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

Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.45-12.00 

13.00-13.50 

 
Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S), 

Annika Renbro (S), tjänstgörande ersättare 

Leif Jörner Pedersen (V), tjänstgörande ersättare 

Antti Tsupukka (S) 

Astrid Dahl (V) 

Ronnie Edvardsson (MP) 

Hans Hedborg (C) 

Janeric Björkman (C) 

Ulf Hilding (M) 

Gunnar Fransson (M) 

 
Övriga deltagande Enligt bilaga. 

Utses att justera 

 
Ulf Hilding 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2014-04-30 Paragrafer 75-108 

Underskrifter 
 

 

 

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

 
  

 

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

 
  

 

…………………………… 
Justerande Ulf Hilding 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2014-04-23 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2014-04-30  Datum för 
nedtagande 

2014-05-26 

Underskrift  

………………………………………………….  

Anders Andersson 
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Ks § 75   
 

Stämningsansökan gällande särskilt förordnad 
vårdnadshavare,  
 
 

 

 

Sekretess 
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Ks § 76   
 

Stämningsansökan gällande återflytt av vårdnad,  
 
 
 

 

Se4kretess 
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Ks § 77   
 

Stämningsansökan gällande återflytt av vårdnad,  
 
 
 

 

Sekretess 
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Ks § 78   
Au § 62   
Bus § 40   
Su § 58  Dnr KS 085/2013 
 

Ekonomisk rapport 
 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar kommunens ekonomiska situation per den 

31 mars 2014. Prognos för helåret 2014 gällande allmänna utskottets verksamhets-

områden visar på ett överskott gentemot budget med 833 000 kronor. Fördjupad 

ekonomisk rapport kommer att utarbetas och presenteras vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 23 april 2014. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner rapporten. 

 

 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ansvarsområde 
510 Bildningschef 

520-522 Förskolor 

542 Garhytteskolan 

544 Kyrkbacksskolan 

550 VUXAM 

 

Beträffande det ekonomiska ansvarsområdet bildningschef (510) prognosticerar 

enheten ett nollresultat, Gymnasiekostnader till andra kommuner är betalda för hela 

perioden med 3 100 000 kronor. 

  

Ansvar 
  
  

Netto 
utfall 
tom feb 
(tkr) 

Period- 
budgettom  
feb 
(tkr) 

Avvikelse  
mot 
period- 
budget 

Årsbudget 
(tkr)t 

Rikt-
punkt 
25 % 

Resultat 
budget/ 
prognos 
(tkr) 

510 12 945,2 10 268,1 -2 677,3   41 413,0 31 0 

520-522 3 198,0 2 503,5 -694,5 10 426,3 31 - 350 

542 1 626,9 1 640,5 13,6 6 762,6 24 0 

544 4 530,6 4 530,3, -0,3 18 694,5 24 0 

550 3 477,5 1 604,9 -1 872,6 6 665,2 52 0 

Summa 25 778,4 20 547,3 -5231,1 83 961,6 31 - 350 
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Vad gäller ansvarsområdet förskolechef (520-522) prognosticerar enheten ett 

underskott på 350 000 kronor främst på grund av obudgeterade kostnader för 

assistenter och för avveckling av personal. Statsbidrag för maxtaxa och 

kvalitetshöjande åtgärder, omfattande 200 000 kronor, är utbetalda för årets andra 

kvartal. Bidrag för perioden januari till mars 2014 från Migrationsverket,  

150 000 kronor, är ännu ej rekvirerat. Extra kostnader för assistent, omfattande 

105 000 kronor, lönekostander för avslutad tjänst, 175 000 kronor, samt ovanligt 

höga kostnader för semesterlön i januari och upplupna semesterlöner, 300 000 

kronor är också anledningar till avvikelser i periodbudgeten. Kostander för måltider 

i februari och mars 2014, 100 000 kronor, är ännu ej debiterade. 

 

Angående ekonomiskt ansvarsområde Garhytteskolan (542) respektive 

Kyrkbacksskolan inklusive musikskolan (544) prognosticerar båda ett nollresultat. 

 

Vad gäller ansvarsområde VUXAM (550) prognosticerar enheten ett nollresultat. 

Lönebidrag och övriga bidrag från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är 

ännu ej utbetalt. 

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Anne Shemeikka redovisar delårsrapport per den 31 mars 2014 och 

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

2014 med 1 972 000  kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns 

följande prognos netto för år 2014. 

 

Ansvar Netto, 

prognos/budget, 

tkr 

Socialchef (410) 0 

Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420) - 814 

Enhetschef, Funktionshindrade (430) - 994 

Enhetschef, Äldreomsorg Solgården/Heden (440) - 108 

Enhetschef, Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) - 56 

Enhetschef, Äldreomsorg Koppargården (460) 0 

Enhetschef, Sjuksköterskor (470) 0 

Enhetschef, Rehabilitering (480) 0 

Enhetschef HVB Bergslagen 0 

Summa - 1 972 
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Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 25,0 procent, kan noteras per den  

31 mars 2014: 

 

An- 

Netto 

(tkr)  

 

  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 

  2014 budget mot 2014   

   periodbudget   

410  331 1 164 833 4 889 6,8 

420 7 668 3 272 - 4 396 13 295 57,7 

430 4 645 3 792 - 853 15 171 30,6 

440 3 771 3 018 - 753 12 071 31,2 

450 5 806 4 795 - 1 011 19 182 30,3 

460 4 950 4 228 -722 16 913 29,3 

470 1 638 1 605 - 33 6 423 25,5 

480 821 739 - 82 2 957 27,8 

490 2 067 - 62 - 2 129 134 0,0 

Summa 31 697 22 551 - 9 146 90 867 34,9 

 

Ansvarsområde 410 Socialchef har ett överskott för perioden beroende på 

erhållen prestationsersättning, vilken beräknas användas under året för 

kvalitetshöjande åtgärder. 

 

Underskott inom ansvar 420 Individ- och familjeomsorg skall närmare 

analyseras. 

 

Underskottet inom ansvarsområde Funktionshindrade (430) kan härledas till 

utbetald retroaktiv jourersättning, utbetalda sjuklöner för personlig assistans för 

vuxna, vårdhemsplats inom psykiatrivården samt utebliven intäkt för 

legoarbeten 

 

Ansvarsområde Solgården (440) har ett underskott beroende på ökade 

matservicekostnader. 

 

Underskottet för enheten Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) orsakas 

till huvuddelen av betalda hyreskostander för kvartal två 2014.. 

 

Underskott gentemot budget under perioden för 460 Koppargården föranleds av 

betalda hyreskostnader för kvartal två 2014. 

 

Ansvarsområde 470 Sjuksköterskor prognosticerar ett resultat enligt budget. 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   8 (53) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-04-23 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Ansvarsområde 480 Rehabilitering prognosticerar ett resultat enligt budget. 

 

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

enligt budget. 

 

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

kännedom. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer och ekonom Sara Jonsson redovisar kvartalsrapport 1 

per den 31 mars 2014 enligt följande: 

 

Verksam- Netto (tkr)     

het Utfall Period- Avvikelse Budget Prognos 

  2014 budget mot 2014  mot 

   periodbudget  budget 

Administrativ vht 11 927 15 985 - 4 058 63 941 833 

Social verksamhet 31 735 22 716 - 9 019 90 865 - 2 472 

Bildningsvht 25 784 20 990 - - 4 794 83 962 - 610 

Överförmyndarvht 455 41 - 414 162 - 28 

Allmännyttan - 378 - 286 92 -  1 145 - 1 233 

Summa 69 523 59 446 - 9 193 237 785 - 3 510 

 

Av de fyra finansiella målen beräknas tre av dessa uppnås under 2014. Inga större 

avvikelser beräknas från investeringsbudgeten dock finns en stor osäkerhetsafaktor 

beträffande den totala kostnaden för investeringarna i centralköket. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheterna skall återrapportera till kommun-

styrelsen förslag till åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet. 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att godkänna rapporten samt att den skall delges 

kommunfullmäktige 

 

_________ 

Expediering: 

Kommunledningsgruppen  Enhetschefer 

Ekonom Sara Jonsson  Rektorer/Förskolechef 
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Ks § 79 
Au § 63  Dnr KS 045/2013-3 
 

Organisering av kostproduktion under ombyggnationen av 
centralköket samt verksamhetsomfattning vid förskolan 
Åstugans kök 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 november 2013, § 259 att 

kommunens kostproduktion skulle centraliseras, nuvarande centralkök byggas om i 

enlighet med Storköksbyrån i Stockholm ABs förslag, utse allmänna utskottet till 

styrgrupp vid införandet av ny kostorganisation inklusive ombyggnation samt att 

styrgruppen skulle utse nödvändiga projektgrupper för verkställandet av ny 

kostorganisation. 

 

Kostchef Louise Auer har inkommit med skrivelse rörande köket vid förskolan 

Åstugan daterat den 30 mars 2014. 

 

Kostchef Louise Auer har inkommit med skrivelse rörande organisering av 

kostproduktion under ombyggnationen av centralköket daterat den 1 april 2014.  

 

Kostcheferna Louise Auer och Elin Allén föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kostchef Louise Auer föreslår allmänna utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta 

att köket vid förskolan Åstugan kvarstår som tillagningskök tills vidare. 

 

Kostchef Louise Auer föreslår allmänna utskottet i egenskap av styrgrupp, besluta 

att kommunen undersöker möjlighetet att under perioden 13 juni-12 augusti 2014 

hyra ett kök i kommunen för kostproduktion med möjlighet till mindre 

kompletteringar av utrustning som finns inom kostenheten.  

 

Vidare föreslås allmänna utskottet besluta att under perioden  

13 augusti-31 december 2014 förlägga kostproduktionen vid Pershyttans kök i 

Nora. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar enligt föreliggande förslag gällande kostproduktion 

under perioderna 13 juni-12 augusti 2014 respektive 13 augusti-31 december 2014. 
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Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att köket vid förskolan 

Åstugan kvarstår som tillagningskök tills vidare. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kostchef Elin Allén föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kostchef Louise Auer 

Kostchef Elin Allén 

Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 80  Dnr KS 355/2013-3 
 

Ekonomisk rapport per den 28 februari 2014, Bergslagens 
Kommunalteknik 
 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik har inkommit med ekonomisk rapport per den  

28 februari 2014. För 2014 prognostiseras ett underskott gentemot budget med 

600 000 kronor. 

 

Förslag 
Kanslisekreterare Mia Fridfeldt Berggren har inkommit med skrivelse daterad den 

15 april 2014 i vilken kommunstyrelsens föreslås godkänna den ekonomiska 

rapporten.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Bergslagens Kommunalteknik 
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Ks § 81  Dnr KS 162/2014-1 
 

Julbelysning 
 

Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Tomas Larsson inkom med skrivelse daterad den 4 juli 2013 

rörande julbelysning i kommunen. I skrivelsen angavs att en arbetsgrupp tillsatts 

med representanter från det lokala näringslivet, Bergslagens Kommunalteknik 

(BKT) och kommunen som utarbetat ett förslag till julbelysning för kommunen. 

Förslaget, vilket presenterades i skrivelsen, innebär en investering 2013 med 

359 900 kronor och 2014 med 222 800 kronor. 

 

Kommunstyrelsens beslutade vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 185 anta då 

föreliggande förslag gällande investeringar, placering och utföranden av 

julbelysning avseende 2013 samt att återremittera förslaget gällande investeringar, 

placering och utföranden av julbelysning avseende 2014 för närmare analys av 

möjligheten till genomförande samt övervägande av kostnaderna till arbetsgruppen. 

 

Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med förslag till ny julbelysning 

daterat den 8 april 2014, utarbetat av en arbetsgrupp bestående av representanter för 

kommunen och det lokala näringslivet. 

 

Förslag 
Näringslivschef Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen besluta att avsätta 

91 000 kronor 2014 för utbyggnad av kommunens julbelysning enligt följande: 

 

Prioritet 1: Stjärna på Malmtorget   8 000 kronor 

Prioritet 1: Trädbelysning i alm i Stationsparken 20 000 kronor 

Prioritet 2: Stjärna på taket på väntsalen vid Resecenter 45 000 kronor 

Prioritet 2: Trädbelysning på Kristineplan 8 000 kronor 

Prioritet 3: Förberedelse, granrisstjärnor, fastigheter längs  

                  Konstmästaregatan   10 000 kronor 

 

2015: 

Prioritet 3: Montera Förberedelse, granrisstjärnor, fastigheter  

                  längs Konstmästaregatan   Kostnad utreds 2014 

 

Vidare föreslås att kostnad för julbelysning 2015 hänskjuts till budgetberedningen. 

 

Yrkande 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta 

förslag till prioritet 1 under 2014, stjärna på Malmtorget och trädbelysning i alm i 

Stationsparken, till en kostnad av 28 000 kronor, att prioritet 2, trädbelysning på 

Kristineplan och 3 granrisstjärnor längs Kosntmästaregatan, hänskjuts till  
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budgetberedningen samt att stjärna på taket på väntsalen vid Resecentrum 

återremitteras till arbetsgruppen för utredning av en utsmyckning av permanent 

karaktär. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons yrkande. Vidare beslutas 

att finansiering 2014 skall ske under kommunchefens ekonomiska ansvar. 

 

_________ 

Expediering: 

Näringslivschef Tomas Larsson 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredéen 

Assistent Maria Rohde 
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Ks § 82 
Au § 60  Dnr KS 208/2010-29 
 

Slutrapport, projekt Bergskraft 11-13 
 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Projektledare Stefan Sädbom har inkommit med slutrapport för projekt Bergskraft 

11-13 daterad den 12 mars 2014. Projektets huvudmål har varit att bidra till hållbar 

bergsbruksrelaterad tillväxt i Bergslagen med de tre delmålen: 

 

 Nya arbetstillfällen skapas och gamla bevaras genom beslut om två nya 

gruvor senast 2018. 

 Nya arbetstillfällen i bergsbruks- och bergsbruksrelaterat miljöarbete samt 

forsknings- och utvecklingsmiljöer inom anläggnings-, tillverknings- och 

kunskapssektorerna. 

 Bergslagsgemensamma utvecklingsplaner, strategier och aktivitetsplaner 

(BUSA) för hållbar tillväxt som utgår från regionens förutsättningar med 

syftet att långsiktigt utveckla och nyttja befintliga tillgångar. 

 

Första och andra delmålen har uppnåtts men inte det tredje delmålet. 

Förutsättningarna har dock skapats för att uppnå delmål tre. 

 

Näringslivschef Tomas Larsson föredrar ärendet.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till sammanträde den 21 maj 2014. 

 

_________ 
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Ks § 83 
Au § 65  Dnr KS 050/2014-3 
 

Förslag till överföring av 2013 års resultat 
 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 1 april 2014 

rörande resultatöverföring av 2013 års ekonomiska resultat. I skrivelsen anges att 

nuvarande styrmodell fastslår att ekononomiska resultat, såväl under- som 

överskott, skall överföras mellan åren. Detta kan fungera som ett styrmedel i teorin 

men har i praktiken visst sig vara avsevärt svårare att genomföra för få önskvärd 

effekt av resultatöverföringen. Vidare anges att nuvarande styrmodell för 

kommunen är under omarbetning. 

 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta att 

resultatöverföring utifrån 2013 års bokslut ej genomförs. 

 

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

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunledningsgruppen 

Ekonom Sara Jonsson 

Enhetschefer 

Rektorer 

Förskolechef 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   16 (53) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-04-23 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 84 
Au § 72  Dnr KS 140/2014-1 
 

Tidplan och anvisning för arbetet med Övergripande 
strategier och budget 2015 och plan för 2016-2017  
(ÖSB 2015) 

 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till tidplan för arbetet med 

Övergripande strategier och budget 2015 och plan för 2016-2017 (ÖSB 2015). 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 1 april 2014 

kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande förslag till tidplan för arbetet med 

Övergripande strategier och budget 2015 och plan för 2016-2017 (ÖSB 2015). 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande förslag 

till tidplan för arbetet med Övergripande strategier och budget 2015 och plan för 

2016-2017 (ÖSB 2015). 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag med ändringen att 

kommunfullmäktige beslutar om skattesats vid sammanträde den  

20 november 2014. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunledningsgruppen 

Ekonom Sara Jonsson 

Enhetschefer 

Rektorer 

Förskolechef 
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Ks § 85 
Bus § 42 Dnr KS 150/2014 
 

Modul för betygsuppföljning 
 

Bildningsutskottet 

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

uppdra åt bildningsutskottet utreda behovet av en kompletterande modul till 

systemet för betygsuppföljning. Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 

4 mars 2014, § 35 uppdra åt bildningschef Anders Nordlund att utreda förvärvet av 

sådan modul.  

 

Bildningschef Anders Nordlund inkom med skrivelse daterad den 2 april 2014. I 

dag används uppföljningssystemet Dexter från företaget IST. I Dextersystemet 

registreras bland annat elevfrånvaro, betyg och resultat på nationella prov. 

Systemet har ingen funktion för att presentera resultat eller statistik vilket gör att 

arbetet med att göra uppföljningar av resultat och frånvaro och att analysera 

resultaten blir mycket tidsödande.  Företaget IST tillhandahåller dock en 

tilläggsmodul – Hypernet – som gör det möjligt att på ett enkelt sätt få fram 

statistik ur Dextersystemet. Kostnaderna för Hypernet är fördelade på en licensdel 

samt en årlig kostnad för nyttjanderätten. Företaget har lämnat en offert enligt 

följande (priserna exkl. moms): 

 

 Licens Årsavgift 

Grundskolemodul Hypernet inkl. modul för  57 000 kr 25 000 kr 

resultatinmatning av skolans egna prov och  

elevresultat i Dexter 

 

Installation 1,5 dag à 9 950 kronor 14 925 kr 

 

Utbildning 1 dag à 11 900 kronor 11 900 kr 

 

Summa kostnader 83 825 kr 25 000 kr 
 

Förslag 
Skolverksamheten har ett stort behov av att på ett enkelt sätt följa och analysera 

elevers och gruppers utveckling vilket väger upp den initiala kostnaden för 

införandet av systemet. Bildningschef Anders Nordlund föreslår därför 

bildningsutskottet föreslå kommunstyrelsen att införskaffa analysverktyget. 

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att införskaffa 

analysverktyget och att detta skall finansieras inom bildningschefens budget.  
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Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag samt att 

återrapportering skall ske till kommunfullmäktige angående fullgörande av 

budgetuppdrag. 

 

_________ 
Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 86 

Bus § 43    Dnr KS 151/2014 

 

Information, ny ledningsorganisation för förskolan och 
grundskolan 
 

Bildningsutskottet 

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

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

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

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

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

fungera som pedagogisk ledare för en så innehållsmässigt och även geografiskt 

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

skola som förskola har länge efterlyst en mer synlig ledare. 

 

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

två grundskoleenheterna. Trots det korta geografiska avståndet mellan skolorna har 

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

planering, stadieövergångar och kompetensutveckling för personalen. En viktig 

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

igen sig i den pedagogiska situationen när de byter skola. 

 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår följande: 

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

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

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

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

förutsättning för att organisationen ska fungera tillfredsställande är att det går 

att finna en fortsatt finansiering av lönebidragstjänsten. 

 

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

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

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

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

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

uppdragen som utvecklingsledare avslutas. 

 

Förändringen i ledningsorganisationen föreslås genomföras från och med  

1 augusti 2014. 
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Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund informerar om ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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Ks § 87 
Au § 77  Dnr KS 138/2014-3 
 

Samverkan mellan kommunerna i norra Örebro län 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Christer Lenke, Lindesbergs kommun, har inkommit med skrivelse 

daterad den 7 mars 2014 rörande samverkan mellan kommunerna i norra Örebro län 

(KNÖL). I skrivelsen anges att omfattande samverkan sedan en lång tid 

förekommer mellan KNÖL-kommunerna genom exempelvis Bergslagens 

Kommunalteknik (BKT) och Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB). 

Historiskt har även framtagits utredningar och rapporter för att förbättra befintliga 

samverkansformer och föra in nya områden för samverkan men dessa har inte 

resulterat i konkreta beslut. 

 

I skrivelsen framförs vidare att behovet och intresset för förbättrad och utökad 

samverkan finns inom såväl de politiska ledningarna som hos chefer och 

medarbetare i KNÖL-kommunerna. Syftet med detta är att behålla och utveckla 

kommunernas attraktivitet och tillhandahålla en hög service för invånare och 

besökare samt att inom organisationerna kunna behålla och rekrytera kompetent 

personal. Ytterligare en anledning till att genomföra en utökad samverkan är att 

utnyttja de samlade resurserna inom KNÖL-området på ett mera kostnadseffektivt 

sätt. 

 

Utifrån vad som anges i skrivelsen är det därför angeläget att genomföra en 

utredning om förbättrad och utökad samverkan mellan KNÖL-kommunerna. 

Kommuncheferna i KNÖL-kommunerna har tillsammans med förbundschefen för 

BKT och förvaltningschefen för BMB, utarbetat förslag till projektdirektiv för 

utredning av befintlig samverkan inom organisationerna BKT och BMB samt 

utredning av nya samverkansområden. Förslaget innebär att utredningen genomförs 

som ett projekt under 2014 med extern projektledare och en finansiering fördelad 

utifrån befolkningsantal i respektive KNÖL-kommun. 

 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kommunchef Christer Lenke föreslår kommunstyrelserna i Hällefors, Lindesbergs, 

Ljusnarsbergs och Nora kommuner antar föreliggande förslag till projektdirektiv 

Samverkan i Bergslagen.  
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Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande förslag 

till projektdirektiv Samverkan i Bergslagen. 

 
 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Hällefors kommun 

Lindesbergs kommun 

Nora kommun 
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Ks § 88 
Au § 76  Dnr KS 176/2014 
 

Resultatsammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet 
(KKiK) 2012-2013 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en uppföljningsmetod vars syfte är att ge 

kommuninvånarna information om kvaliteten på den service som kommunen 

tillhandahåller. KKiK består av cirka 40 mått inom fem områden vilka drygt  

200 kommuner mäter varje år. KKiK är ett nätverk som utvecklats av Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med Rådet för främjande av 

kommunal analys (RKA). 

 

Kanslichef Anders Andersson redovisar en sammanställning, i form av ett 

arbetsmaterial, över resultaten 2012 och 2013 för kommunerna i Örebro län samt 

Skinnskattebergs och Ludvika kommuner. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sammanställningen. Vidare beslutas att 

uppdra åt utskotten att bevakat att verksamheterna analyserar de resultat som 

presenterats i sammanställningen. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Bildningschef Anders Nordlund 

Socialchef Anne Shemeikka 
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Ks § 89 
Au § 74  Dnr KS 143/2014-1 
 

Revidering av risk- och sårbarhetsanalys för Ljusnarsbergs 
kommun 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 2 april 2014 

rörande revidering av risk- och sårbarhetsanalys för Ljusnarsbergs kommun. I 

skrivelsen anges att enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap kap 2 § 1 skall varje 

kommun och landsting ha en risk- och sårbarhetsanalys. Innehållet i dessa regleras 

genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om 

kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6). 

 

Länsstyrelsen Örebro län konstaterade i uppföljning av kommunens risk- och 

sårbarhetsanalys i Örebro län daterad den 4 mars 2013, att kommunens risk- och 

sårbarhetsanalys inte håller tillräckligt god kvalitet på grund av att denna 

fortfarande bara innehåller en riskidentifiering där analysdelar i form av 

samhällsviktig verksamhet, kritiska beteenden, konsekvenser för verksamheten, 

resurser och förmågebedömningar saknas. 

 

Under hösten 2013 och början av 2014 har genomförts en revidering av 

kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Under 2015 kommer, med anledning av ny 

mandatperiod, en mera grundläggande revidering av samtliga kommuners risk- och 

sårbarhetsanalyser i Örebro län att genomföras. 

 

Kanslichef Anders Andersson redovisar förslag till reviderad risk- och 

sårbarhetsanalys. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige anta föreliggande förslag till Risk- och sårbarhetsanalys för 

Ljusnarsbergs kommun. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta föreliggande förslag till Risk- och sårbarhetsanalys för Ljusnarsbergs 

kommun. 
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Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag 

till Risk- och sårbarhetsanalys för Ljusnarsbergs kommun. 

 

_________ 
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Ks § 90 
Su § 59  Dnr KS 148/2014-1 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2013 
 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering Gunilla Andersson, medicinskt ansvarig för 

sjuksköterskor Gunilla Andersson och socialchef, tillika ansvarig för Hälso- och 

sjukvårdslagen, Anne Shemeikka har inkommit med Patientsäkerhetsberättelse 

2013 daterad den 24 februari 2014. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande Patientsäkerhets-

berättelse 2013. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Socialchef Anne Shemeikka 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering Gunilla Andersson 
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Ks § 91 
Su § 61  Dnr KS 105/2014-1 
 

Redovisning och dokumentation med anledning av 
Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn, begäran om 
yttrande och handlingar 

 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 5 mars 2014 inkommit med 

underrättelse om tillsyn, begäran om yttrande och handlingar samt meddelande om 

inspektion på enheten Rubinen, Koppargårdens äldreboende och tillsyn av 

kommunstyrelsen. Tillsynen avser socialnämndernas eller motsvarandes ansvar för 

särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hur nämnderna säkerställer att 

den enskidles bedömda behov av hjälp och stöd tillgodoses. Tillsynen genomförs i 

tre steg, dels genom skriftlig redogörelse från kommunstyrelsen, dokumentations-

granskning och gruppintervjuer. 

 

Kommunstyrelsens redogörelse och dokumentation skall sändas till IVO senast den  

7 april 2014. 

 

Kanslichef Anders Andersson informerar att han erhållit, genom telefonkontakt 

med berörd handläggare på IVO den 4 april 2014, anstånd att inkomma med 

redogörelse och dokumentation till senast den 24 april 2014. 

 

Socialchef Anne Shemeikka redovisar arbetet med upprättande av förslag till  

redogörelse. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Anne Shemeikka föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till redogörelse. 

 

_________ 
Expediering: 

Inspektionen för vård och omsorg 
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Ks § 92 
Su § 55  Dnr KS 322/2013-3 
 

Permanent förstärkt handläggning inom individ- och 
familjeomsorgen 

 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Nan Carlsson inkom med äskande 

daterat den 17 april 2013 om förstärkt handläggarresurs inom individ- och 

familjeomsorgen. Äskandet föranleddes av kommunens överenskommelse med 

Migrationsverket om mottagande av barn och ungdomar med uppehållstillstånd 

och som söker asyl. Handläggartjänsten skulle huvudsakligen omfatta rekrytering 

av familjehem och följa upp barn och ungdomar som placerats i familjehem eller 

på institution. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 maj 2013, § 136 att anställa 

en handläggare inom individ- och familjeomsorgen, avdelning barn och ungdom 

under sex månader till en kostnad av 225 000 kronor Finansiering av 

handläggartjänsten skulle ske genom ersättning från Migrationsverket. 

 

Enhetschef Nan Carlsson inkom med skrivelse daterad den 2 november 2013 

rörande förstärkt handläggningsresurs inom individ- och familjeomsorgen, 

avdelning barn och ungdom. I skrivelsen angavs att behovet kvarstår vad gäller 

förstärkning av 1,0 årsarbetare handläggare.   

 

Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 5 december 2013, § 145 uppdra 

åt enhetschef Nan Carlsson utreda arbetssituationen inom individ- och familje-

omsorgen samt att utredningen presenteras vid dagens sammanträde. 

 

Enhetschef Nan Carlsson har inkom med utredning daterad den 8 januari 2014. 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 januari 2014 § 26 om 

förstärkning med 1,0 årsarbetare inom individ- och familjeomsorgen, avdelning 

barn och ungdom under tolv månader, varefter utredning skulle göras huruvida 

fortsatt behov av förstärkning förelåg. Vidare beslutades att förstärkningen skulle 

finansieras genom den ersättning kommunen erhåller från Migrationsverket. 

 

Socialchef Anne Shemeikka har inkommit med skrivelse daterad den 24 mars 

2014 rörande permanent tillsättning av förstärkningen i form av med 1,0 

årsarbetare inom individ- och familjeomsorgen, avdelning barn och ungdom. I 

skrivelsen anges att antalet ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar 

ökat samt att antalet ärenden sannolikt kommer att öka i framtiden. 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   29 (53) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-04-23 

 

Justerandes sign. 
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Förslag 
Socialchef Anne Shemeikka föreslår kommunstyrelsen besluta att permanenta 

förstärkningen med 1,0 årsarbetare inom individ- och familjeomsorgen, avdelning 

barn och ungdom samt att denna förstärkning finansieras genom den ersättning 

kommunen erhåller från Migrationsverket. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet förslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande 

förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Anne Shemeikka föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Socialchef Anne Shemeikka 

Personalchef Ann-Sofie Söderberg 

Löne- och PA-handläggare Magnus Carli 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   30 (53) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-04-23 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 93 
Su § 63  Dnr KS 222/2013-5 
 

Handlingsprogram gällande utredning och planering av 
kommande åtgärder inom psykiatrin och omsorgen i 
enlighet med överenskommelse med Örebro läns landsting 

 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 26 september 2012, § 201 ingå 

överenskommelse med Örebro läns landsting, övriga kommuner i Örebro län och 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) avseende samarbete kring personer 

med psykiska funktionsnedsättningar enligt förslag som inkommit från 

Regionförbundet Örebro. 

 

Arbetsgruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – vuxna 

(psykiatri och beroendeproblematik), Vilmergruppen, beslutade vid sammanträde 

den 14 juni 2013 rekommendera Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro 

län anta en reviderad överenskommelse med NSPH. Revideringen av 

överenskommelsen utgick från ett av grundkraven i överenskommelsen mellan 

staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gällande stöd till riktade 

insatser inom området psykisk ohälsa 2013. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 178 anta 

ovanstående förslag till reviderad överenskommelse med Örebro läns landsting, 

övriga kommuner i Örebro län och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) 

avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2013, § 80 i samband med 

antagande av Övergripanden strategier och budget 2014 och plan 2015-2016  

(ÖSB 2014), att det i denna skulle anges att det är av största vikt att kommunen 

fortsätter utredningen och planeringen för kommande åtgärder inom psykiatrin och 

omsorgen i enlighet med överenskommelse som ingåtts med Örebro läns landsting.  

 

Sociala utskottet beslutade vid sammanträde 13 februari 2014, § 33 att uppdra åt 

socialchef Anne Shemeikka och enhetschef Margareta Emnegard att utarbeta 

förslag till handlingsprogram för kommunens fullföljande av överenskommelse 

med Örebro läns landsting, övriga kommuner i Örebro län och NSPH avseende 

samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vidare beslutades 

att ärendet skulle hänskjuts till dagens sammanträde. 
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Socialchef Anne Shemeikka och enhetschef Margareta Emnegard har inkommit 

med handlingsprogram gällande utredning och planering av kommande åtgärder 

inom psykiatrin och omsorgen i enlighet med överenskommelse med Örebro läns 

landsting. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 

handlingsprogram gällande utredning och planering av kommande åtgärder inom 

psykiatrin och omsorgen i enlighet med överenskommelse med Örebro läns 

landsting. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Anne Shemeikka föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag samt att återrapportering 

skall ske till kommunfullmäktige angående fullgörande av budgetuppdrag. 

 

_________ 
Expediering: 

Socialchef Anne Shemeikka 

Enhetschef Margareta Emnegard 
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Ks § 94 
Vn § 21  Dnr KS041/2014-17 
 

Kommunal folkomröstning 2014 om byte av kommunnamn 
 

Valnämnden 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 27 september 2011, § 85 att 

ett eventuellt byte av kommunnamn skulle föregås av en kommunal folkomröstning 

i samband med de allmänna valen 2014. 

 

Valnämnden beslutade vid sammanträde den 4 februari 2014, § 3 uppdra 

kanslichef, tillika valhandläggare, Anders Andersson utarbeta förslag till 

kommunal folkomröstning söndagen den 14 september 2014 om eventuell 

folkomröstning gällande kommunnamn. 

 

Kanslisekreterare Mia Fridfeldt Berggren har inkommit med förslag till utformning 

av kommunal folkomröstning samt föreskrifter för denna. 

 

Förslag 
Kanslisekreterare Mia Fridfeldt Berggren föreslår valnämnden föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

 Kommunal folkomröstning skall genomföras den 14 september 2014. 

 

 Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler skall överensstämma med 

distrikten och lokalerna för de allmänna valen som genomförs samma dag 

 

Valdistrikt Vallokal 

Hörken Bygdegården, Hörken 

 Ställdalen Ställdalens byalagslokal, Ställdalen 

 Kyrkbacksskolan, Kopparberg Kyrkbacksskolans cafeteria 

 Bångbro Folkets Hus, Bångbro 

Tingshuset, Kopparberg Tingshuset 

 

 Tre valsedlar utformas enligt följande 

a) Jag vill att kommunnamnet skall vara Ljusnarsbergs kommun 

b) Jag vill att kommunnamnet skall vara Kopparbergs kommun 

c) {blank] 

 

 4 000 röstsedlar av alternativ a) och b) vardera samt 2 000 röstsedlar för 

alternativ c) skall beställas. Valsedlarna skall vara gröna i storlek A 6  

(105x148 mm) samt tillverkas av 80 grams offsetpapper. 
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 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 Följande förutsättningar, som gäller för omröstning i de allmänna valen, enligt 

beslut vid valnämndens sammanträde den 4 februari 2014, §§ 9-11, skall gälla 

för omröstning i den lokala folkomröstningen: 

 

Gällande förtidsröstning: 

- Tingshuset i Kopparberg skall vara förtidsröstningslokal: 

- Förtidsröstningslokalen skall under perioden 27 augusti-14 september 2014 ha 

  öppethållande måndag, onsdag och fredag klockan 12.00-18.00 samt  

  tisdag   och torsdag klockan 12.00-20.00 samt lördag och söndag  

  klockan 10.00-  14.00. 

 

Gällande institutionsröstning: 

- Ingen institutionsröstning skall genomföras. 

 

Gällande kommunala bud: 

- De kommunala buden skall under perioden 27 augusti-13 september 2014 

  vara tillgängliga måndagar till fredagar 13.00-16.00 samt söndagen den  

  14 september 2014 klockan 10.00-18.00. 

 

 Röstsammanräkningen skall vara avslutad senast den 30 september 2014. 

 

Vidare föreslås valnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

föreliggande förslag till föreskrifter för kommunal folkomröstning i Ljusnarsbergs 

kommun den 14 september 2014. 

 

Valnämndens förslag 
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt 

föreliggande förslag med ändring av att 4 000 röstsedlar för alternativ c) beställs. 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå komunfullmäktige besluta enligt föreliggande 

förslag. 

 

_________ 
 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   34 (53) 
 Sammanträdesdatum 
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Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 95 
Au § 75  Dnr KS 141/2014-1 
 

Nytt pensionsavtal, Avgiftsbestämd Kollektiv-Avtalad 
Pension (AKAP-KL) 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Personalsekreterare Ann-Sofie Söderberg har inkommit med skrivelse daterad den 

1 april 2014 rörande nytt pensionsavtal, Avgiftsbestämd Kollektivavtalad pension 

(AKAP-KL). I skrivelsen anges att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 

träffat en överenskommelse med Offentliganställdas Förhandlingsråds (OFR) 

förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård, samt Läkare 

jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas 

Riksförbunds Samverkansråd samt Akademikeralliansen och till 

Akademikeralliansen anslutna riksorganisationer, om ett helt avgiftsbestämt 

pensionsavtal. Avgiftsbestämd Kollektivavtalad pension (AKAP-K) som träder i 

kraft den 1 januari 2014. Det helt avgiftsbestämda pensionsavtalet gäller föra 

arbetstagare som är födda 1986 och senare. Samtidigt har överenskommelse träffats 

om att tjänstepensionsavtalet KAP-KL från och med den 1 januari 2014 gäller 

endast för arbetstagare som är födda 1985 eller tidigare. Det har även träffats tre 

principöverenskommelser; Familjeskydd, Betalning av pensionsavgift samt 

Särskild avtalspension inom räddningstjänsten. 

 

Förslag 
Personalsekreterare Ann-Sofie Söderberg föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 

Lokalt kollektivavtal AKAP-KL som lokalt kollektivavtal med den utformning och 

det innehåll som framgår av Bilaga 5 i Överenskommelse om Avgiftsbestämd 

Kollektivavtalad pension (AKAP-KL), som de centrala parterna träffat den  

4 oktober 2013, och att lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda 

arbetstagarorganisationer som begär det. 

 

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

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Personalchef Ann-Sofie Söderberg föredrar ärendet. 
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 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Personalchef Ann-Sofie Söderberg 

Löne- och PA-handläggare Magnus Carli  
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 Sammanträdesdatum 
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Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 96 
Au § 78  Dnr KS 147/2014-1 
 

Utvecklingen rörande Allerstatomten 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den  

27 mars 2014 rörande Allerstatomten. I skrivelsen anges att en asfaltering av 

tomten skulle försköna stadsmiljön samt öka antalet parkeringsplatser i centrala 

Kopparberg. Vidare finns vid den aktuella tomten byggnader vars baksidor vänder 

sig mot Allerstomten som i dag är dåligt underhållna och i behov av att åtgärdas för 

att ytterligare försköna miljön. 

 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta: 

 att uppdra åt Bergslagens Kommunalteknik (BKT) att genomföra 

asfaltering, skyltning, målning samt grävning av brunnar på Allerstatomten 

för tillskapande av parkeringsplatser, 

 att i BKTs uppdrag skall en bedömning göras huruvida eventuella 

planteringar, gräsytor etc är lämpligt, 

 att tillsätta en arbetsgrupp bestående av näringslivschef, inköpare och 

kommunchef för framtagande av förslag till åtgärder på de lodräta delarna 

av fastigheten, 

 att investeringsbudgeten utökas med 500 000 kronor, samt 

 att finansiella målet avseende investeringsnivå ändras till 27 500 000 kronor 

för 2014. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreligganade 

förslag. 

 

_________  
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Ks § 97 
Au § 79  Dnr KS 022/2014-1 
 

Svar, motion angående åtgärder på Allerstatomten,  
Gunnar Fransson (M) 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Gunnar Fransson (M) inkom med motion daterad den 12 januari 2014 angående 

åtgärder på Allerstatomten. I motionen angavs bland annat att åtgärder vidtagits i 

centrala Kopparberg för att försköna samhället dock kvarstår åtgärder vid 

Allerstatomten vilken i nuvarande skick försämrar intrycket av centrala 

Kopparberg. I anledning av detta föreslogs att en kostnadssammanställning görs av 

nödvändiga åtgärder för att försköna kringliggande fasader och markberedning för 

att åstadkomma en funktionsduglig parkeringsyta vid Allerstatomten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 13 februari 2014 § 17 

hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till svar daterat den  

31 mars 2014.  I förslaget till svar anges att asfaltering av Allerstatomten beräknas 

kosta 320 000 kronor, iordningställande av dagvattenbrunnar till en kostnad av 

150 000 kronor samt målning och skyddande material mot klotter till en kostnad av 

cirka 30 000 kronor. Av denna anledning föreslår kommunchef Bo Wallströmer i 

annat ärende att investeringsbudgeten för 2014 utökas med 500 000 kronor för att 

genomföra åtgärder på Allerstatomten. 

 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige besluta att med vad som anges i svaret, anse motionen besvarad. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till svar och därmed anse motionen besvarad. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till svar 

och därmed anse motionen besvarad. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 98 
Au § 69  Dnr KS 017/2013-8 
 

Årsredovisning 2013, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i 
likvidation för perioden 1 juli-31 december 2013 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med förslag till årsredovisning 2013 för 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i likvidation för perioden  

1 juli-31 december 2013. Periodens resultat uppgår till en vinst av 3 431 000 kronor. 

 

Ekonom Sara Jonsson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 1 april 2014, 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera årsredovisning 2013 för 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i likvidation för perioden  

1 juli-31 december 2013. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige notera 

årsredovisning 2013 för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i likvidation för perioden  

1 juli-31 december 2013. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera årsredovisning 2013 för 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i likvidation för perioden  

1 juli-31 december 2013. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 
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Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 99 
Au § 70  Dnr KS 017/2014-9 
 

Direktiv till stämmoombud, Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag i likvidation 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ljusnarsbergs kommun har att anta direktiv till kommunens ombud vid 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolags i likvidation bolagsstämma 2014. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 1 april 2014 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud 

vid Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolags i likvidations bolagsstämma följande 

direktiv: 

 bevilja likvidatorn ansvarsfrihet i enlighet med förslag i revisionsberättelsen 

samt godkänna årsredovisning för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolags i 

likvidation avseende perioden 1 juli-31 december 2013, samt 

 godkänna likvidatorns förslag till disposition av 2013 års resultat. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta föreliggande förslag till direktiv för kommunens stämmoombud för 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i likvidation. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag 

till direktiv för kommunens stämmoombud för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i 

likvidation. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-04-23 
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Ks § 100 
Au § 66  Dnr KS 157/2013-6 
 

Årsredovisning 2013 för Ljusnarsbergs Kommunlager AB 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med förslag till årsredovisning 2013 för 

Ljusnarsbergs Kommunlager AB.  2013 års resultat uppgår till en vinst av  

16 470 kronor. 

 

Ekonom Sara Jonsson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 1 april 2014, 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige notera årsredovisning 2013 för 

Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige notera 

årsredovisning 2013 för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, efter komplettering med revisions-

berättelse, notera årsredovisning 2013 för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 
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Ks § 101 
Au § 67  Dnr KS 157/2013-7 
 

Beslut huruvida Ljusnarsbergs Kommunlager AB uppfyllt 
ändamålet 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslutad bolagsordning för Ljusnarsbergs Kommunlager AB § 4 är bolagets 

ändamål att i enlighet med kommunallagens självkostnadsprincip uppföra och 

uthyra lagerutrymmen.  

 

Ljusnarsbergs kommun har att besluta om huruvida Ljusnarsbergs Kommunlager 

AB uppfyllt ändamålet 2013. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 1 april 2014 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Ljusnarsbergs 

Kommunlager AB uppfyllt ändamålet 2013 enligt bolagsordningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Ljusnarsbergs Kommunlager AB uppfyllt ändamålet 2013 enligt 

bolagsordningen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Ljusnarsbergs Kommunlager AB uppfyllt ändamålet 

2013. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen 

uppfyllt sin uppsiktsplikt gällande Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 

 

_________ 
:  
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Ks § 102 
Au § 68  Dnr KS 139/2014-1 
 

Direktiv till stämmoombud, Ljusnarsbergs Kommunlager AB 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ljusnarsbergs kommun har att anta direktiv till kommunens ombud vid 

Ljusnarsbergs Kommunlager ABs bolagsstämma 2014. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 1 april 2014 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud 

vid Ljusnarsbergs Kommunalger ABs bolagsstämma följande direktiv: 

 bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet i enlighet med 

förslag i revisionsberättelsen samt godkänna årsredovisning för  

Ljusnarsbergs Kommunlager AB avseende räkenskapsåret 2013, 

 godkänna styrelsens förslag till disposition av 2013 års resultat, 

 att kommunens ombud vid årsstämman överlämnar av kommunfullmäktige 

beslutad bolagsordning samt uppdrar åt styrelsen att följa denna. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta föreliggande förslag till direktiv för kommunens stämmoombud för 

Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

förslag till direktiv för kommunens stämmoombud för Ljusnarsbergs 

Kommunlager AB. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 
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Ks § 103 
Au § 71  Dnr KS 223/2013-2 
 

Årsredovisning 2013, Stiftelsen Gillersklack 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med förslag till årsredovisning 2013 för 

Stiftelsen Gillersklack. 2013 års resultat uppgår till en förlust med 494 614 kronor. 

 

Ekonom Sara Jonsson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 1 april 2014 

kommunstyrelsen beslutar att efter komplettering med revisionsberättelse, 

överlämna årsredovisningen 2013 för Stiftelsen Gillersklack till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att efter komplettering med 

revisionsberättelse, överlämna årsredovisningen 2013 för Stiftelsen Gillersklack till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen 2013 för Stiftelsen 

Gillersklack till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

_________ 
:  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   44 (53) 
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Ks § 104  Dnr KS 163/2014-1 
 

Årsredovisning 2013, Ellyvor och Ove Anderssons 
Stipendiefond 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med förslag till årsredovisning 2013 för 

Ellyvor och Ove Andersson Stipendiefond. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningarna och revisions-

berättelsen för år 2013 för Ellyvor och Ove Anderssons Stipendiefond samt 

överlämna dem till Länsstyrelsen Dalarnas län. 

 

_________ 

Expediering: 

Länsstyrelsen Dalarnas län 
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Ks § 105  Dnr KS 170/2014-1 
 

Årsredovisning 2013, Ljusnarsbergs kommuns Skolsamfond 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med förslag till årsredovisning 2013 för 

Ljusnarsbergs Skolsamfond. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningarna och revisions-

berättelsen för år 2013 för Ljusnarsbergs kommuns Skolsamfond samt 

överlämna dem till Länsstyrelsen Dalarnas län. 

 

_________ 

Expediering: 

Länsstyrelsen Dalarnas län 
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 Sammanträdesdatum 
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Ks § 106  Dnr KS 169/2014-1 
 

Årsredovisning 2013, Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med förslag till årsredovisning 2013 för 

Ljusnarsbergs Socialsamfond. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningarna och revisions-

berättelsen för år 2013 för Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond samt 

överlämna dem till Länsstyrelsen Dalarnas län. 

 

_________ 

Expediering: 

Länsstyrelsen Dalarnas län 
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 Sammanträdesdatum 
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Ks § 107  Dnr KS 168/2014-1 
 

Årsredovisning 2013, Karl-Gunnar Erikssons 
Donationsstiftelse 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med förslag till årsredovisning 2013 för  

Karl-Gunnar Erikssons Donationsstiftelse. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningarna och revisions-

berättelsen för år 2013 för Karl-Gunnar Erikssons Donationsstiftelse samt 

överlämna dem till Länsstyrelsen Dalarnas län. 

 

_________ 

Expediering: 

Länsstyrelsen Daalrans län 
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Ks § 108 
 

Delgivningar 
 

Diarienummer Avsändare Ämne 

Kansliet, e-post Hela Sverige ska leva Inbjudan landsbygdsriksdag 16-18 maj 

KS132-2014-1 Kommuninvest Inbjudan föreningsstämma 10 april 2014 

KS132-2014-2 Kommuninvest Ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige 

AB 

KS132-2014-3 Kommuninvest Årsredovisning 2013 

Kansliet, e-post Vårdanalys Rapport 2014:2 VIP i vården? – Om 

utmaningar i vården av personer med 

kronisk sjukdom 

Kansliet, e-post L&SEK Inbjudan Årsmöte 5 maj 2014 

Kansliet, e-post L&SEK Inbjudan seminarium Regionalt 

partnerskap för sociala innovationer 

Kansliet, e-post Dialogforum norr Minnesanteckningar 2014 02 28 

Kansliet, e-post  Bergslagens kommunalteknik Revisionsberättelse och -rapport 

KS-post  European Cities Against Drugs, 

ECAD 

Inbjudan: Cannabis and new drugs: 

challenges and responses 4 - 6 juni 2014 i 

Bulgarien 

KS-post Regionförbundet Örebro Protokollsutdrag § 16 Årsredovisning 

2013 

KS-post Regionförbundet Örebro Protokollsutdrag § 18 Länsplan för 

regional transportinfrastruktur 

KS-post Nora kommun Protokollsutdrag § 12 Ny 

förbundsordning BKT 

KS-post Nora kommun Protokollsutdrag § 13 Tillväxtkassan i 

Bergslagen 

KS-post Diosentic Systems AB Angående lokal och nationell systematisk 

uppföljning inom sociala områden 

KS-post Kommuninvest Dialog - en tidning från Kommuninvest 

KS-post Sveriges kommuner och landsting Cirkulär 14:12, Nya regler i 

kommunallagen om lokalt partistöd 

KS-post Socialstyrelsen Nationell utvärdering - Vård och omsorg 

vid demenssjukdom 2014. 

Rekommendationer, bedömningar och 

sammanfattning 

KS-post Frivilliga Radioorganisationen FROnytt – medlemstidning 

KS-post Länshandikapprådet Örebro läns 

landsting  

Protokoll 2014-02-24 

KS-post Ungdomsstyrelsen Rapport om ungas attityder och 

värderingar 

Kansliet, e-post 

 

Dialogforum norra länsdelen Minnesanteckningar med bilagor  

2014 02 28 
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Kansliet, e-post 

 

Länsstyrelsen Örebro län Inbjudan till informationsmöte om 

kommunernas flyktingmottagning  

2014 04 15 

KS-post 

 

Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokoll 2014 03 20 

KS-post Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

 

Protokollsutdrag 2014 03 20 § 49 

Riktlinjer vid delegering av beslut om 

ansökan om utdömande av vite 

KS-post Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

 

Protokollsutdrag 2014 03 20 § 60 

Revidering av delegationsordning, för 

beviljande av bostadsanpassningsbidrag 

KS-post Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

 

Protokollsutdrag 2014 03 20 § 62 

Nämndernas verksamhetsberättelse 2013 

med bilaga 

KS-post Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

 

Protokollsutdrag 2014 03 20 § 63 

Ekonomi – månadsuppföljning för 

februari 2014 med bilaga 

Kansliet, e-post 

 

Bergslagens 

överförmyndarnämnd 

Protokoll 2014 03 12 

KS-post Bergslagens kommunalteknik Protokoll 2014 03 28 

KS-post Partnerskap Bergslagsbanan Pressmeddelande: Kommentarer till 

Nationell transportplan 2014-2015 

KS-post Riksrevisionen  

 

Rapport "Bostäder för äldre i 

avfolkningsorter". 

Kansli, e-post Sofint Protokoll 2014 04 11 

Kansli, e-post Tursam Kallelse styrelsemöte 24 april 

Kansli, e-post Sveriges kommuner och landsting Sammanträdesplan 2014 

Kansli, e-post Länsstyrelsen Stockholm och 

Sametinget 

Rapport om tillämpningen av lagen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk 

2013 

KS-post Regionförbundet Örebro Inbjudan till inspirationsdag som tar sin 

utgångspunkt i det sociala 

välfärdsprogrammet och strategin om 

förebyggande arbete 

KS-post Leader Bergslagen Kallelse till årsstämma i Leader 

Bergslagen 23 april 

KS-post Länscupen Erbjudande om sponsoravtal 

KS-post Mälarens vattenvårdsförbund 

 

Mälaren en sjö för miljoner (MER) etapp 

1 - detta har hänt och kommer att hända 

KS-post Landstingets pensionärsråd Protokoll 2013 12 13  
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KS-post Lantmäteriet 

 

Fastighetsreglering för bildande av 

servitut avseende rätt att trädsäkra 

järnvägen mellan Kil och Borlänge inom 

Ljusnarsbergs kommun 

Kansliet, e-post Statskontoret Statskontoret Rapport om 

kostnadsunderlaget i 

kollektivtrafikmodellen i det 

kommunalekonomiska 

utjämningssystemet (2014:11) 

Kansliet, e-post Sveriges kommuner och landsting Cirkulär 14:14 - Beloppsjusteringar i 

avtal om försäkringsersätt- 

ning vid trafikskador på kommunala 

anläggningar 

Kansliet, e-post Sveriges kommuner och landsting Cirkulär 14:15 - Vårpropositionen för år 

2014 

Kansliet, e-post Sveriges kommuner och landsting Cirkulär 14:16 - Arbetsdomstolens dom, 

AD 2014 nr 19 angående 

diskrimineringsersätt-ningens storlek vid 

brott mot diskriminerings-lagen och 

föräldraledighetslagen 

KS-post Svenskt vatten Kallese till föreningsstämma 

Kansli Sociala utskottet Protokoll april 2014 

Kansli Bildningsutskottet Protokoll april 2014 

Kansli Allmänna utskottet Protokoll april 2014 

Kommunsekr. Inspektionen för vård och omsorg Avslutande av ärende 

Kommunsekr. Förvaltningsrätten i Karlstad Dom, avslag på överklagande rörande 

omplacering enligt Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU), 

mål nr 408-14 

Kommunsekr. Förvaltningsrätten i Karlstad Dom, avslag på överklagande rörande 

beslut att ej bevilja bistånd enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) kap 4 § 1,, mål nr 

4541-13 

Kommunsekr. Förvaltningsrätten i Karlstad Dom, avslag på överklagande rörande 

beslut att ej bevilja bistånd enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) kap 4 § 1, mål nr 

3959-13 

Kansli Medicinskt ansvarig för 

rehabilitering, MAR 

 

 

Ekonomisk redovisning och 

återrapportering gällande statsbidrag för 

ytterligare insatser för att stödja 

utvecklingen i värdegrundsarbetet inom 

äldreomsorgen 
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Kansli, e-post Regionförbundet Örebro, regional 

samverkan Sfi 

Glad påsk! 

 

KS-post Regionförbundet Örebro Rapport och inbjudan: Att bo, arbeta och 

utvecklas i framtidens Östra 

Mellansverige 

KS-post Hela Sverige ska leva Hela Sverige ska leva 

KS-post Regionförbundet Örebro Pressmeddelande: 1 januari bildas Region 

Örebro län 

Kansli Sociala utskottet Protokoll 6 mars 2014 

Kansli Bildningsutskottet Protokoll 4 mars 2014 

Kansli Allmänna utskottet Protokoll 5 mars 2014 

KS316 – 2013 Länsstyrelsen Örebro län Beslut om statligt bidrag till det lokala 

naturvårdsprojektet Förstudie 

Skomakarbo/Rundberget 

KS-post Ungdomsstyrelsen Ny rapport om ungas attityder och 

Värderingar 

KS-post Kommuninvest Räntebesked 

Kansliet, e-post L&SEK Information och inbjudan till 

Landsbygdsriksdagen 16-18 maj 2014. 

Kansliet, e-post L&SEK Inbjudan till signeringsceremoni  

20 mars 2014 

Kansliet, e-post L&SEK Seminarium den 24 mars 

"Det civila samhället förändras - vart är 

vi på väg!" 

 Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) 

Beslut att avsluta ärende rörande 

klagomål på handläggning av enskilt 

ärende, dnr 8,2-4980/2014. 

 Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) 

Beslut att avsluta ärende rörande 

klagomål på handläggning av enskilt 

ärende, dnr 8,2-41905/2013. 

 Förvaltningsrätten i Karlstad Dom, avslag på överklagande av beslut 

om ekonomiskt bistånd enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) kap 4 § 1,  

mål nr 5020-13. 

 Förvaltningsrätten i Karlstad Dom, avslag på överklagande av beslut 

om ekonomiskt bistånd enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) kap 4 § 1,  

mål nr 5489-13. 

 Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) 

Underrättelse om yttrande och handlingar 

samt meddelande om tillsyn om 

inspektion på Koppargården 

 Örebro läns landsting, 

Familjerådgivningen 

Verksamhetsberättelse för 2013. 
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 Örebro läns landsting, 

Tillnyktringsenheten 

Uppföljning av 2013. 

 Folkhälsoteamet i norra Örebro 

län, Regionförbundet Örebro och 

Örebro läns landsting 

Inbjudan till konferensen Barn och unga 

är en tillgång! Fredagen den 9 maj 2014, 

Lindesberg 

 Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) 

Avslutande av ärende, dnr 8.1.1-

2786/2014 och dnr 8.1.6-2790/2014. 

 Förvaltningsrätten i Karlstad Dom, avslag på överklagande rörande 

omplacering enligt Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU), 

 mål nr 408-14. 

 Förvaltningsrätten i Karlstad Dom, avslag på överklagande rörande 

beslut att ej bevilja bistånd enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) kap 4 § 1, mål nr 

4541-13. 

 Förvaltningsrätten i Karlstad Dom, avslag på överklagande rörande 

beslut att ej bevilja bistånd enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) kap 4 § 1, mål nr 

3959-13. 

 Statens institutionsstyrelse (SiS) Förändrade avgifter vid placering hos SiS 

från och med den 1 januari 2014. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Bilaga 

 

 

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde  

onsdagen den 23 april 2014 

 

 

Hendrik Bijloo (KFL), gruppledare §§ 78-108 

Anders Andersson, sekreterare 

Bo Wallströmer, kommunchef  

Sara Jonsson, ekonom 

Anders Nordlund, bildningschef §§ 78-90 

Anne Shemeikka, socialchef §§ 78-94 

Ann-Sofie Söderberg, personalsekreterare § 95 

Elin Allén, kostchef § 79 

 

 

 

 

 

 

 

 


