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

Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-12.10 

13.10-14.30 
Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S), §§ 46-64 

Denise Ljungström (S), tjänstgörande ersättare 

Annika Renbro (S), tjänstgörande ersättare 

Antti Tsupukka (S) 

Astrid Dahl (V)  

Leif Jörner Pedersen (V), tjänstgörande ersättare 

Hans Hedborg (C) 

Janeric Björkman (C) 

Ulf Hilding (M) 

Gunnar Fransson (M) 

Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare , §§ 43-48, 50-64 

Bo Wallströmer, tillförordnad kommunchef och ekonomichef, §§ 43-48, 50-64 

Charlotte Dahlbom, socialchef, §§ 43-48, 50-64 

Anders Nordlund, bildningschef, §§ 43-48, 50-64 

Christer Göransson, fastighetschef/verkställande direktör LFAB, §§ 43-48, 50-64 

Ken Karlsson,  entreprenör, § 56 

Barbro Svensson, enhetschef, §§ 57-58 

 
Utses att justera 

 
Hans Hedborg 

Justeringens 
plats och tid 
 

Kommunkontoret 2013-03-11 Paragrafer 43-64 

Underskrifter 
 

 

………………………………….                 …………………………… 
Sekreterare Anders Andersson Ingemar Javinder 

§§ 43-48, 50-64 § 49 
  

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

  

………………………………………… 
Justerande Hans Hedborg 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2013-02-27 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2013-03-11 Datum för 
nedtagande 

2013-04-08 

Underskrift  

………………………………………………….  

Anders Andersson 
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Ks § 43 
Au § 22  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. Bolager beräknas för 

2012 uppnå en förlust med 1 200 000 kronor som kan härledas till fastighetsaffär 

gällande Vintersvik. Likvida medel den 31 december 2012 var 14 100 000 kronor. 

 

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

skall delges kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Verkställande direktör Christer Göransson och ekonomichef Bo Wallströmer 

informerar muntligt om den ekonomiska situationen i Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag (LFAB) per den 30 december 2012 samt den aktuella 

ekonomiska situationen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 

 

_________ 

Expediering: 

Verkställande direktör Christer Göransson 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonomichef Bo Wallströmer 
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Ks § 44 
Au § 21 
 

Ekonomisk rapport 
 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar muntligt om den ekonomiska 

situationen i kommunen per den 31 december 2012. Resultatet visar på ett 

överskott med cirka 9 600 000 kronor. Skatteintäkterna översteg budget med 

1 500 000 kronor, statsbidragen översteg budget med 2 400 000 kronor och 

finansnettot var ett överskott med 1 600 000 kronor. Verksamheternas 

nettokostnader översteg budget med 1 600 000 kronor och detta kan uteslutande 

härledas till sociala utskottets verksamheter. Likviditeten var den  

31 december 2012 21 600 000 kronor.  

 

Likviditeten uppgår i dagsläget till cirka 25 000 000 kronor. 

 

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

skall delges kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar muntligt om den ekonomiska situationen 

i kommunen per den 31 december 2012. Vidare ges information om den aktuella 

ekonomiska situationen i kommunen. Per den 26 februari 2013 uppgår kommunens 

likvida medel till 27 300 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten. 
 

 

_________ 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonom Inger Sundblad 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   4 (30) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27  

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Ks § 45 
Au § 23  Dnr KS 037/2012  
 
Överföringar av investeringar 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den  

5 februari 2013 rörande investeringar 2012 och 2013. Av skrivelsen framgår att av 

budgeterade medel 2012 har 5 110 000 kronor ej använts. 

 

Förslag 

Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige besluta att överföra 5 110 000 kronor från 2012 års investeringsbudget 

till 2013 års investeringsbudget, vilken därmed totalt uppgår till 11 498 000 kronor. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att justera 

2013 års finansiella mål avseende investeringsnivå från 6 500 000 kronor till 

11 500 000 kronor. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att att överföra 5 110 000 

kronor från 2012 års investeringsbudget till 2013 års investeringsbudget, vilken 

därmed totalt uppgår till 11 498 000 kronor. Vidare föreslås kommunfullmäktige 

besluta att justera 2013 års finansiella mål avseende investeringsnivå från 

6 500 000 kronor till 11 500 000 kronor. 

 

_________ 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonom Inger Sundblad 
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Ks § 46 
Bus § 19  Dnr KS 002/2013 

 
Beläggning på förskolan – uppföljning av volymtimmar 
 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Rektor Shanti Aronsson och bildningschef Anders Nordlund redovisar 

förskoleverksamhetens volymtimmar januari månad och preliminära siffror för 

februari månad 2013. Det budgeterade antalet volymtimmar per årsarbetare och 

vecka är 210 sedan den 1 januari 2013. Under januari månad var snittet för 

Åstugans förskola 242 volymtimmar, 203 volymtimmar för Garhyttans förskola 

och 167 volymtimmar för dagbarnvårdare. Totalt sett i snitt 211 volymtimmar för 

januari månad 2013. 

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet godkänner rapporten och beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

godkänna rapporten. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. Vidare beslutas att rapport gällande 

förskoleverksamhetens volymtimmar skall redovisas till kommunstyrelsen en gång 

varje kvartal. 

 

_________ 

Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 

Rektor Shanti Antonsson 
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Ks § 47 
Su § 27  Dnr KS 062/2013  

 
Rapporter från sociala utskottets verksamheter 
 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiskt ansvariga inom de verksamheter som ingår under sociala utskottets 

ansvarsområde, har inkommit med förslag till verksamhetsberättelse för år 2012. 

 

Verksamhetsrapporter gällande antalet utskrivningsklara från sjukhus som ej kan 

erbjudas plats på korttidsboende per den 7 februari 2013, statistik från individ- och 

familjeomsorgen per den 31 januari 2013 samt resursfördelningen inom 

hemtjänsten i december 2012 redovisas. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet återremitterar förslaget till verksamhetsberättelse för år 2012 för 

revidering. Vidare beslutas att redovisade verksamhetsrapporter skall delges 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. Vidare beslutas att verksamhetsrapporter 

från sociala utskottets verksamheter skall redovisas till kommunstyrelsen en gång 

varje kvartal. 

 

_________ 

Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 
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Ks § 48 
Au § 2  Dnr KS  
 

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. 

 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar förslag till internbudget 2013 för 

kommunen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till internbudget för 2013. 

 

_________ 

Expediering: 

Tf kommunchef och ekonomichef Bo Wallströmer 

Bildningschef Anders Nordlund 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Enhetschefer inom socialförvaltningen 

Rektorer och förskolechef inom bildningsförvaltningen 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonom Inger Sundblad 
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Ks § 49 
Au § 24  Dnr KS 055/2013 
 

Uppföljning av kommunledningsorganisationen 
 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 26 september 2012, § 212 i 

samband med att tjänstledighet beviljades för kommunchef Tommy Larserö under 

perioden 22 oktober 2012-30 juni 2013, att kommunledningsorganisationen under 

tjänstledigheten skulle följas upp och redovisning skulle ske vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 27 februari 2013. Kommunstyrelsens beslut föranleddes bland 

annat av den oro som framfördes av ett antal arbetstagarorganisationer om svag 

kommunledning med bristande förtroende samt försämrad arbetsmiljö för 

medarbetare som direkt påverkas av förändringen i kommunledningen. 

 

Kanslisekreterare Maria Stenberg har erhållit uppdraget att genomföra den 

beslutade uppföljningen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslisekreterare Maria Stenberg har inkommit med sammanställning daterad den 

20 februari 2013 av enkätundersökningen gällande ändrad kommunlednings-

organisation under ordinarie kommunchefs tjänstledighet.  

 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer, bildningschef Anders Nordlund, 

socialchef Charlotte Dahlbom, fastighetschef Christer Göransson och 

kommunsekretare Anders Andersson deltar inte i behandlingen av ärendet och 

lämnar lokalen. 

 

Förslag 
Kanslisekreterare Maria Stenberg föreslår i till uppföljningen bilagd skrivelse 

daterad den 20 februari 2013, att kommunstyrelsen godkänner sammanställningen. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Kanslisekreterare Maria Stenberg 

Arbetstagarorganisationer med representation i kommunen 
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Ks § 50 
Bus § 21  Dnr KS 031/2013 

 
Förslag till läsårstider, läsåret 2013-2014 
 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund presenterar förslag på läsårstider för läsåret 2013-

2014. Förutsättningar enligt skollagen är minst 178 dagar. Arbetsåret enligt avtal 

194 dagar exklusive lovdagarna. 

 

  Från Till Elevdagar Lärardagar 

Höstterminen Elever 19 augusti 20 december 83 (2 studiedagar)  

 Lärare 12 augusti 20 december  91 

      

Vårterminen Elever 8 januari 13 juni 95 (3 studiedagar)  

 Lärare 7 januari  19 juni  103 

      

   Totalt 178 194 

 

Lovdagar: 

Höstterminen 2013:  

28 oktober – 1 november   5 dagar 

 

Vårterminen 2014: 

17 februari – 21 februari (sportlov)  5 dagar 

22 april – 25 april (påsklov) 4 dagar 

2 maj (klämdag)  1 dag 

30 maj (klämdag)   1 dag  

_______________________________________ 

Totalt                   16 dagar 

 

Dagar för kompetensutveckling, planering, utvärdering med mera under 

terminerna: 

 

Höstterminen 2013:  Tre dagar varav 1 dag 28 oktober 

Vårterminen 2014:  Tre dagar 

 

Totalt  5 dagar 
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Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet godkänner förslaget på läsårstider för läsåret 2013/2014 och 

föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till läsårstider 2013/2014. 

 

_________ 

Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 

Rektor Ewa Wikström 

Rektor och förskolechef Shanti Antonsson 

Rektor Kent Liljendahl 

Personalavdelningen 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   12 (30) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27  

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 
Ks § 51 
Su § 20  Dnr KS 016/2013 

 
Revidering av manual för internkontroll och 
uppdragshandlingar 
 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med förslag till reviderad manual för 

internkontroll.  

 

Förslag 
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår i skrivelse daterad den 28 januari 2013 

sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till reviderad 

manual för internkontroll inom socialförvaltningen samt att denna manual ersätter 

befintliga checklistor i förekommande uppdragshandlingar. Vidare föreslås beslutas 

att manualen uppdateras årligen. 

 

Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Enhetschefer inom socialförvaltningen 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   13 (30) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27  

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 
Ks § 52 
Su § 25  Dnr KS 016/2013 

 
Förslag till projekt med Samhall AB gällande hemstäd 
 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Yvonne Andersson inkom med 

skrivelse daterad den 14 januari 2013 rörande förslag om att starta projekt i 

samarbete med Samhall AB gällande hemstäd. Projektet innebär att hemtjänstens 

städverksamhet utförs av Samhall AB och därmed frigörs kommunala resurser för 

omsorgsverksamhet. Projektet skall utvärderas under hösten 2013 för att sedan 

beslut skall tas huruvida hemtjänstens städverksamhet i framtiden skall utföras av 

extern aktör. Beslutas att extern aktör skall utföra denna stödverksamhet, 

genomförs en upphandling. 

 

Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 17 januari 2013, § 5 uppdra åt 

socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Yvonne Andersson utarbeta en 

kompletterande utredning av vilken bland annat skulle framgå hur stora 

personella och ekonomiska resurser inom kommunen som omfattades av ett 

eventuellt köp av städverksamhet inom hemtjänsten. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Yvonne Andersson har inkommit 

med kompletterande utredning daterad den 30 januari 2013. Av utredningen 

framgår att volymen städning uppgår till 100,74 timmar per månad. Vidare anges 

i utredningen att städning med kommunalt anställd personal medför en kostnad 

under perioden mars-december 2013 med cirka 252 080 kronor och kostnaden för 

Samhalls utförande under samma period är cirka 181 608 kronor. 

 

Samhall AB har inkommit med anbud rörande ett projekt med övertagande av 

städ inom kommunens hemtjänstverksamhet. Lars-Erik Karlsson och  

Lillemor Tirziu Friskh, Samhall AB presenterar anbudet. 

 

Förslag 

Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Yvonne Andersson föreslår att 

kommunen inleder ett projekt tillsammans med Samhall AB innebärande att de 

senare under perioden mars-december 2013 utför städning inom kommunens 

hemtjänst. Vidare föreslås att projektet utvärderas under hösten 2013 varefter 

övervägs om städningen inom hemtjänsten fortsatt skall genomföras av extern 

utförare. Slutligen föreslås att en mindre avgift tas ut från den enskilde brukaren för 

städprodukter som tillhandahålls av Samhall AB. 
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Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag 

under förutsättning att personalkostnader, inbegripet vikariekostnader, inom 

enheten hemtjänst/Treskillingen minskar motsvarande kostnaden för projektets 

genomförande. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag med förtydligandet att 

kostnaden för projektet skall finansieras inom den ekonomiska budgetram som 

beslutats för sociala utskottets verksamheter. 

 

_________ 

Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Enhetschef Yvonne Andersson 
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Ks § 53 
Su § 19  Dnr KS 016/2013 
 

Revidering av delegationsordning inom det sociala området 
 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkom med skrivelse daterad den  

9 januari 2013 med förslag till reviderad delegationsordning inom det sociala 

området. Denna skrivelse har kompletterats med redovisning av vilka förändringar 

som genomförts i det nya förslaget till delegationsordning inom det sociala 

området. 

 

Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 17 januari 2013, § 11 hänskjuta 

ärendet till dagens sammanträde. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet beslutar hänskjuta förslaget till reviderad delegationsordning inom 

det sociala området till kommunstyrelsen. Vidare beslutas att föreligger behov, 

skall underlag för beslut av kommunstyrelsen i egenskap av socialnämnd utarbetas 

rörande särskilt förordnande av ledamot eller ersättare att ta delegationsbeslut i 

vissa fall. 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar föreliggande förslag till delegations-

ordning inom det sociala området. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till delegationsordning 

inom det sociala området med ändringen av att delegationsförteckningens ärende nr 

8:46 Beslut om bostadsanpassning med mera stryks. Vidare påtalar kommun-

styrelsen delegationsordningens avsnitt 3 där det bland annat fastslås att 

”Respektive delegat ska lämna en förteckning över de beslut som tagits med stöd 

av delegering från kommunstyrelsen till kommunledningskontoret. Rapporteringen 

ska omfatta de beslut som fattats sedan föregående styrelsesammanträde. Delegaten 

bör rapportera delegationsbesluten en gång per månad.” 

 

_________ 

Expediering: Samtliga delegater  
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Ks § 54  Dnr KS 031/2013 
 
Nominering till Intresseföreningen Bergslaget 

 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen i Intresseföreningen Bergslaget har inkommit med skrivelse 

daterad den 28 januari 2013 i vilken föreningens medlemmar erbjuds att senast den 

8 april 2013 nominera ledamöter till föreningens styrelse samt revisorer. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att nominera Astrid Dahl (V) till ersättare för 

styrelseledamöter samt ekonomichef Bo Wallströmer till revisor. 

 

_________ 

Expediering: 

Valberedningen, Intresseföreningen Bergslaget 
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Ks § 55 
Au § 26  Dnr KS 005/2013 
 

Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande 
beslut i kommunstyrelsen 2008-2013 
 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en redovisning och 

uppföljning av beslut tagna i kommunstyrelsen 2008-2012 i form av ett 

arbetsmaterial. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med redovisning och 

uppföljning av beslut i kommunstyrelsen 2008-2013 per den 19 februari 2013. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson förslår i skrivelse daterad den  

19 februari 2013 bilagd redovisningen, kommunstyrelsen godkänna 

redovisningen och uppföljningen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
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Ks § 56   
 
Redovisning av turismverksamheten 2012 
 

Ärendebeskrivning 
Entreprenör Ken Karlsson redovisar besöksstatistik för Kopparbergs Turistbyrå 

2012 samt planering av turismarbetet vid Bergslagens turistbyråer under 2012. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

_________ 
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Ks § 57 
Su § 21  Dnr KS 008/2013 

 
Övergripande överenskommelse med Migrationsverket 
samt överenskommelse om platser för barn med 
uppehållstillstånd och överenskommelse om asylplatser 
 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Migrationsverket har inkommit med förslag till övergripande överenskommelse 

med stöd av Förordning (2002:1118) § 1a gällande mottagande av asylsökande 

barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn, förslag 

till överenskommelse med stöd av Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för 

insatser för vissa utlänningar § 30 att hålla 15 boendeplatser tillgängliga för 

ensamkommande barn med uppehållstillstånd samt förslag till överenskommelse 

med stöd av Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) § 2 att 

hålla tre boendeplatser tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn. 

 

Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att ingå överenskommelser med Migrationsverket enligt 

föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Barbro Svensson redovisar 

överenskommelsernas innebörd. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Enhetschef Barbro Svensson 
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Ks § 58 
Su § 22  Dnr KS 008/2013 

 
Överenskommelse med Länsstyrelsen i Örebro län om 
etablering av nyanlända invandrare i Ljusnarsbergs kommun 
2013 
 

Sociala 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. 

 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 16 januari 2013, § 16 uppdra åt 

socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef för mottagande av barn och 

ungdomar Barbro Svensson utarbeta en information till kommunstyrelsens 

sammanträde den 30 januari 2013 som möjliggör ett övervägande om eventuell 

överenskommelse med Länsstyrelsen i Örebro län rörande mottagande och 

bosättning av nyanlända invandrare 2013. 

 

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 flyktingar i Ljusnarsbergs kommun. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 30 januari 2013, § 26 hänskjuta 

ärendet till senare sammanträde.  

 

Förslag 
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef för mottagande av barn och 

ungdomar Barbro Svensson föreslår i skrivelsen daterad den 17 januari 2013, 

kommunstyrelsen besluta att ingå avtal för 2013 med Länsstyrelsen i Örebro län 

och Migrationsverket gällande mottagning av 15 nyanlända flyktingar varav sju är 

anvisningsbara platser och åtta är platser för självbosättning. 
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Sociala utskottet förslag 
Kommunstyrelsen beslutar ingå avtal med Länsstyrelsen i Örebro län och 

Migrationsverket om mottagande av åtta nyanlända invandrare med 

självbosättning. Vidare föreslås kommunstyrelsen diskutera ett eventuellt avtal 

rörande anvisningsbara platser för nyanlända flyktingar. 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Barbro Svensson redovisar ärendet 

varvid framkommer att det avser en överenskommelse med Länsstyrelsen i Örebro 

län och inte ett avtal som tidigare angivits. 

 

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktige skall ta ett principbeslut 

rörande överenskommelse med Länsstyrelsen i Örebro län gällande eventuellt 

mottagande av nyanlända invandrare i kommunen 2013. Vidare beslutas uppdra åt 

kommunsekreterare Anders Andersson utarbeta ett förslag som ger kommun-

styrelsens rätt att besluta om den konkreta utformningen av ett eventuellt 

mottagande av nyanlända invandrare samt ansvar för att uppföljning av en sådan 

verksamhet genomförs och redovisas vid en tidpunkt betydligt före överens-

kommelsen upphör. 

 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra åt tillförordnad kommunchef  

Bo Wallströmer att snarast arrangera en träff mellan representanter från kommunen 

och Migrationsverket. 

 

Slutligen beslutar kommunstyrelsen i det fall kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag, skall kommunstyrelsen nogsamt följa verksamheten 

såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt med återkoppling vid två 

sammanträden i kommunstyrelsen per år. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå överenskommelse 

med Länsstyrelsen i Örebro län gällande mottagande av maximalt tio nyanlända 

invandrare 2013. 

 

_________ 

Expediering: 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer Enhetschef Barbra Svensson 

Kommunsekreterare Anders Andersson  Socialchef Charlotte Dahlbom  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   22 (30) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27  

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Ks § 59 
 

Anmälan om delegationsbeslut 
 

Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden  

2013-01-01—2013-01-31. 

 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  

2013-01-01—2013-01-31. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 60 
 

Delgivningar 

Diarienummer Avsändare Ämne 

KS 027/2013 Länsstyrelsen Örebro län 
Omprövning av tillstånd enligt miljöbalken till 
fortsatt och utökad verksamhet vid Kopparbergs 
Bryggeri AB, dnr: 551-464-2013 

   

KS 026/2013 
Samordningsförbundet i norra 
Örebro län, Sofint 

Äskade medel för 2013 

   

E-post/kansli Socialstyrelsens  Årlig lägesrapport: Tillståndet och utvecklingen 
inom hälso- och sjukvård och Socialtjänst 2013 

   

E-post/kansli BMB Anslag, protokoll, bilagor och beslut från BMB:s 
nämndsammanträde den 24 januari 2013. 

   

E-post/kansli BMB Statistiskt material från Bergslagens Miljö- och 
Byggförvaltning gällande Insikt 

   

E-post/kansli Alkoholhandläggare Ulf 
Wiman 

Statistiskt material till Insikt 2012 

   

 Bergsstaten Underrättelse – Silverhöjden nr 500 

   

 Bergsstaten Underrättelse  - Kämpetorp nr 2 

   

E-post/kansli Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL 

Information om statliga stimulansmedel i 
överenskommelser som har inriktning på 
socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård 

   

KS 050/2012 Lantmäteriet Underrättelse om avslutad förrättning: 
Avstyckning från herrhagen 1.33, T12186 

   

KS 043/2012 Lantmäteriet Fastighetsreglering berörande Cementgjutaren 5 
och Stortorp 6:1, T12293 

E-post/kansli Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL 

Cirkulär: Budgetförutsättningar för åren 2013–
2016 

   

E-post/kansli Boverkets BAB-grupp Information om Bostadsanpassningsbidraget - En 
webbhandbok från Boverket 

   

E-post/kansli Örebro Läns landsting Patientnämndens verksamhetsberättelse 2012 
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E-post/kansli Ludvika Kommun Kungörelse om utställning av översiktsplanen för 
Ludvika kommun 
 

   

KS 2013-017 Ljusnarsbergs Fastigheter Affärsplan - Ljusnarsbergs Fastigheter 2013 

   

KS 2013-007 Tfn kommunchef  
Bo Wallströmer 

Svar till Hyres- och arrendenämnden angående 
tvångsförvaltning dnr 477-12 

   

KS post/e-post Bergslagens kommunalteknik Sammanträdesprotokoll 2013-02-15 § 1 Beslut på 
remiss från Lindesbergs kommun ang. ansökan 
om medfinansiering av projektet: Mälaren en sjö 
för miljoner 

   

Ks post/e-post Migrationsverket och 
länsstyrelserna 

Informations- och prognosbrev februari 2013 

   

Ks post/e-post Migrationsverket Behov av inventering av barn utan 
vårdandshavare 

   

KS-post/ Socialstyrelsen Publicering av vägledningen: ”Lämna ordet och ge 
plats” samt Remiss för begreppet brukare 

   

Ks-post Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Verksamhetsplan och budget 2013 

   

 Allmänna utskottet Protokoll fört vid sammanträde den 6 februari 
2013 

   

 Bildningsutskottet Protokoll fört vid sammanträde den 5 februari 
2013 

   

 Sociala utskottet Protokoll fört vid sammanträde den 7 februari 
2013 

   

 Stiftelsen Stora Gården Protokoll fört vid sammanträde den 6 februari 
2013 

   

 Djäkens samfällighet  Protokoll från styrelsemöte den 1 januari 2013 

   

KS-post/2013 SKL  Kommunernas informationsansvar för unga som 
varken arbetar eller studerar  

   

KS 013/2013 Kultur och musik i 
Kopparberg, Komiken 

Brev ang. ungdomshus i Kopparberg 

  
 

 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   25 (30) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27  

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

KS-post/2013 Socialstyrelsen Ny vägledning om placerade barns skolgång och 
hälsa 

   

Ks post/e-post Folkbildningsrådet Folkbildningsrådets fördelningsmodell 2013 

   

KS-post/2013 Länsstyrelsen & Karlskoga 
kommun 

inbjudan till Integrations- och mångfaldsdag 3 
april 

   

KS-post/2013 Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Rapport: Framtidens Sverige 

   

 Bergsstaten Underrättelse ang. undersökningstillståndet 
Kämpetorp nr 2 

   

 Bergsstaten Underrättelse ang. undersökningstillståndet 
Silverhöjden nr 500 

   

Ks post/e-post 
2013 

Bergslagens Kommunalteknik Protokoll fört vid sammanträde den 15 februari 
2013samt beslut på remiss 

   

 Ljusnarsbergs Fastigheter Affärsplan 2013 

   

Ks post/e-post 
2013 

Statens folkhälsoinstitut Svar på enkät gällande kommunens övergripande 
folkhälsoarbete 

   

KS 022/2013 Bergslagens Miljö- och 
byggnadsnämnd 

Bekräftelse på mottagande av årsrapport för CFC. 
Ljusnarsberg Sjukstugan 10, dnr 2013-M001-11 

   

KS 022/2013 Bergslagens Miljö- och 
byggnadsnämnd 

Bekräftelse på mottagande av årsrapport för CFC. 
Ljusnarsberg Stortorp 6:11, dnr 2013-M001-11 

   

KS 007/2013 Hyresnämnden i Linköping Protokoll, 2012-12-18, ansökan om särskild 
förvaltning av fastighet Ljusnarsberg 
Segerforsskogen 1:64 m.fl, Ljusnarsberg. Ärende 
nr 477-12 

   

KS 007/2013 Hyresnämnden i Linköping Protokoll, 2012-04-18, ansökan om särskild 
förvaltning av fastighet Ljusnarsberg 
Segerforsskogen 4:3, Mossgruvan 112-118. 
Ljusnarsberg. Ärende nr 477-12 

   

KS 007/2013 Hyresgästföreningen region 
Mitt 

Yrkande på tvångsförvaltning 

   

KS 007/2013 Hyres- och arrendenämnden i 
Linköping 

Förfrågan till Ljusnarsbergs kommun enligt 16 § 
femte stycket lagen (1973:188) om 
arrendenämnder och hyresnämnder - 
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Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 

  

tvångsförvaltning 

   

KS 007/2013 Tfn kommunchef Svar till Hyres- och arrendenämnden i Linköping 
på förfrågan om tvångsförvaltning av Ställberget 
1:30 och Segerforsskogen 1:64, 2:3 och 3:6-9 (dnr 
477-12 m fl) 

   

 Bergslagens 
överförmyndarnämnd 

Protokoll från sammanträde den 6 februari 2013 

   

KS 039/2011 Socialstyrelsen Beslut i ärende angående förstärkt tillsyn av 
kommunernas insatser till personer med 
psykiskfunktionsnedsättning. Dnr: 9.1-
33650/2011 

   

KS-post/2013 Socialstyrelsen Nya regler om bemanning. Dnr 10.4/4873/2013 

   

Ks post/e-post 
2013 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Cirkulär 13:04, Nya begränsningar för lån inom 
intressegemenskap 
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Ks § 61   
 
Information, årsstämma 2013, Leader Bergslagen 

 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar att Leader Bergslagen har 

årsmöte tisdagen den 23 april 2013 på Lindgården i Västanfors, Fagersta kommun.  

 

Leader är en metod för landsutveckling inom Europeiska Unionen (EU). 

Arbetet sker i ett så kallat trepartnerskap mellan privat, ideell och offentlig 

sektor och projektet bygger på samverkan, lokal förankring, nytänkande, 

utvecklingspotential och varaktighet. I Sverige finns för närvarande 63 

leaderområden varav Fagersta, Norberg, Surahammar, Skinnskatteberg, 

Smedjebacken, Ludvika, Ljusnarsberg, Hällefors, Lindesberg och Nora 

kommuner samt Järle i Örebro kommun bildar Leader Bergslagen som ett 

leaderområde. Leader Bergslagen är en ideell förening.  

 

Leader är organiserat i LAG (Local Action Group) som är sammansatt av en 

tredjedel vardera från privat, offentlig och ideell sektor med krav på representation 

från hela det geografiska området samt en andel av respektive kön som består av 

minst 40 procent. LAGen leds av en styrelse. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar nominera Pirjo Nilsson (S) till uppdraget som 

representant för offentlig sektor från Ljusnarsbergs kommun i LAG, Leader 

Bergslagen. Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt godkänna informationen. 

 

_________ 

Expediering: 

Pirjo Nilsson 
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Ks § 62   
 
Information rörande Ställbergs Kulturcentrum 

 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar om träff med Ställbergs 

Kulturcentrum. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   29 (30) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27  

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Ks § 63 Dnr KS 007/2013 
 
Information rörande förfrågan om kommunal 
tvångsförvaltning av fastigheter 

 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer informerar att hyres- och 

arrendenämnden i Linköping har inkommit med skrivelse daterad den  

6 februari 2013 i vilken anges att Hyresgästföreningen i Örebro yrkat 

tvångsförvaltning av fastigheterna Ljusnarsberg Ställberget 1:30 och Ljusnarsberg 

Segerforsskogen 1:64, 2:3, 3:6, 3:7, 3:8 och 3:9. Hyresgästföreningens önskemål är 

att kommunen åtar sig uppdraget att förvalta fastigheterna. Hyres- och 

arrendenämnden i Linköping ger kommunen möjlighet att föreslå förvaltare. 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer har i skrivelse daterad den  

8 februari 2013 till Hyres- och arrendenämnden i Linköping anfört att kommunen 

ej har något förslag till förvaltare samt att kommunen ej anser sig vara lämplig 

förvaltare för berörda fastigheter. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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Ks § 64   
 
Information rörande projekt inom Regionförbundet Örebro 
gällande bostadsbyggnation 

 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar om Regionförbundet Örebros 

projekt ”Bättre bostadsförsörjning i Örebro län”. Projektet avser att klarlägga 

orsaken till att varför det inte byggs bostäder i flertalet av länets kommuner samt 

utarbeta lokala och regionala initiativ till en bättre bostadsförsörjning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 
 


