapport per den 31 december 2012, 
räddningsnämnden Västerbergslagen 
 

Ärendebeskrivning 
Räddningsnämnden Västerbergslagen har inkommit med ekonomisk rapport per 

den 31 december 2012. Ett resultat beräknas med överskott på cirka  

311 000 kronor varav cirka 131 000 kronor överskott gällande 

kapitaltjänstkostnader. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 

 

_________ 

Expediering: 

Räddningsnämnden Västerbergslagen 
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Ks § 8  Ön 001/2013 
 
Ekonomisk rapport, Bergslagens överförmyndarnämnd 

 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens överförmyndarnämnd har inkommit med ekonomisk rapport daterad 

den 23 januari 2013. En preliminär rapport per den 31 december 2012 visar på ett 

överskott gentemot budget med 5 200 kronor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 

 

_________ 

Expediering: 

Bergslagens överförmyndarnämnd 
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Ks § 9 Dnr KS 022/2012 
    

 Information, budgetförslag 2013, Partnerskap 
Bergslagsbanan 

 
Ärendebeskrivning 
Partnerskap Bergslagsbanan har inkommit med två alternativa budgetförslag 

gällande dess verksamhet 2013. Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 

7 november 2012, § 163 att kommunen skulle medverka i Partnerskap 

Bergslagsbanan 2013-2015 med årlig insats av 15 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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Ks § 10 
Au § 2  
Bus § 11  
Su § 3 Dnr KS 037/2012 

 
Internbudget 2013 
 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar muntligt om det pågående arbetet med 

internbudget för 2013. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner information och hänskjuter ärendet till 

kommunstyrelsen. 

 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund informerar om internbudgeten för 2013. Inga 

större förändringar från föregående år. 2013 har kommunen bland annat två 

gymnasieplaceringar på annan ort för elever med särskilda behov. 

 

Bildningsutskottets beslut  
Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

internbudgeten för 2013 

 

Sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom presenterar förslag till internbudget 2013 för sociala 

utskottets verksamheter. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet beslutar att överlämna förslaget till internbudget 2013 för sociala 

utskottets verksamheter till kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar att det fortsatt återstår arbete för att 

utarbeta en kommunövergripande internbudget för 2013. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till sammanträdet den  

27 februari 2013. 

 

_________ 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonom Inger Sundblad 
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KS § 11 
Au § 17   Dnr KS 004/2013 
 

Anmälan av partistöd 2013 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 mars 2010, § 2 om ändrad 

beräkning av det kommunala partistödet. Vid detta tillfälle beslutades även att en 

ny beräkning av partistödet skulle redovisas årligen. 

  

Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med redovisning daterad den 

4 januari 2013 av partistödet 2013. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslår kommun-

fullmäktige besluta att godkänna anmälan av partistöd för 2013. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anmälan av partistöd för 2013. 

 

_________ 
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KS § 12 
Su § 157  Dnr KS 037/2012 

 
Förslag till förstärkning beträffande bemanning inom 
rehabiliteringsenheten och finansiering av detta 
 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef för rehabiliteringen  

Gunilla Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 14 november 2012 i 

vilken anges att de konstaterar ett behov av förstärkning inom 

rehabiliteringsenheten 2013 motsvarande en arbetsterapeuttjänst omfattande 75 

procent. Denna tjänst skulle ha följande arbetsuppgifter: 

 Efter att statliga stimulansmedel upphör från och med den 1 januari 2013, 

fortsätta arbetet med förebyggande hembesök inom ramen för ordinarie 

verksamhet. 

 Vara projektansvarig för arbetet med att införa värdighetsgarantier inom 

äldreomsorgen och ett nytt uppdrag gällande värdegrundsarbete med stöd 

av statliga stimulansmedel. 

 Genomförande av utbildning i förflyttningsteknik inom äldre- och 

handikappomsorgen enligt befintlig plan och krav från Arbetsmiljöverket. 

 

Kostnaden för tjänsten beräknas till 375 000 kronor för 2013. 

 

Förslag 
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef för rehabiliteringen  

Gunilla Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta om tillsättande av 75 procents 

tjänst som arbetsterapeut under 2013 med arbetsuppgifter enligt vad som framgår 

av skrivelsen. Vidare föreslås denna tjänst finansieras genom 

 Statliga stimulansmedel 2013 269 000 kronor 

 Medel från utbildningskontot: 50 000 kronor 

 Överföring av 50 procent av beräknat driftresultatöverskott i förhållande 

till budget 2012 för enheten för rehabilitering: 69 000 kronor. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att i det av kommun-

fullmäktige vid sammanträde den 15 november 2012, § 93 beslutade uppdraget att  
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utreda alternativ finansiering för att undvika den neddragning av arbetsterapeut 

som finns i Övergripande strategier och budget för år 2013 och flerårsplan  

2014-2015 (ÖSB 2013), konstatera att det föreligger ett nödvändigt behov av 

ytterligare 75 procents arbetsterapeuttjänst samt överväga föreliggande förslag till 

finansiering..  

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar föreliggande förslag till förstärkning med 

75 procents arbetsterapeut under 2013. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förstärkning av arbetsterapeutresurs 2013 sker med 

motsvarande 269 000 kronor i form av statliga stimulansmedel och 50 000 kronor 

som utgör medel från utbildningskonto. 

 

_________ 

Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Enhetschef för rehabiliteringen, Gunilla Andersson 
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Ks § 13 
Su § 6  Dnr KS 019/2013 
 
Tilläggsäskande, Övergripande strategier och budget  
2013 och plan för 2014-2015 
 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med skrivelse daterad den  

27 december 2012 rörande tillkommande kostnader 2013 inom enheten för 

funktionshindrade. I skrivelsen anförs att det inom enheten för funktionshindrade 

tillkommit kostnader 2013 med 1 056 000 kronor vilka inte var kända vid arbetet 

med Övergripande strategier och budget 2013 och plan för 2014-2015 (ÖSB 2013). 

Dessa kostnader kan inte finansieras inom tilldelad budgetram för 2013 utan det 

återstår 510 000 kronor att finansiera. 

 

Förslag 
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår sociala utskottet föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja enheten för funktionshindrade ett 

tillägg i ÖSB 2013 med 510 000 kronor. 

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

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar tilläggsäskandet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar skrivelsen och uppdrar åt sociala utskottet att fortsatt 

nogsamt bevaka kostnadsutvecklingen inom sociala utskottets verksamhets-

områden. 

 

_________ 

Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Chef, enheten för funktionshindrade Margareta Emnegard 
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Ks § 14 Dnr KS 021/2013 
Su § 158 Dnr KS 011/2012 
 

Fastställande av norm 2013 för beräkning av 
försörjningsstöd  
 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med skrivelse daterad den  

21 november 2012 rörande normfördelning av utgiftsposter för personlig del 

respektive för hushållet. Regeringen bestämmer enligt Socialtjänstförordningen  

kap 2 § 1 riksnormens totalbelopp som anger den summa som, för olika 

hushållsstorlekar vid ett tillfälligt biståndsbehov, skall ge möjlighet till en skälig 

levnadsnivå i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) kap 4 § 3. Den av regeringen 

fastställda normen för 2013 innebär en höjning med en procent jämfört med 2012. 

 

Förslag 
Enhetschef Nan Carlsson föreslår sociala utskottet föreslå kommun-styrelsen 

besluta att fastställa fördelningen av utgiftsposterna i normen för 2013 enligt till 

skrivelsen av den 21 november 2012 bilagt förslag. Beslutet innebär att kommunen 

följer den av regeringen beslutade riksnormen för 2013. 

 

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

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Enhetschef för individ- och familjeomsorg Nan Carlsson 
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Ks § 15  
Su § 8 Dnr KS 019/2012 

 
Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landsting har inkommit med Cirkulär 12:62 Ersättningar 

vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera 

för år 2013. Cirkuläret innehåller rekommendationer gällande belopp 2013 för 

arvodes- och omkostnadsersättningar vid familjehemsvård av barn och ungdom 

enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 

familjehemsersättning vid placering av vuxna enligt SoL och ersättning till 

kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta om ersättningar vid 

familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 

2013 enligt Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 12:62. 

 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Enhetschef för individ- och familjeomsorg Nan Carlsson 

Chef, enheten för funktionshindrade Margareta Emnegard 
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Ks § 16 
Su § 9 Dnr KS 006/2013 

 
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) för år 2013 
 
Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landsting har inkommit med Cirkulär 12:63 Ersättningar 

till kontaktfamiljer och kontaktpersoner för barn och vuxna enligt Socialtjänstlagen 

(SoL) för år 2013. Cirkuläret innehåller rekommendationer gällande belopp 2013 

för arvodes- och omkostnadsersättningar. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta om ersättningar till 

kontaktfamiljer och kontaktpersoner för år 2013 enligt Socialtjänstlagen (SoL) 

enligt Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 12:63. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Enhetschef för individ- och familjeomsorg Nan Carlsson 
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Ks § 17 
Su § 10 Dnr KS 019/2013 

 
Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj 
som korttidsvistelse enligt Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) för år 2013 
 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landsting har inkommit med Cirkulär 12:64 Ersättningar 

till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt Lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för år 2013. Cirkuläret 

innehåller rekommendationer gällande belopp 2013 för arvode och omkostnader. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta om ersättningar till 

kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt Lag om stöd 

och service till visa funktionshindrade (LSS) för år 2013 enligt Sveriges 

Kommuner och Landstings Cirkulär 12:64. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Chef, enheten för funktionshindrade Margareta Emnegard 
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Ks § 18 Dnr KS 018/2013 
 
Förslag till ändringar av mattaxan inom äldreomsorgen 
 
Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom och avgiftshandläggare Ulla Diedrichsen har 

inkommit med skrivelse daterad den 28 november 2012 med förslag till ändringar 

av mattaxan inom äldreomsorgen från och med den 1 mars 2013. I skrivelsen anges 

att kommunen sedan maxtaxereformen inom äldreomsorgen haft en åldersuppdelad 

taxa för matlåda, matbricka och heldygnsmat för personer under eller över 61 år. 

Vidare anges att förbehållsbeloppet under 2012 höjts från och med den tjugonde 

matlådan eller matbrickan. 

 

Förslag 
Socialchef Charlotte Dahlbom och avgiftshandläggare Ulla Diedrichsen föreslår 

sociala utskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

upphöra med åldersuppdelad taxa inom äldreomsorgen för matlåda, matbricka och 

heldygnsmat, vilket medför ett pris av 55 kronor per portion oavsett ålder. Vidare 

föreslås besluta att priset för matbricka fasställs till 58 kronor per portion. Slutligen 

föreslås att det beslutas att förbehållsbeloppet höjs från och med den första 

matlådan eller matbrickan. 

 

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

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att upphöra med åldersuppdelad taxa inom 

äldreomsorgen för matlåda, matbricka och heldygnsmat, vilket medför ett pris av 

55 kronor per portion oavsett ålder. Vidare kommunfullmäktige beslutar att priset 

för matbricka fastställs till 58 kronor per portion. Slutligen kommunfullmäktige 

beslutar att förbehållsbeloppet höjs från och med den första matlådan eller 

matbrickan 

 

_________ 
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Ks § 19  Dnr KS 008/2013 
Bus § 106 Dnr KS 013/2012 

 
Revideringar av uppdragshandlingar inom 
bildningsförvaltningen 
 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010,§ 103 om styrmodell för 

kommunen innebärande att kommunstyrelsen fastställer överenskommelser och 

uppdragshandlingar för respektive verksamhet eller enhet. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2011, § 34 om uppdragshandling för 

Vuxam (enheten för vuxenutbildning och arbetsmarknad) och den 27 april 2011,  

§§ 120-121 om uppdragshandlingar för Kyrk-backsskolan med musikskolan med 

mera och Garhytteskolan jämte förskolorna med mera.  

 

Vid bildningsutskottets sammanträde den 6 november 2012, § 98 redovisade 

bildningschef Anders Nordlund bildningsförvaltningens skriftliga utvärderingar av 

måluppfyllelsen av uppdragshandlingarna. De senare ansåg han kunde förenklas, 

till exempel genom att checklistorna utmönstras ur själva uppdraget och ses som 

redskap för verksamheterna. Man uppdrog åt honom att föreslå förenklingar av 

uppdragshandlingarna till dagens sammanträde. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 21 november 2012, § 270 att godkänna 

förvaltningarnas uppföljningar av uppdragshandlingarna och att checklistorna skall 

följas upp av det utskott till vars ansvarsområde verksamheten hör. 

 

Bildningschefen har inkommit med förslag till dels uppdragshandlingar där 

verksamhetsmålen 2013 i flertalet fall preciserats genom att anges i procent, dels 

något förändrade checklistor. 

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta ändringarna i 

bildningsförvaltningens uppdragshandlingar och checklistor. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 

_________ 

Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   29 (65) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-30  

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Ks § 20 
Bus § 108 Dnr KS 028/2012 

 
Beläggning och bemanning inom förskoleverksamheten 
 
Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
  

Bildningsförvaltningen har lämnat rapport per den 15 november 2012 om 

beläggning och bemanning inom förskoleverksamheten utifrån beslutade 

volymtimmar. 

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet beslutar att godkänna rapporten och överlämna den till 

kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund redovisar uppdaterad rapport gällande beläggning 

och bemanning inom förskoleverksamheten utifrån beslutade volymtimmar. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 

Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 21 
Bus § 110 Dnr KS 066/2009 041 

 
Rapport, barn fri tid inom förskoleverksamheten 
 
Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige behandlade den 12 maj 2010 (§ 19) revidering av 

resursfördelning till förskoleverksamheten och beslutade bland annat att uppdra åt 

bildningschefen att utreda personalens tid utan barn.  

 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med tjänsteskrivelse  

24 november 2012 med tillhörande rapport om barnfri tid inom förskole-

verksamheten. Rapporten beskriver förskollärares och barnskötares tid för 

planering och utvärdering (6 respektive 1,5 timmar per vecka), utvecklingsledarnas 

uppgifter samt barnens frånvaro och dess påverkan på bemanningen. 

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

bildningschefens rapport. 

 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 22 
Bus § 111 Dnr KS 066/2009 041 

 
Uppföljning av bemanning, närvaro- och volymtimmar inom 
förskoleverksamheten 
 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige behandlade den 12 maj 2010, § 19 revidering av 

resursfördelning till förskoleverksamheten och beslutade bland annat att uppdra åt 

budgetberedningen att följa upp verksamhetens bemanning, närvaro- och 

volymtimmar.  

 

Bildningschef Anders Nordlund anför i tjänsteskrivelse 24 november 2012 att 

bildningsutskottet gör kvartalsvisa uppföljningar av bemanning, genomsnittligt 

antal närvarotimmar och volymtimmar. Faktiska antalet närvarotimmar mäts under 

två veckor i oktober.  

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

bildningschefens rapport. 

 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 23    
Su § 162 Dnr KS 039/2012 
 

Riktlinjer för utdelning ur Ellyvor och Ove Anderssons 
stiftelse 
 
Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson presenterade förslag till riktlinjer för 

utdelning ur Ellyvor och Ove Anderssons Stiftelse vid sociala utskottets 

sammanträde den 4 oktober 2012, § 128. Sociala utskottet beslutade vid detta 

tillfälle att förslaget skulle överlämnas till bildningsutskottet för yttrande. 

 

Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 6 november 2012,  

§ 102 tillstyrka förslaget till riktlinjer och överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande förslag till 

riktlinjer för utdelning ur Ellyvor och Ove Anderssons Stiftelse. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Kommunsekreterare Anders Andersson 
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KS § 24 
Bus § 1  Dnr KS 012/2012 

 
Ansökan om lokalbidrag, Kopparbergs Hästsportförening 
 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 20 augusti 2012 § 195 att, 

under förutsättning av ett beskrivet arrendeavtal ingicks, bevilja Kopparbergs 

Hästsportförening ett lokalbidrag på 21 000 kronor för åren 2012-2014. Avtalet 

avsåg hyra för ett ridhus vid Narvagården i Kopparberg. 

 

Utskottet informerades vid sitt möte den 26 september 2012 att arrendeavtal inte 

hade ingåtts varför man beslöt att inte betala ut bidraget. 

 

Kopparbergs Hästsportförening har nu kommit in med ett underskrivet hyresavtal 

för tiden 1 juli 2013 till och med. 30 juni 2016. Hyran för hela hyresperioden är 

100 000 kronor. Avtalet gäller under förutsättning att hela beloppet betalas senast 

31 maj 2013. Enligt kontakt kommer föreningen att ha möte i februari för att ta 

ställning till avtalet.  

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bevilja ett lokalbidrag till 

Kopparbergs Hästsportförening för tiden 1 juli 2013 till och med 30 juni 2016 på 

21 000 kronor. Bidraget utbetalas under förutsättning att föreningen löst övriga 

finansieringen av hyreskostnaden.  

 

Bidraget blir en förskottsbetalning och skall belasta ansvar 111, verksamhet 315 12 

föreningsbidrag. 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund redovisar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. Beslutet gäller dock 

under förutsättning att Kopparbergs Hästsportförening utarbetar en plan för  
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ungdomsverksamhet samt en verksamhetsplan. Bildningschef Anders Nordlund 

ansvarar för att redovisning till bildningsförvaltningen genomförs av ovanstående 

två planer innan utbetalning sker. 

 

_________ 

Expediering:  

Kopparbergs Hästsportförening 

Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 25   
 
Information från Kommuninvest 
 
Ärendebeskrivning 
Kreditriskanalytiker Oscar Hjelte, Kommuninvest och finansrådgivare Ulf Selin, 

Kommuninvest informerar om Kommuninvests verksamhet samt vilka faktorer 

som analyseras och vilka bedömningar som görs beträffande kommuners 

ekonomiska situation. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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Ks § 26 
Au § 16 Dnr KS 008/2013 
 

Överenskommelse 2013 mellan Ljusnarsbergs kommun och 
Länsstyrelsen Örebro län om mottagande och bosättning av 
nyanlända invandrare 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 21 november 2012, § 272 ingå 

överenskommelse med Länsstyrelsen Örebro län om mottagande och bosättning av 

nyanlända invandrare 2012. Vid samma tillfälle beslutades även att kommun-

styrelsen vid sammanträde den 30 januari 2013 skulle överväga likartad 

överenskommelse med Länsstyrelsen Örebro län för 2013. 

 

Kommunsekreterare Anders Andersson anger i en skrivelse daterad den  

7 januari 2013 att socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Barbro Svensson 

fortsatt har kontakt med Länsstyrelsen Örebro län och Migrationsverket i ärendet 

och har bland annat övervägt en inbjudan till integrationsansvarig Björn Wendin, 

Länsstyrelsen Örebro län och kontaktperson Richard Svanegård, Migrationsverket 

till kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 för information 

beträffande överenskommelser med kommuner om mottagande och bosättning av 

nyanlända invandrare. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår allmänna utskottet besluta uppdra 

åt socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Barbro Svensson utarbeta en 

information till kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 som 

möjliggör ett övervägande om eventuell överenskommelse med Länsstyrelsen 

Örebro län rörande mottagande och bosättning av nyanlända invandrare 2013. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar enligt föreliggande förslag. 
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Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Richard Svanegård, Migrationsverket och Cecilia Öman, Länsstyrelsen i Örebro 

län informerar om övergripande överenskommelser, överenskommelser om platser 

för barn med uppehållstillstånd, överenskommelser om asylplatser samt avtal om 

etablering av nyanlända invandrare. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef för mottagande av barn och 

ungdomar Barbro Svensson har inkommit med skrivelse daterad den  

17 januari 2013 rörande förslag till avtal med Länsstyrelsen i Örebro län gällande 

etablering av nyanlända i Ljusnarsbergs kommun. 

 

Förslag 
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef för mottagande av barn och 

ungdomar Barbro Svensson föreslår kommunstyrelsen besluta att ingå avtal för 

2013 med Länsstyrelsen i Örebro län och Migrationsverket gällande mottagning av 

15 nyanlända invandrare varav sju är anvisningsbara platser och åtta är platser för 

självbosättning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen samt i övrigt hänskjuter ärendet till 

senare sammanträde. 

 

_________ 
Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Enhetschef Barbro Svensson 
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KS § 27 KS 224/2010 423 
 

Fördjupad studie av Ljusnarsbergsfältet 
 

Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med skrivelse daterad den  

16 januari 2013 till kommunstyrelsen för kännedom gällande Ljusnarsbergsfältet. 

Av skrivelsen framgår att huvudstudie av Ljusnarsbergsfältet presenterades för 

kommunstyrelsen vid sammanträde den 24 juni 2009, § 174, en huvudstudie som 

resulterade i en fördjupad studie och rapport som färdigställdes under december 

2012 av Sweco Environmental . Utifrån rapporten, och därtill hörande kontroll-

program, samt synpunkter från Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB), 

avser kommunen göra följande insatser: 

 Två skyltar sätts upp inom Ljusnarsbergsfältet och två skyltar sätts upp i 

Kaveltorp senast den 30 juni 2013 för information till allmänheten om att 

intag av sten och jord från gruvområdet skall undvikas. Dessa skyltar skall 

kontrolleras två gånger per år. 

 Kommunen skall genomföra vattenprover enligt befintligt kontrollprogram 

under tre år, 2013-2015, för att sedan besluta om framtida provnings-

frekvens efter samråd med tillsynsmyndigheten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar den fördjupade studien gällande Ljusnarsbergsfältet, 

kontrollprogrammet, BMBs synpunkter och åtgärder som skall vidtas av 

kommunen. 

 

_________ 
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Ks § 28 
Au § 6  Dnr KS 026/2012 

 
Sammanställning av nyckeltal och jämförelser utifrån 
rapporten Vad kostar verksamheten i din kommun? – 
Bokslut 2011 
 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna inkom med revisionsberättelse för 2011 med därtill hörande bilagor 

daterad den 4 juni 2012 i vilken riktades anmärkning mot kommunstyrelsens sätt att 

leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Kommunfullmäktige beslutade 

vid sammanträde den 14 juni 2012, § 46 att bland annat uppdra åt kommunstyrelsen 

att senast i samband med att delårsrapporten för 2012 behandlades av kommun-

fullmäktige, redovisa vidtagna åtgärder med anledning av den kritik som fram-

fördes i revisionsberättelsen för år 2011. Redovisning av åtgärder presenterades för 

kommunfullmäktige vid sammanträde den 15 november 2012, § 91, där det angavs 

som en åtgärd att en sammanställning av nyckeltal och jämförelser utifrån Sveriges 

Kommuner och Landstings (SKL) rapport Vad kostar verksamheten i Din 

kommun? (VKV) minst en gång per år skulle redovisas för kommunfullmäktige 

 

Kommunsekreterare Anders Andersson presenterar, i form av ett arbetsmaterial, en 

sammanställning av nyckeltal och jämförelser utifrån rapproten Vad kostar 

verksamheten i Din kommun? – Bokslut 2011. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med sammanställning av 

nyckeltal och jämförelser utifrån rapporten Vad kostar verksamheten i Din 

kommun? – Bokslut 2011. 
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Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den  

22 januari 2013 som bilagts sammanställningen, kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige godkänna redovisningen. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner sammanställningen av nyckeltal och jämförelser 

utifrån rapporten Vad kostar verksamheten i Din kommun? – Bokslut 2011. 

 

_________ 
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KS § 29 
Au § 5  Dnr KS 049/2012 

 
Redovisning av kostutredning 
 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kostchef Louise Auer och tillförordnad kostchef Elin Allén informerade om 

utvecklingen inom kostverksamheten vid kommunstyrelsens sammanträde den  

20 juni 2012, § 151. En arbetsgrupp har tillsatts för att genomföra en utredning av 

kostverksamhetens organisation. Arbetsgruppen ser i dagsläget två alternativa 

organisationsformer, nämligen: 

 

1. Samtliga kök utgör tillagningskök. 

2. Centralisering till ett tillagningskök där vissa av nuvarande tillagningskök blir 

mottagningskök eller serveringskök. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 20 juni 2012 bland annat att 

återrapportering från kostutredningen skulle ske vid sammanträdet den  

29 augusti 2012. 

 

Kostchef Louise Auer rapporterade om utvecklingen i ärendet vid allmänna 

utskottets sammanträde den 15 augusti 2012, § 118.  

 

Kostchef Louise Auer och vikarierande kostchef Elin Allén redovisade inkomna 

offerter för köp av konsulttjänster gällande utredning av kommunens 

kostverksamhet vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 augusti 2012, § 174. 

Kommunstyrelsen beslutade vid detta tillfälle att inköpa konsulttjänst av 

Storköksbyrån i Stockholm AB för utredning av kommunens kostverksamhet. 

Kostnaderna för inköpet av konsulttjänst skall belasta kontot för 

kommunstyrelsens disponibla medel. 

 

Konsult Johan Öberg Larsson och Peggie Ulle, Storköksbyrån i Stockholm AB, 

redovisade muntligt preliminärt utredningsresultat vid allmänna utskottets 

sammanträde den 5 december 2012, § 188. Vid detta tillfälle beslutade allmänna 

utskottet hänskjuta ärendet till dagens sammanträde. 

 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad 

den 4 januari 2013 i vilken anges att Storköksbyrån i Stockholm AB inkommit med 

den färdigställda utredningen. Av denna framgår att kommunen bör ta vissa  
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strategiska beslut avseende kostverksamhetens framtida inriktning och 

organisation. 

 
Förslag 
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer föreslår allmänna utskottet besluta att 

kostutredningen tillställs de politiska partierna representerade i kommun-

fullmäktige för remissyttrande och att yttrandena skall inkommit till 

kommunkansliet senast den 22 februari 2013. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet uppdrar åt tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer att 

upprätta en plan för det fortsatta arbetet med kostutredningen och 

kostverksamheten utifrån kostutredningens resultat. Vidare beslutas att hänskjuta 

ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad 

den 23 januari 2013 rörande föreliggande kostutredning. 

 

Förslag 
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta att 

kostutredningen avseende investeringsbehov tillställs arbetsgruppen för långsiktig 

finansiell planering utifrån kommande investeringsbehov. Vidare föreslås 

kommunstyrelsen besluta att behovet av personalutveckling som framgår av 

kostutredningen, hanteras inom gällande organisation och delegationsordning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer 

Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson 

Tillförordnad kostchef Elin Allén 

Personalsekreterare Irena Jönsson 
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Ks § 30 
Su § 154   Dnr KS 001/2012 
 

Redovisning av vårdtyngdsmätning 
 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar resultaten av genomförd vårdtyngds-

mätning enligt KATZ- och Bergermetoden. Avseende vecka 37 2012 på Solgården 

och Koppargården. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna redovisningen. 

 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar resultaten av genomförd vårdtyngds-

mätning enligt KATZ- och Bergermetoden. Avseende vecka 37 2012 på Solgården 

och Koppargården. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 

 

_________ 
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KS § 31 
Au § 10  Dnr KS 074/2011 
 

Förslag till yttrande över motion rörande utveckling av 
turism i Ljusnarsbergs kommun, Gunnar Fransson (M) 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Gunnar Fransson (M) inkom den 30 augusti 2011 med motion rörande turism i 

Ljusnarsberg. 

 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att en utredning om lämplig 

plats för camping och ställplatser för husbilar och husvagnar görs. Syftet med 

utredningen skall vara att ge tätorten möjlighet att utveckla det lokala 

näringslivet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 27 september 2011, § 90 

hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med förslag till yttrande över 

motionen daterad den 3 januari 2013. I förslaget till yttrande anges bland annat 

att kommunen ser positivt på att stärka möjligheterna till camping och 

ställplatser i centrala Kopparberg och detta diskuteras kontinuerligt med 

kommunens besöksnäring. Vidare har tre ställplatser anordnats på kommunens 

parkering vid ICA i Kopparberg och det finns möjlighet att utveckla platser på 

”Tivoliplatsen”.  

 

Förslag 
Näringslivschef Tomas Larsson föreslår kommunfullmäktige antar föreliggande 

förslag till yttrande och anser motionen besvarad.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till yttrande och anser motionen 

besvarad. 

 
_________ 
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KS § 32 
Au § 11  Dnr KS 034/2012 
 

Förslag till yttrande över motion rörande förbättring av 
kommunens beredskap att sälja tomtmark för 
företagsetableringar, Ulf Hilding (M) 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ulf Hilding (M) inkom med motion daterad den 4 mars 2012 rörande förslag till 

förbättring av kommunens beredskap att sälja tomtmark för företagsetableringar. 

 

Motionären anför att som en av flera åtgärder för att uppnå en utveckling med 

inflyttning och tillväxt, är att ha tillgång till tomtmark för lämplig etablering av 

nya företag och industrier. För att uppnå detta måste nyetableringen underlättas 

genom att tomter är färdiga för försäljning, tomtmarken prissatt och att marken 

presenteras på kommunens webbplats. Vidare bör vatten- och avlopps-

anslutningar, tillfartsvägar och fiberkabel för IT-anslutningar vara förberedda. 

Kravet bör vara att kommunen inom 24 timmar kan offerera tomtmark. 

 

Motionären föreslår att näringslivschefen ges i uppdrag att  

 utarbeta förslag till lämpliga tomtindelningar för mark detaljplanerad för 

etablering av nya företag, 

 föreslå prissättning för tomterna, 

 ta fram kalkyler för anslutningskostnaderna i budget 2013 för vägar, vatten 

och avlopp, el och tele/IT, samt 

 arbeta fram förslag till avsättning i budget 2013 och framåt för beredskap att 

vid behov snabbt kunna genomföra investeringar för att göra tomterna 

säljbara. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 mars 2011, § 17 

hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med förslag till yttrande över 

motionen. I förslaget till yttrande anges motionärens förslag beskriver ett redan 

pågående arbete och näringslivschefen avser att återkomma till kommunstyrelsen 

under 2013 med förslag i enlighet med vad som anges i motionen. 

 

Förslag 
Näringslivschef Tomas Larsson föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 
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Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

_________ 
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KS § 33 
Au § 7  Dnr KS 010/2012 
 

Landsbygdsutvecklingsplan (LUP), Ställdalen 
 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ställdalens Bygdelag har inkommit med Landsbygdsplan (LUP) för Ställdalen 

daterad den 5 november 2012. 

 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad 

den 4 januari 2013 i vilken anges att den LUPen för Ställdalen presenterades vid ett 

stormöte i Ställdalen varvid han och kommunstyrelsens ordförande  

Ewa-Leena Johansson (S) mottog planen och de där framförda synpunkterna och 

förslagen. Vidare anges i skrivelsen att flera av de i planen framförda synpunkterna 

med fördel kan bli en del av det i kommunen pågående framtagandet av ny 

översiktsplan samt att vissa frågor bör i fortsatt samarbete mellan kommunen och 

Bygdelaget beredas vidare. 

 

Förslag 
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer föreslår allmänna utskottet föreslå 

kommunstyrelsen att LUPen överlämnas för beaktande till projektgruppen för 

utarbetandet av ny översiktsplan för kommunen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att Landsbygdsutvecklingsplan för Ställdalen 

överlämnas för beaktande till projektgruppen för utarbetandet av ny översiktsplan 

för kommunen. Vidare föreslås kommunstyrelsen uppdra åt kommunstyrelsens 

ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och tillförordnad kommunchef  

Bo Wallströmer upprätta ett svar till Ställdalens Bygdelag. 

 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer 
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KS § 34 
Au § 8  Dnr KS 018/2012 
 

Ansökan om medfinansiering i projektet ”Mälardalen-en sjö 
för miljoner” 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Mälarens vattenvårdsförbund har den 28 november 2012 inkommit med ansökan 

om medfinansiering i projektet ”Mälaren-en sjö för miljoner” 2013 och 2014. 

Projektet syftar till att erbjuda stöd till alla kommuner i avrinningsområdet i arbetet 

med att säkra vattenresurserna och förbättra vattenkvaliteten i Mälaren. Målet med 

projektet är att skapa en plattform och ett nätverk för kommunerna samt öka 

åtgärdstakten jämfört med dagens.  

 

Ansökan avser 5 305 kronor per år för Ljusnarsbergs kommun och Mälarens 

vattenvårdsförbund önskar svar senast den 22 mars 2013. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den  

7 januari 2013 allmänna utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att inte 

medfinansiera projektet ”Mälaren-en sjö för miljoner” 2013 och 2014. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att inte medfinansiera projektet ”Mälaren-en sjö för 

miljoner” 2013 och 2014. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Mälarens vattenvårdsförbund 
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KS § 35 
Au § 9  Dnr KS 041/2012 
 

Ansökan om medfinansiering i projektet ”Matturism region 
Örebro” 
 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Vic Tualia ekonomisk förening har den 17 december 2012 inkommit med ansökan 

om medfinansiering i projektet ”Matturism i region Örebro” 2013 och 2014. 

Projektet syftar till att stärka den lokala måltidsproduktionen och genom fler 

marknadskanaler ytterligare synliggöra regionen mathantverkare, gårdsbutiker och 

restauranger genom att både turister och boende i länet kan uppleva kombinationen 

mat, måltid och andra upplevelser. Därutöver är syftet att kompletterra regionens 

turistutbud med ”matturism i Örebro län”. 

 

Ansökan avser 5 000 kronor per år för Ljusnarsbergs kommun. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den  

7 januari 2013 allmänna utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att inte 

medfinansiera projektet ”Matturism region Örebro” 2013 och 2014. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att inte medfinansiera projektet ”Matturism region 

Örebro” 2013 och 2014. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Vic Tualia ekonomisk förening 
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KS § 36 
Au § 15  Dnr KS 006/2013 
 

Komplettering av grafisk profil 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  

7 januari 2013 i vilken anges att kommunstyrelsen antog vid sammanträde den  

25 januari 2012, § 7 grafisk profil för kommunen. På sidan 4 i den grafiska manual 

som anger kommunens grafiska profil behandlas kommunens logotyp. Av detta 

avsnitt framgår ej i vilken sammanhang som kommunens logotyp får användas, 

därav behövs en komplettering som förtydligar användningen av kommunens 

logotyp. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår allmänna utskottet föreslå 

kommunstyrelsen besluta att följande komplettering av kommunens grafiska profil 

skall göras genom att på sidan 4 i Grafisk manual för Ljusnarsbergs kommun 

fastslås att ”Kommunens logotyp är en symbol för kommunen som varumärke och 

används inte i första hand som en geografisk markör, utan som en symbol som 

säkerställer att kommunen antingen helt eller delvis ansvarar för att ett material 

eller en verksamhet. Detta innebär att kommunens logotyp skall användas enbart i 

sammanhang där kommunen uttryckligen är arrangör, medarrangör, ägare, delägare 

eller avsändare.” 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Kommunsekreterare Anders Andersson 

Kanslisekreterare Maria Stenberg 

Webbredaktör Anders Andersson 
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KS § 37 
Au § 12  Dnr KS 014/2012 
 

Remiss, Polismyndigheten i Örebro läns verksamhetsplan 
2013 
 

Ärendebeskrivning 

Polismyndigheten i Örebro län har inkommit preliminär verksamhetsplan för 2013 

daterad den 18 december 2012. I verksamhetsplanens anges att rikspolischefens 

inriktningar 2013 är färre brott skall begås, fler brott skall klaras upp, människor 

skall känna sig trygga, polisen skall bli synligare samt att förtroendet skall vårdas 

och stärkas. Vidare är 2013 Polismyndighetens inriktning att fortsatt prioritering av 

de nationella målen för utredningsverksamheten, bekämpning av grov organiserad 

brottslighet, färre brott skall begås, ungdomars brottslighet skall bekämpas, 

medborgarnas trygghet skall öka samt forskning och metodutveckling. 

 

I missiv till den preliminära verksamhetsplanen för 2013 ges kommunerna i Örebro 

län möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 11 februari 2013. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den  

7 januari 2013 allmänna utskottet besluta uppdra åt folkhälsostrateg  

Linnéa Hedkvist att upprätta förslag till remissyttrande gällande preliminär 

verksamhetsplan 2013 för Polismyndigheten i Örebro län. Vidare att förslaget till 

remissyttrande redovisas vid Brottsförebyggande rådets möte den 5 februari 2013 

för möjligheter till synpunkter. 

 

Vidare föreslås allmänna utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att ge allmänna 

utskottet rätt att vid sammanträde den 6 februari 2013 besluta om remissyttrande 

från Ljusnarsbergs kommun. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist att upprätta 

förslag till remissyttrande gällande preliminär verksamhetsplan 2013 för 

Polismyndigheten i Örebro län. Vidare att förslaget till remissyttrande redovisas 

vid Brottsförebyggande rådets möte den 5 februari 2013 för möjligheter till 

synpunkter. 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   52 (65) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-30  

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar ge allmänna utskottet rätt att vid sammanträde den  

6 februari 2013 besluta om remissyttrande från Ljusnarsbergs kommun. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
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Ks § 38 Dnr KS 004/2013 
 

Ändrat datum för sammanträde i kommunfullmäktige 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad 

den 22 januari 2013 rörande ändrat datum för kommunfullmäktiges 

sammanträde. Av skrivelsen framgår att ärende rörande eventuellt avtal 

med Statens Bostadsomvandling AB kräver en längre handläggningstid än 

tidigare beräknat, varför önskemål finns om att ändra sammanträdesdatum 

för kommunfullmäktige i mars 2013. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att dess sammanträde torsdagen den 14 mars 2013 

flyttas till torsdagen den 18 april 2013 klockan 18.30. 

 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att dess sammanträde torsdagen den 14 mars 2013 

flyttas till torsdagen den 11 april 2013 klockan 18.30. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att dess sammanträde 

torsdagen den 14 mars 2013 flyttas till torsdagen den 11 april 2013 klockan 18.30. 

 

_________ 
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KS § 39 
Au § 18  Dnr KS 005/2013 
 

Redovisning och uppföljning av beslut i kommunfullmäktige 
2010-2012 exklusive motioner, medborgarförslag och 
budgetuppdrag 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en redovisning och 

uppföljning per den 4 januari 2013 av verkställighet gällande beslut tagna i 

kommunfullmäktige 2010-2012 exklusive motioner, medborgarförslag och 

budgetuppdrag. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och 

redovisningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen och redovisningen. 

 

_________ 
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Ks § 40 
 

Anmälan om delegationsbeslut 
 

Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden  

2012-11-01—2012-12-31. 

 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  

2012-11-01—2012-12-31. 

 

Anmälan av följande beslut gällande anställning av följande tjänster med 

delegat bildningschef Anders Nordlund: 

 Kurator, 75 tillsvidare från och med den 7 januari 2013. 

 Psykolog, 50 procent t6illsvidare från och med den 1 februari 2013. 

 Resurslärare, 75 procent tillsvidare från och med den 7 januari 2013. 

 

Anmälan av beslut den 21 december 2012 gällande kapitalplacering hos 

Ålandsbanken uppgående till 5 000 000 kronor med löptid tre månader, och 

ränta 2,30 procent.  

Delegat: Ekonomichef Bo Wallströmer  

 

Anmälan av beslut den 21 december 2012 gällande placering i 

ränteobligation med emittent Lloyds Bank, nominellt 1 500 000 kronor med 

löptid till och med den 21 februari 2016 och ränta STIBNOR + en procent 

dock högst 4,5 procent.  

Delegat: Ekonomichef Bo Wallströmer 

 

Anmälan av beslut den 14 januari 2013 gällande omplacering av lån hos 

Kommuninvest uppgående till 20 000 000 kronor med löptid till och med den  

10 januari 2014 samt ränta uppgående till 1,71 procent.  

Delegat: Ekonomichef Bo Wallströmer i samråd med kommunstyrelsens 

ordförande Ewa-Leena Johansson (S) 

 

Anmälan av beslut den 28 november 2012 gällande omplacering av lån hos 

Kommuninvest uppgående till 9 000 000 kronor med löptid till och med den  

6 december 2014 samt ränta uppgående till 1,82 procent.  

Delegat: Ekonomichef Bo Wallströmer i samråd med kommunstyrelsens 

ordförande Ewa-Leena Johansson (S) 

 

Anmälan av beslut den 1 november 2012 gällande amortering av lån hos 

Kommuninvest med 4 500 000..  

Delegat: Ekonomichef Bo Wallströmer i samråd med kommunstyrelsens 

ordförande Ewa-Leena Johansson (S) 
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Anmälan av beslut den 2 januari 2013 gällande nyupplåning hos 

Kommuninvest av lån uppgående till 5 000 000 kronor med löptid till och med 

den 6 december 2017 samt fast ränta uppgående till 2,19 procent. Lånet avser 

kommunens reningsverk. 

Delegat: Ekonomichef Bo Wallströmer i samråd med kommunstyrelsens 

ordförande Ewa-Leena Johansson (S) 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 41 
 

Delgivningar 
 

Avsändare Ämne 
Allmänna utskottet Protokoll fört vid sammanträde den  

5 december 2012. 

  

Allmänna utskottet Protokoll fört vid sammanträde den  

16 januari 2013. 

  

Bildningsutskottet Protokoll fört vid sammanträde den  

4 december 2012. 

  

Bildningsutskottet Protokoll fört vid sammanträde den  

15 januari 2013. 

  

Sociala utskottet Protokoll för vid sammanträde den  

6 december 2012. 

  

Sociala utskottet Protokoll för vid sammanträde den  

17 januari 2013. 

  

Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den  

5 december 2012. 

  

Bergslagens 

överförmyndarnämnd 

Protokoll fört vid sammanträde den  

5 december 2012. 

  

Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokoll fört vid sammanträde den  

14 november 2012. 

  

Bergslagens Kommunalteknik Protokoll fört vid direktionens sammanträde 

den16 november 2012. 

  

Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokoll fört vid sammanträde den  

12 december 2012. 

  

Bergslagens Kommunalteknik Protokoll fört vid direktionens sammanträde 

den 14 december 2012. 
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RäddningsnämndenVästerbergsl

agen 

Protokoll fört vid sammanträde den  

10 december 2012. 

  

Regionförbundet Örebro Protokoll fört vid regionstyrelsens 

sammanträde den 6 december 2012. 

  

Regionförbundet Örebro Protokoll fört vid regionstyrelsens 

sammanträde den 20 december 2012. 

  

Regionförbundet Örebro Protokoll fört vid regionfullmäktiges 

sammanträde den 20 december 2012. 

  

Örebro läns landsting Protokoll fört vid landstingsstyrelsens 

sammanträde den 12 december 2012. 

  

Örebro läns landsting Protokoll fört vid landstingsfullmäktiges 

sammanträde den 27 november 2012. 

  

Partnerskap Bergslagsbanan Protokoll fört vid lednings- och 

tjänstemannagruppen den 2 november 2012. 

  

Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokollsutdrag från sammanträde den 

12 december 2012, § 250, sammanträdestider 

2013. 

  

Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokollsutdrag från sammanträde den 

12 december 2012, § 251, attestförteckning 

2013. 

  

Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokollsutdrag från sammanträde den 

12 december 2012, § 272, information om 

ovårdade tomter och fastigheter 

  

Regionförbundet Örebro Protokollsutdrag från sammanträde i 

regionstyrelsen den 

1 november 2012, § 81, sammanträdesplan för 

regionstyrelsen 2013. 

  

Bergslagens Kommunalteknik Protokollsutdrag från sammanträde i 

direktionen den14 december 2012, § 64, budget 

2013 och verksamhetsplan 2013-2015. 
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Partnerskap Bergslagsbanan Budgetförslag 2013. 

  

Tursam i Bergslagen ekonomisk 

förening 

Protokoll fört vid styrelsemöte den  

8 november 2012. 

  

Samordningsförbundet i norra 

Örebro län (SOFINT) 

Protokoll fört vid styrelsemöte den  

7 december 2012. 

  

Örebro läns landsting Protokollsutdrag från sammanträde i nämnden 

för trafik, miljö och service den 4 december 

2012, § 66, tillämpning av avtal om regional 

kollektivtrafik för Örebro län. 

  

Regionförbundet Örebro Protokollsutdrag från sammanträde i 

regionfullmäktige den 18 oktober 2012, § 11, 

regionförbundets delårsrapport per den 31 

augusti 2012.. 

  

Boråd/anhörigråd 

Solgården/Hedens äldreboende 

Minnesanteckningar från möte den  

21 november 2012. 

  

Boråd/anhörigråd Ängen Minnesanteckningar från möte den  

27 november 2012. 

  

Boråd/anhörigråd Koppargården Minnesanteckningar från möte den  

3 oktober 2012. 

  

Boråd/anhörigråd Kata Minnesanteckningar från möte den  

29 november  2012. 

  

Arbetsmiljöverket Inspektionsuppföljning och avslut av ärende 

rörande Koppargården. 

  

Förvaltningsrätten i Karlstad Fastställande av beslut om omedelbart 

omhändertagande enligt Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). 

  

Förvaltningsrätten i Karlstad Handlingar för kännedom rörande omedelbart 

omhändertagande enligt Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). 
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Kammarrätten i Göteborg Avskrivning av mål och fastställande av 

förvaltnings-rättens sekretessbeslut rörande 

beredande av vård enligt Lag om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM). 

  

Försäkringskassan Uppsägning av samtjänstavtal för serviceplats i 

Ljusnarsbergs kommun. 

  

Skolinspektionen Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2013 

  

Bildningschefen Svar till skolinspektionen 

  

Information & Kompetens i 

Sverige AB 

Förlängning av avtal avseende webbaserad 

distansundervisning till vuxenutbildningen 

  

Barn- och elevombudsmannen: Anmälan om kränkande behandling av 

Kyrkbacksskolan, Ljusnarsbergs kommun 

  

Barn- och elevombudsmannen: Begäran av yttrande -Anmälan om kränkande 

behandling vid Kyrkbacksskolan, 

Ljusnarsbergs kommun 

  

Barn- och elevombudsmannen: Beslut - Anmälan om kränkande behandling 

vid Kyrkbacksskolan, Ljusnarsbergs kommun 

  

Länsstyrelsen Örebro län Underrättelse - Tillsyn enligt 2 § lagen om 

allmän kameraövervakning 

  

Länsstyrelsen Örebro län Underrättelse - Tillsyn enligt 2 § lagen om 

allmän kameraövervakning 

  

Lindesbergs kommun Avtal för barnomsorgsplats 

  

Örebro läns landsting Redovisning av folkhälsoinsatser 2012. 

  

Socialchef Charlotte Dahlbom Redovisning till Socialstyrelsen av vidtagna 

åtgärder med anledning av tillsyn på HVB 

Bergsgården. 

Lindesbergs kommun Minnesanteckningar från möte den 11 

december 2012 rörande samarbete mellan 

kommunerna och Migrations-verket. 
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Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Överenskommelse för 2013 mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting om stöd 

till evidensbaserad praktik för god kvalitet 

inom socialtjänsten. 

  

Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges 

Kommuner och Landsting om sammanhållen 

vård och omsorg om de mest sjuka äldre 

2013.. 

  

Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges 

Kommuner och Landsting om stöd till  

riktade insatser inom området psykisk ohälsa 

2013.. 

  

Skolverket Statsbidrag för Lärarlyftet II höstterminen 

2012. 

  

Skolinspektionen Beslut efter anmälan av Kyrkbacksskolan. 

  

Socialstyrelsen Beslut den 19 december 2012 om att avsluta 

ärende, Dnr 9.3.1-27/2012. 

  

Länsstyrelsen Örebro län Förordnande av borgerlig vigselförrättare. 

  

Lantmäteriet Bekräftelse på ansökan om 

fastighetsbestämning berörande Kopparberg 

1:1 och Kyrkvreten 6. 

  

Länsstyrelsen Örebro län Information om civila skyddsobjekt. 

  

Örebro läns landsting Protokollsutdrag från sammanträde i 

landstingsfullmäktige den 27-28 november 

2012, § 130, justering av kollektivtrafikens 

taxor 2013. 

  

Lokal Utveckling & Social 

Ekonomi (L&SEK) 

Kallelse till styrelsemöte den 28 januari 2013. 

  

Leader Bergslagen Avslag på ansökan om medel till projektet 

”Besöksnäringen i Ljusnarsbergs kommun”. 
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Länsstyrelsen Örebro län Beslut, tillstånd till återplantering av skog inom 

ny-påträffad fornlämning och del av 

fornlämning, Salbo 1:1. 

  

Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Cirkulär 12:69 Redogörelse för Preliminära 

riktlinjer för tjänstepension. 

  

Länsstyrelsen Örebro län Beslut om särskild arkeologisk utredning av del 

av fastighet Norra Björkberg 1:4. 

  

Länsstyrelsen Örebro län Beslut angående rasering av befintlig 

luftledning och förlängning av markkabel. 

  

Örebro läns landsting Protokollsutdrag från sammanträde i nämnden 

för trafik, miljö och service den 4 december 

2012, § 60, tillämpning av avtal om regional 

kollektivtrafik för Örebro län.. 

  

Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Beslut om ändring av erfarenhetsklass och årlig 

kontrollavgift för livsmedelsanläggning, 

Koppargården. 

  

Ljusnarsbergs kommun och 

Länsstyrelsen Örebro län 

Överenskommelse om mottagande och 

bosättning av nyanlända invandrare 2012. 

  

Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap 

Redovisning av uppdrag angående statlig 

ersättning till kommuner för arbete inom 

samhällets krisberedskap. 

  

Försvarsmakten, Högkvarteret Information om Försvarsmaktens regionala 

indelning. 

  

Ljusnarsbergs kommun Ansökan till Länstrafiken om medel från 

kompletterande uppdragsavtal avseende 

Citybanan. 

  

Lantmäteriet Avslutad förrättning, fastighetsreglering 

berörande Cementgjutare 5 och Stortorp 6:1. 

  

Bergslagens Kommunalteknik Sammanträdestider för direktionen och dess 

beredning 2013. 
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Post- och telestyrelsen Beslut om tilldelning av radiofrekvenser, 

villkor och tillståndstid enligt Lagen om 

elektronisk kommunikation, Treskillingen. 

  

Post- och telestyrelsen Beslut om tilldelning av radiofrekvenser, 

villkor och tillståndstid enligt Lagen om 

elektronisk kommunikation, Koppargården. 

  

Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap 

Myndigheten förs samhällsskydds och 

beredskaps stöd för kommunala 

räddningscentraler och eldningsplatser – ny 

inriktning. 

  

Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Cirkulär 12:75 Slutligt utfall av 2011 års 

kommunala fastighetsavgift och ny prognos för 

2012. 

  

Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap 

Räddningstjänst i siffror 2011. 

  

Kommerskollegium Icke-bindande myndighetsåtgärder måste följa 

EU-rätten Konsekvenser för myndigheter och 

kommuner. 

  

Sociala utskottet Redovisning av vidtagna åtgärder samt översyn 

av verksamhetsrutiner med anledning av 

Socialstyrelsens beslut gällande Lex-

Mariaanmälan, Dnr 9.3.1-27/2012. 

  

Post- och telestyrelsen Förlängning av tillstånd att använda 

radiosändare. 

  

Arbetsmiljöverket Avslutat ärende gällande brister i systematiska 

arbetsmiljöarbetet, Koppargården. 

  

Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokollsutdrag från sammanträde den 14 

november 2012, § 237, beslut om 

miljösanktionsavgift för utebliven 

köldmediekontroll. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 

  

  

  

  

  

  

Försäkringskassan Beslut om att bevilja samtliga styrelser i 

samordningsförbund ansvarsfrihet för 2011 års  

förvaltning och räkenskaper. 

  

Ljusnarsbergs kommun och 

TeliaSonera Skanova Access 

AB 

Avtal om att anlägga kanalisation med mera. 

  

Partnerskap Bergslagsbanan Information om styrelsens beslut om 

avgiftsfinansiering av verksamheten 2013. 

  

Partnerskap Bergslagsbanan Protokoll fört vid möte med lednings- och 

tjänstemanna-gruppen den 2 november 2012. 

  

Lantmäteriet Underrättelse om avslutad förrättning, 

fastighetsreglering berörande Lund 2:1 och 2:4. 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   65 (65) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-30  

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Ks § 42 
 

Fråga angående tömning av septiktankar i kommunen,  
Hans Hedborg (C) 
 

 

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

fråga: Varför har inte septiktankar i kommunen tömts den senaste tiden? 

 

Ledamoten i direktionen för Bergslagens Kommunalteknik (BKT)  

Gunnar Fransson (M) svarar att den 11 januari 2013 fanns det inom BKTs område 

cirka 200 tankar som inte var tömda. BKT har inlett förhandlingar med berörd 

entreprenör samt utreder ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 

 

_________ 

 

 

 


