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Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

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

Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-11.55 

 
Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Arne Eklund (S 

Gert Stark (S) 

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 

 
Gert Stark 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2014-06-25 Paragrafer 129-151 

Underskrifter 
 

 

 

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

 
  

 

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

 
  

 

…………………………… 
Justerande Gert Stark 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2014-06-18 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2014-06-25  Datum för 
nedtagande 

2014-07-21 

Underskrift  

 

………………………………………………….  

Anders Andersson 
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Ks § 129  Dnr ÖN 027/2014 
 

Ekonomisk rapport, Bergslagens överförmyndarnämnd 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar ekonomisk rapport per den  

31 maj 2014 gällande kostnader för den gemensamma överförmyndarnämnden och 

dess förvaltning enligt följande: 

 

 Utfall Period- Av-  Års- För- 

 (tkr) budget  vikelse budget brukning, 

  (tkr) (kkr) (tkr) procent 

Arbetskraft 500 468 - 34 1 147 44 

Övriga verksamhets-

kostnader 152 110 - 43 264 58 

Summa 652 573 - 77 1 411 46 

 

Riktvärdet för förbrukning är 42 procent. 

 

Beträffande periodens underskott för arbetskraft kan den härledas till upplupen 

semesterlöneskuld samt att löneökning från den 1 april 2014 ej finns med i 

periodbudgeten. 

 

Angående övriga verksamhetskostnader föreligger under perioden flera kostnader 

av engångskaraktär som porto för utskick till gode män och förvaltare, 

enkätundersökning och betalning av licenser som avser helåret men som ej 

periodiserats. 

 

Prognosen är att verksamheten 2014 skall uppvisa ett ekonomiskt resultat i enlighet 

med budget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 
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Ks § 130 
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 

Ärendebeskrivning 
Projektledare Stefan Sädbom föredrar slutrapproten för projekt Bergskraft 11-13. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner slutrapport för projekt Bergskraft 11-13. 

 

_________ 
Expediering: 

Projektledare Stefan Sädbom 
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Ks § 131   
 

Information om sluttäckning av deponi, avfallssortering och 
handlingsplaner för äldre deponier 
 

Ärendebeskrivning 
Avdelningschef för avfall och återvinning Ann-Louise Hedlund, Bergslagens 

Kommunalteknik, informerar om arbetet med sluttäckning av Skärets deponi, 

avfallssortering och handlingsplaner för äldre deponier. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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Ks § 132   
 

Redovisning av ekonomiskt utfall rörande 
klimatinvesteringsprogram (KLIMP) 
 

Ärendebeskrivning 
Belysningsansvarig Mats Ivarsson redovisar muntligt det ekonomiska utfallet av 

kommunens arbete med klimatinvesteringsprogram (KLIMP). 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

 

_________ 
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Ks § 133 
Au § 105 
Bus § 59 
Su § 74  Dnr KS 252/2013 
 

Ekonomi- och verksamhetsrapport 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar resultatprognos per den 31 maj 2014 

vilken visar på ett överskott i förhållande till budgeten för år 2014 med  

1 710 000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns följande  

prognos netto för år 2014. 

 

Ansvar Netto, 

prognos/budget, 

tkr 

Kommunchef (111) 2 613 

Näringslivschef (120) 0 

Kanslichef (122) 168 

Kostchef (140) - 351 

Fastighetschef/IT-chef (170) - 710 

Summa 1 710 

Allmännyttan (610) - 545 

 

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 42 procent, kan noteras per den  

31 maj 2014: 

 

An- 

Netto 

(tkr)  

 

  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 

  2014 budget mot 2014   

   periodbudget   

111 15 124 21 803 6 679 52 763 29 

120 442 552 110 1 324 33 

122 1 220 1 478 258 3 610 34 

140 2 266 977 - 1 289 2 503 91 

170 2 418 1 549 - 869 3 742 65 

Summa 21 470 26 359 4 889 63 941 34 

610 - 455 282 737 - 1 145  
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Ansvarsområde Kommunchef (111) genererar överskott på grund av vakanser 

och sjukfrånvaro på ekonomi- och löneavdelningarna samt att samtliga 

budgeterade medel för löneökningar ej tagits i anspråk. Kostnaderna för 

pensionsutbetalningar och arbetsgivaravgifter  uppgår inte till det belopp som 

budgeterats.  Samtliga lokala kollektivavtal för 2014 har förhandlats klart. 

 

Ansvarsområde Kostchef (140) belastas av större lönekostnader, 150 000 kronor, 

än budgeterat samt kostnader, 200 000 kronor för ombyggnationen av 

centralköket vilka ej är investeringar. 

 

Huvuddelen av underskottet inom ansvar Fastighetschef/IT-chef (170) kan 

härledas till fjärrvärmekostnader. Undersökningen av dessa kostnader pågår. 

 

Inom ansvar Allmännyttan (610) förekommer mindre hyresintäkter än 

budgeterat, större underhållskostnader än budgeterat, stora kostnader för vatten 

och avlopp samt större personalkostnader än budgeterat. 

 

Likviditeten var den 31 maj 2014 29 100 000 kronor, därutöver finns  

10 100 000 kronor i likvida medel från före detta Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag. Under maj har inga amorteringar gjorts utöver planerat. 

Inom det närmaste förfallet en obligation vars utfall beräknas uppgå till en vinst i 

storleksordningen cirka 1 300 000 kronor. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner rapporten och överlämnar den till 

kommunstyrelsen. 

 
 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund redovisar resultatprognos per den 31 maj 2014 

vilken visar på ett underskott i förhållande till budgeten för år 2014 med  

1 000 000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns följande prognos 

netto för år 2014. 

 

Ansvar Netto, 

prognos/budget, 

tkr 

Bildningschef (510) 0 

Förskolor (520-522) - 650 

Garhytteskolan (542) 0 

Kyrkbacksskolan (544) 0 

Vuxam (550) - 350 

Summa - 1 000 
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Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 42 procent, kan noteras per den  

31 maj 2014: 

 

An- 

Netto 

(tkr)  

 

  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 

  2014 budget mot 2014   

   periodbudget   

510 18 686,5 17 164,3 - 1 522,2 41 413,0 45 

520-522 5 276,1 4 234,1 - 1 042,0 10 426,3 51 

542 3 137,7 2 764,1 - 373,6 6 762,6 46 

544 8 206,6 7 636,1 - 570,5 18 694,5 44 

550 4 674,3 2 711,5 - 1 962,8 6 665,2 70 

Summa 39 981,2 34 510,1 - 5 471,1 83 961,6 48 

 

Ansvar Bildningschef (510() prognostiserar ett resultat för 2014 i enlighet 

med budget, högre kostander för assistenter och köp av elevplatser uppvägs 

av lägre kostnader för bland annat skolskjuts och köp av gymnasieplatser. 

 

Ansvar Förskolor (520-522) prognostiserar ett underskott gentemot budget 

2014 med 650 000 kronor i huvudsak på grund av obudgeterade kostnader 

för assistent, avveckling av personal samt höga vikariekostnader. 

 

Ansvar Garhytteskolan (542) prognostiserar ett resultat 2014 i enlighet med 

budget. 

 

Ansvar Kyrkbacksskolan (544) prognostiserar ett resultat 2014 i enlighet 

med budget. 

 

Ansvar VUXam (550) prognostiserar ett underskott relativt budget för 2014 

på grund av lägre intäkter och högre kostnader än budgeterat inom vuxen-

utbildningen.. 

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet godkänner rapporterna och överlämnar dem till 

kommunstyrelsen. 

 

 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Anne Shemeikka redovisar delårsrapport per den 28 maj 2014 och att 

resultatprognos vilken visar på ett underskott i förhållande till budget för år 2014  
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med 3 455 000  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) -  2 445 

Enhetschef, Funktionshindrade (430) - 1 037 

Enhetschef, Äldreomsorg Solgården/Heden (440) - 71  

Enhetschef, Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) 30 

Enhetschef, Äldreomsorg Koppargården (460) 38 

Enhetschef, Sjuksköterskor (470) 30 

Enhetschef, Rehabilitering (480) 0 

Enhetschef HVB Bergslagen (490) 0 

Summa - 3 455 

 

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 42 procent, kan noteras per den  

28 maj 2014: 

 

An- Netto (tkr)     

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 

  2014 budget mot 2014   

   periodbudget   

410  1 671 1 975 304 4 888 34 

420 14 337 5 484 - 8 854 13 295 108 

430 7 012 6 321 - 691 15 171 46 

440 5 323 5 029 - 294 12 070 44 

450 7 777 7 993 216 19 182 41 

460 6 940 7 047 107 16 913 41 

470 2 634 2 676 42 6 423 41 

480 1 225 1 232 7 2 957 41 

490 3 630 - 72 - 3 702 - 34 - 10 676 

Summa 50 549 37 685 - 12 864 90 865 56 

 

Ansvarsområde 410 Socialchef har bokförda intäkter avseende Omvårdnadslyftet 

motsvarande 411 000 kronor som skall tillkomma ansvar 550 Komvux. 

Ekonomiska konsekvenser av konsulttjänster inom individ- och familjeomsorgen 

beräknas medföra ökade kostnader med 457 000 kronor. Intäkter från 

Migrationsverket gällande enhetschef HVB Bergsgården ej bokförda. Överskott 

gentemot budget beräknas vad gäller färdtjänst och i bokföringen finns ej utnyttjade 

prestationsmedel. Prognosen är ett resultat 2014 enligt budget.  
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Underskott för perioden inom ansvar 420 Individ- och familjeomsorg utgörs av ej 

inkomna intäkter med 5 934 000 kronor från Migrationsverket. Därtill kommer 

eventuella övriga intäkter från Migrationsverket som uppgår till  

1 245 000 kronor. Vad gäller övriga delar av individ- och familjeomsorgen 

beräknas ett underskott för 2014 med 2 445 000 kronor bestående av underskott 

vad gäller individuellt behovsprövad öppenvård 489 000 kronor, LSS-insatser 

318 000 kronor, gemensam administration inom individ- och familjeomsorgen 

110 000 kronor, vård för vuxna missbrukare 358 000 kronor samt vård för barn 

och unga 2 080 000 kronor. Detta uppvägs av ett prognostiserat överskott 

gentemot budget för försörjningsstöd som uppgår till 910 000 kronor. 

 

Underskottet inom ansvarsområde Funktionshindrade (430) kan härledas till 

retroaktiv och ordinarie jourersättning för perioden uppgående till  

534 000 kronor och prognostiserat underskott visavi budget för helåret med  

577 000 kronor. Ett underskott gällande personlig assistans till vuxna med 

850 000 kronor kan uppstå gällande ett enskilt ärende som för närvarande är 

föremål för juridisk process. 

 

Ansvarsområde Solgården (440) har ett underskott beroende på lägre 

lönebidragsintäkter är budgeterat samt att kostnaderna för matservice överstiger 

budget med 71 000 kronor. 

 

Det prognostiserade överskottet för enheten Äldreomsorg 

Treskillingen/Hemtjänst (450) föranleds av avslutat avtal med Samhall AB 

rörande städning inom hemtjänsten beräknas innebära en besparing på  

136 000 kronor. 

 

Prognos 2014 för 460 Koppargården visar positiv avvikelse mot budget på grund 

av budgeterad tredje nattlinje ej nyttjats fullt ut och en lönebidragsanställning 

som avslutats. Periodens resultat innehåller hyreskostnader för lokaler och 

lägenheter för juni månad. 

 

Ansvarsområde 470 Sjuksköterskor prognostiserar ett överskott gentemot budget 

på grund av lägre personalkostnader samt färre antal betalningsdagar för 

färdigbehandlade på sjukhus. Intäkter från Örebro läns landsting, 134 000 kronor, 

inkommer i maj men är ej bokförda i föreliggande ekonomiska rapport. 

 

Ansvarsområde 480 Rehabilitering prognostiserar ett resultat enligt budget. 

 

Hem för vård eller boende (HVB) Bergsgården (490) uppvisar ett underskott för 

perioden mot budget på grund av högre personalkostnader än budgeterat. För 

perioden finns byggkostnader för cirka 200 000 kronor och under juni tillkommer 

cirka 100 000 kronor. Därtill kommer inventariekostnader för cirka  

200 000 kronor. 
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Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet godkänner rapporten och översänder den till kommunstyrelsen för 

kännedom. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund redovisar den ekonomiska rapporten för 

bildningsutskottets verksamheter. 

 

Socialchef Anne Shemeikka redovisar den ekonomiska rapporten för sociala 

utskottets verksamheter. 

 

Förslag  
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt 

socialchef Anne Shemeikka inkomma med närmare redovisning av bygg- och 

inventariekostnader inom ansvarsområde 490 HVB Bergsgården. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner rapporterna samt beslutar enligt  

Ewa-Leena Johanssons förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Socialchef Anne Shemeikka 

Ekonom Sara Jonsson 

Enhetschef Barbro Svensson 
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Ks § 134 
Au § 106  Dnr KS 252/2013 
 

Anvisningar för uppföljning per den 30 juni 2014 av 
Övergripande strategier och budget 2014 och plan för  
2015-2016 (ÖSB 2014) 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till anvisningar för 

uppföljning per den 30 juni 2014 av Övergripande strategier och budget 2014 

och plan för 2015-2016 (ÖSB 2014). 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 

anvisningar för uppföljning per den 30 juni 2014 av ÖSB 2014. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 
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Ks § 135 
Au § 85 
Su § 75  Dnr KS 085/2013 
 

Återrapportering av förslag till åtgärder med anledning av 
prognostiserat ekonomiskt underskott 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 april 2014 § 78 redovisades 

ekonomisk kvartalsrapport 1 per den 31 mars 2014. Vid detta tillfälle beslutades att 

verksamheterna skulle återrapportera till kommunstyrelsen förslag till åtgärder med 

anledning av det prognostiserade underskottet. 

 

Kommunchef Bo Wallströmer redovisar muntligt förslag till kostnadsminskande 

åtgärder. 

. 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 april 2014 § 78 redovisades 

ekonomisk kvartalsrapport 1 per den 31 mars 2014. Vid detta tillfälle beslutades att 

verksamheterna skulle återrapportera till kommunstyrelsen förslag till åtgärder med 

anledning av det prognostiserade underskottet. 

 

Socialchef Anne Shemeikka informerade muntligt om det arbete som inletts 

rörande förslag till åtgärder med anledning av prognostiserat underskott 2014 vid 

sociala utskottets sammanträde den 8 maj 2014 § 66. Sociala utskottet beslutade 

vid detta tillfälle uppdra åt socialchef Anne Shemeikka preliminär plan på åtgärder 

med anledning av prognostiserat underskott vid dagens sammanträde. 

 

Socialchef Anne Shemeikka har inkommit med skrivelse daterad den 21 maj 2014.  

I skrivelsen beskrivs följande orsaker och planerade åtgärder: 

 Budget saknas för kompetensutveckling. 

 Budget saknas för lägre lönebidrag. 

 För låg budgeterad kostnad för förbrukningsmaterial på äldreboendet 

Solgården. 

 Utbetalning av jourersättning retroaktivt. 

 Ombyggnation av kök med mera på HVB Bergsgården. 
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 Finna samverkansformer inom och mellan samtliga verksamheter i 

kommunen. 

 Analysera återsökningsprocessen vad gäller ensamkommande barn och 

ungdomar. 

 Utvärdera en kostsam externplacering inom individ- och familjeomsorgen. 

 Utvärdering av avtal med Stiftelsen Activa. 

 Införande av personligt ombud som torde generera minskade kostnader för 

försörjningsstöd. 

 Införande av datasystemet TES (Trygghet Enkelhet Säkerhet) vilket bör 

medföra lägre vikariekostnader. 

 Samverkan med Hällefors, Lindesbergs och Nora kommuner under 

sommaren beträffande korttidsplatser. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet beslutar att överlämna föreliggande skrivelse till 

kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner rapporterna. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Bildningschef Anders Nordlund 

Socialchef Anne Shemeikka 

Ekonom Sara Jonsson 
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Ks § 136 

Bus § 58   Dnr KS 249/2014 

 

Regionalt skolstöd   
 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Projektledare/målområdesansvarig Peter Morfeldt och utvecklings-

ledare/projektansvarig Maria Bäcklin, båda Regionförbundet Örebro län informerar 

om regionalt skolstöd. För att stödja och stimulera ett regionalt samarbete och 

regionala samhandlingar som ger kraft till en positiv skolutveckling i Örebro, 

bildades den regionala skolstödsgruppen för två år sedan. Deras arbete består bland 

annat av skolutvecklingsprojekt utifrån de angivna målen i Utvecklingsstrategi för 

Örebroregionen (RUS), utvecklingsområde kunskap och kompetens och det 

specifika området kunskapslyft för barn och unga.  

 

Den regionala skolstödsgruppen genomför såväl generella som riktade insatser 

direkt  till skolor och förvaltningar för att främja skolutvecklingen. Riktade insatser 

består av handledning och kompetensutveckling av skolledare och pedagoger, 

analys av skolresultat för länet, kommuner och skolor samt analys av skolors 

nuläge och utvecklingsbehov.  

 

Den regionala skolstödsgruppen har utarbetat förslag till en riktad insats för 

Ljusnarsbergs och Hallsbergs kommuner för utvecklingsinsatser som skall förbättra 

elevernas skolresultat. Stödet består av ett projekt vilket avses starta under 2015. 

Inledningsvis skulle under hösten 2014 genomföras en kartläggning, vilken skulle 

leda till att identifiera de stödbehov som finns i kommunen inom skolområdet. 

Regionförbundet Örebro län avser i början av augusti att ansöka om statliga bidrag 

för inledningsfasen av projektet. 

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen stödjer 

Regionförbundet Örebro läns ansökan om statliga bidrag för en riktad insats inom 

kommunens skolverksamhet. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Projektledare/målområdesansvarig Peter Morfeldt och utvecklings-

ledare/projektansvarig Maria Bäcklin har den 13 juni 2014 inkommit med skrivelse 

rörande skolkommunsatsningen. I skrivelsen anges att syftet med  
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Projektet är att utveckla en modell som skapar ett långsiktigt och hållbart 

skolutvecklingsarbete där åtgärderna är kopplade till en tydlig och väl förankrad 

analys. Analysen skall leda till utvecklingsplaner för skolhuvudmannen. Genom en 

sammanhållen skolkommunsatsning skapas förutsättningar för organisatorisk och 

strukturell påverkan. En kraftsamling innebär att utbildningsinsatser kan samordnas 

och närverk mellan skolor kan bildas. Genom en tydlig utvecklingsstrategi, väl 

grundad på alla nivåer, skapas förutsättningar för utvecklingsinsatser som får 

genomslag och ger förändringsarbete som direkt eller indirekt påverkar elevernas 

lärmiljö. 

 

Resultatmålen i projektet är: 

 Formulera en utvecklingsplan som ger en tydlig bild av kommunens 

potential, utvecklingsområden och utmaningar. 

 Varje enskild skola formulerar en utvecklingsplan som ger en tydlig bild av 

verksamheternas potentialer, utvecklingsområden och utmaningar. 

 Utvecklingsplanerna förankras väl för att utgöra ett underlag till långsiktig 

och hållbart utvecklingsarbete. 

 

Effektmålet är att effektmålen i RUSens målområde Kunskap och kompetens 

gällande kunskapslyft för barn och unga uppfylls inom projektets tidsram. 

 

Projektet löper under tre och ett halvt år och består av två faser, fas 1 som omfattar 

kartläggning och analys under ett halvt år och fas 2 bestående av genomförande av 

kommunens utvecklingsplan under tre år. Fas 1 finansieras genom att den regionala 

skolstödsgruppen söker statliga 1:1 medel för regionalt tillväxtarbete. Fas 2 

finansieras med att kommunen, med stöd av den regionala skolutvecklings-

verksamheterna, söker statliga 1:1 medel för regionalt tillväxtarbete. Kommunen 

medfinansierar fas 2 i huvudsak genom arbetsinsatser. 

 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Projektledare/målområdesansvarig Peter Morfeldt 

Utvecklingsledare/projektansvarig Maria Bäcklin 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Bildningschef Anders Nordlund 
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Ks § 137  Dnr KS 314/2013 
 

Information om dom från Förvaltningsrätten i Karlstad 
avseende bidrag för 2012 till Löa skola ekonomisk förening 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 oktober 2013 § 232 om 

grundbelopp för 2013 gällande ersättning till Löa friskola. Löa friskola överklagade 

kommunstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Karlstad. I överklagandet yrkas att 

beslut avseende bidrag till Löa friskola för 2012 och 2013 rivs upp med hänvisning 

till vad som anges i överklagan. 

 

Bildningschef Anders Nordlund informerar att Förvaltningsrätten i Karlstad har den 

20 maj 2014 meddelat dom i ärendet, mål nr 66-14. Förvaltningsrätten överlämnar 

yrkandet om upphävande avseende bidrag för 2012 till kommunen för rättstids-

prövning. Beträffande bidrag för 2013 avslår förvaltningsrätten överklagandet till 

samtliga delar utom vad gäller lokalkostnader för grundskolan, vilket visas åter till 

kommunen för fortsatt handläggning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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Ks § 138 
Au § 108  Dnr KS 229/2014 
 

Kommunjägare 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  

3 juni 2014 rörande kommunjägare. Kommunjägare är den alldagliga 

beteckningen på personer som får bedriva skyddsjakt. Skyddsjakt kan förenklat 

sägas vara den enda återstående åtgärden för att reglera problem mcd olika djur.  

 

Kommunjägare utses genom att kommunen lämnar förslag på personer eller 

förening som skall fullgöra uppdraget som kommunjägare till Polisen, vilka 

godkänner personerna eller föreningen. Kravet på en kommunjägare är att den är 

ostraffad samt i övrigt anses lämplig. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta att till Polisen 

föreslå att följande personer utses till kommunjägare i Ljusnarsbergs kommun: 

 

 Joakim Hermansson, Ugglevägen 8, Kopparberg 

 Peter Johansson, Trastvägen 4, Kopparberg 

 Patrik Stark, Klastorpsvägen 5 A, Kopparberg 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Polisen 

Joakim Hermansson 

Peter Johansson 

Patrik Stark 

Tord Westin  
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Ks § 139 
Su § 77  Dnr KS 213/2014 
 

Reviderade taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och 
handikappomsorgen 

 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Anne Shemeikka har inkommit med förslag till reviderade taxor, 

avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen.  Revideringen 

består av ändrad avgift för kost och förbrukningsartiklar i samband med 

korttidsvistelse enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

 

Förslag 
Socialchef Anne Shemeikka föreslår följande avgifter för kost och 

förbrukningsartiklar: 

 

Ålder, år         

0-6    7-12   13 -   

Heldag,  Halvsdag,  Heldag,  Halvsdag,  Heldag,  Halvsdag,  

kronor kronor kronor kronor kronor kronor 

60 30 75 33 85 43 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår, med hänvisning till att revideringen medför en 

anpassning till övriga landet i allmänhet och kommunerna i norra Örebro län i 

synnerhet, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande 

förslag till reviderade taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och 

handikappomsorgen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Anne Shemeikka föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

reviderade taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen. 

 

_________ 
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Ks § 140 
Su § 78  Dnr KS 232/2014 
 

Delegation under sommaren 2014 av beslut rörande 
serveringstillstånd för alkohol 

 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Alkoholhandläggare Ulf Wiman har inkommit med skrivelse daterad den  

2 juni 2014 beträffande delegation under sommaren 2014 av beslut rörande 

serveringstillstånd för alkohol. 

 

Förslag 
Alkoholhandläggare Ulf Wiman föreslår att sociala utskottets ordförande ges 

delegation att ta beslut rörande serveringstillstånd för alkohol under sommaren 

2014. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge ordförande och vice 

ordfördande i sociala utskottet var för sig, delegation att besluta om 

serveringstillstånd för alkohol under perioden 18 juni-19 augusti 2014. Vidare ges 

ordförande och vice ordförande i sociala utskottet rätt att avgöra huruvida beslut 

om serveringstillstånd för alkohol skall tas av sociala utskottet och vid sådant 

beslut inkalla sociala utskottet till sammanträde. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Ordförande i sociala utskottet Ingemar Javinder (S) 

Vice ordförande i sociala utskottet Arne Eklund (S) 

Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) 

Alkoholhandläggare Ulf Wiman 
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Ks § 141 
Su § 614    Dnr KS 240/2014 
 

Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av 
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut i ärende 
rörande klagomål om handläggning av barnavårdsärende, 
dnr 8.2-37995/2013 
 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inkommit med besluta daterat den  

22 april 2014 rörande klagomål om handläggning av barnavårdsärende vid 

socialtjänsten, dnr 8.2-37995/2013. Enligt beslutet skall nämnden säkerställa: 

 att bedömningar av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart 

skydd när en anmälan som rör barn eller unga kommer in till nämnden 

dokumenteras samt att dokumentationen visar datum för när 

skyddsbedömningen gjordes, 

 att uppgifter i de anmälningar som inkommer under utredningstiden beaktas 

i utredningen och i bedömningen av behov av stöd och skydd för barnet. 

 

Redovisning av vidtagna åtgärder skall ha inkommit till IVO senast den  

16 juni 2014 och av redovisningen skall framgå 

 vilka åtgärder nämnden har vidtagit alternativt avser vidta, 

 tidpunkt för och omfattning av de genomförda eller planerade åtgärderna 

samt i de fall personal berörs, anges vilka 

 hur nämnden säkerställer att vidtagna åtgärder får önskad effekt. 

 

Tillförordnad enhetschef för individ- och familjeomsorgen Kent Valdemarsson 

informerar muntligt att redovisning kommer att insändas till IVO. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet beslutar att kommunstyrelsen informeras om redovisningens 

innehåll vid sammanträde den 18 juni 2014. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad enhetschef Kent Valdemarsson har inkommit med förslag till 

yttrande daterat den 16 juni 2014. 
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Förslag 
Tillförordnad enhetschef Kent Valdemarsson föreslår kommunstyrelsen besluta att 

anta föreliggande förslag till yttrande som sitt eget samt att yttrandet sänds i sin 

helhet till IVO. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, efter mindre redaktionella ändringar genomförts, enligt 

föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Inspektionen för vård och omsorg 

Socialchef Anne Shemeikka 

Tillförordnad enhetschef Kent Valdemarsson 
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Ks § 142 
Su § 615    Dnr KS 241/2014 
 

Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av 
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut i ärende 
rörande klagomål om handläggning av barnavårdsärende, 
dnr 8.2-28449/2013 
 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inkommit med besluta daterat den  

12 maj 2014 rörande klagomål om handläggning av barnavårdsärende vid 

socialtjänsten, dnr 8.2-28449/2013. Enligt beslutet skall nämnden säkerställa att: 

 beslut om att inleda eller inte inleda utredning fattas utan dröjsmål och 

senast inom fjorton dagar efter att anmälan kommit in, om det inte finns 

synnerliga skäl, 

 barn ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet, 

 en framställan eller önskemål om särskild insats uppfattas som en ansökan. 

Om det inte är helt klart att den enskilde endast önskar upplysningar samt 

att framställan avgörs genom ett beslut. 

 

Redovisning av vidtagna åtgärder skall ha inkommit till IVO senast den  

12 juni 2014 och av redovisningen skall framgå 

 vilka åtgärder nämnden har vidtagit alternativt avser vidta, 

 tidpunkt för och omfattning av de genomförda eller planerade åtgärderna 

samt i de fall personal berörs, anges vilka 

 hur nämnden säkerställer att vidtagna åtgärder får önskad effekt. 

 

Tillförordnad enhetschef för individ- och familjeomsorgen Kent Valdemarsson 

informerar muntligt att redovisning kommer att insändas till IVO. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskotet beslutar att kommunstyrelsen informeras om redovisningens 

innehåll vid sammanträde den 18 juni 2014. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad enhetschef Kent Valdemarsson har inkommit med förslag till 

yttrande daterat den 16 juni 2014. 
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Förslag 
Tillförordnad enhetschef Kent Valdemarsson föreslår kommunstyrelsen besluta att 

anta föreliggande förslag till yttrande som sitt eget samt att yttrandet sänds i sin 

helhet till IVO. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, efter mindre redaktionella ändringar genomförts, enligt 

föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Inspektionen för vård och omsorg 

Socialchef Anne Shemeikka 

Tillförordnad enhetschef Kent Valdemarsson 
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Ks § 143 
Su § 618    Dnr KS 242/2014 
 

Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av 
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut i ärende 
rörande klagomål om handläggning av barnavårdsärende, 
dnr 8.5-36980/2013 
 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inkommit med besluta daterat den  

27 maj 2014 rörande klagomål om handläggning av barnavårdsärende vid 

socialtjänsten, dnr 8.5-36980/2013. Enligt beslutet skall nämnden säkerställa: 

 att handlingar som upprättats inom socialtjänsten och som rör enskilda skall 

innehålla tillräckliga, väsentliga och änddamålsenliga uppgifter. 

 

Redovisning av vidtagna åtgärder skall ha inkommit till IVO senast den  

27 juni 2014 och av redovisningen skall framgå 

 vilka åtgärder nämnden har vidtagit alternativt avser vidta, 

 tidpunkt för och omfattning av de genomförda eller planerade åtgärderna 

samt i de fall personal berörs, anges vilka 

 hur nämnden säkerställer att vidtagna åtgärder får önskad effekt. 

 

Tillförordnad enhetschef för individ- och familjeomsorgen Kent Valdemarsson 

informerar muntligt att redovisning kommer att insändas till IVO. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskotet beslutar att kommunstyrelsen informeras om redovisningens 

innehåll vid sammanträde den 18 juni 2014. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad enhetschef Kent Valdemarsson har inkommit med förslag till 

yttrande daterat den 16 juni 2014. 
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Förslag 
Tillförordnad enhetschef Kent Valdemarsson föreslår kommunstyrelsen besluta att 

anta föreliggande förslag till yttrande som sitt eget samt att yttrandet sänds i sin 

helhet till IVO. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, efter mindre redaktionella ändringar genomförts, enligt 

föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Inspektionen för vård och omsorg 

Socialchef Anne Shemeikka 

Tillförordnad enhetschef Kent Valdemarsson 
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Ks § 144 
 

Anmälan om delegationsbeslut 
 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden  

2014-05-01–2014-05-31. 

 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  

2014-05-01–2014-05-31. 

 

Anmälan av följande beslut gällande upphandlingsärenden med delegat 

kommunchef Bo Wallströmer: 

 

Vara/tjänst Leverantör Avtalstid 

Ergonomiprodukter Corima AB 2014-01-01—2016-12-31 

Inredningssortiment IKEA Svenska 

Försäljning 

2014-01-01—2014-12-31 

Köksutensilier Martin & Servera 2013-11-01—2016-10-31 

Storköksutrustning Storköksinnovationer i 

Alingsås AB 

Restaurangutrustning 

2013-11-01—2016-10-01 

Sportartiklar Sport & 

Fritidsgrossisten i 

Sverige AB 

2014-02-01—2017-01-31 

Resebyråtjänster Resia AB 2013-09-21—2016-06-30 

Matformar TechPack Förlängt tom 2014-12-20 

Maskindiskmedel Diversey Sverige AB Förlängt tom 2014-12-31 

Kontors- och konferensmöbler, 

möbler offentlig miljö och 

belysning 

A-D Boström Interiör 

AB, Kinnarps Interiör 

2014-05-15—2017-03-31 

 

Anmälan av följande beslut gällande upphandlingsärenden med delegat 

fastighetschef Christer Göransson: 

 

Vara/tjänst Leverantör Avtalstid 

Elförbrukning E.ON Försäljning 

Sverige AB 

2014-01-01—2016-03-31 

Datorer med tillbehör och 

tjänster 

Ricoh Sverige AB 2014-01-27—2015-01-26 
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Anmälan av följande beslut gällande upphandlingsärenden med delegat rektor 

Kent Liljendahl: 

 

Vara/tjänst Leverantör Avtalstid 

Webbaserad 

distansundervisning 

Information & 

kompetens i Sverige AB 

 

Miroi AB 

Förlängt tom 2015-12-31 

 

 

Förlängt tom 2015-12-31 

 

Anmälan av följande beslut gällande upphandlingsärenden med delegat kostchef 

Elin Allén: 

 

Vara/tjänst Leverantör Avtalstid 

Färskt bröd Fazer AB Förlängt tom 2016-03-31 

Färsk fisk Feldts fisk Förlängt tom 2016-03-31 

Kaffe Kahl kaffe Förlängt tom 2016-03-31 

Potatis, rot- och grönsaker, 

frukt 

Örebro Trädgårdshandel Förlängt tom 2016-03-31 

 

Anmälan av följande beslut gällande upphandlingsärenden med delegat kostchef 

Louise Auer: 

 

Vara/tjänst Leverantör Avtalstid 

Kostprogram Dalesjö Konsult AB 2014-02-01—2014-12-31 

 

Anmälan av följande beslut gällande upphandlingsärenden med delegat medicinskt 

ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson: 

 

Vara/tjänst Leverantör Avtalstid 

Inkontinensprodukter Abena AB 

Attends AB 

Bard Norden AB 

Coloplast AB 

Dansac & Hollister 

Scandinavia AB 

Dentsply 

Handicare AB 

OneMed Sverige AB 

Protecta Medical AB 

Sanicare AB 

SCA Hygiene Products 

AB 

2013-11-01—2016-10-31 
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Anmälan av följande beslut gällande upphandlingsärenden med delegat medicinskt 

ansvarig för rehabilitering Gunilla Andersson: 

 

Vara/tjänst Leverantör Avtalstid 

Omvårdnadshjälpmedel Arjo Scandinavia AB 

Caresia AB 

Care of Sweden AB 

Comfort Scandinavia 

AB 

Etac Sverige AB 

Gate Rehab 

Development 

Handicare AB 

Human Care HC AB 

Högsby Plast AB 

Invacare AB 

Järven Plast & Smide 

Kebo Care Fysio AB 

Lika AB 

Parir AB 

Protecta Medical AB 

Proton Engineering AB 

Förlängt tom 2014-09-30 

 

Anmälan av följande beslut gällande nyttjanderätt/markupplåtelse med 

delegat inköpare Britt-Marie Cassel: 

 Laxbro 2:4 till Torbjörn Helmersson 2014-05-01—2019-02-28 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 145 
 

Delgivningar 
 

Diarienummer/ 

förvaring 

Avsändare Ämne 

Kansliet, e-post 

 

Sveriges kommuner och landsting Cirkulär 14:21 Information om lagändringar 

gällande nya åtgärder som kan genomföras 

utan krav på bygglov 

 

Kansliet, e-post 

 

Sveriges kommuner och landsting Cirkulär 14:13 Samverkan mellan kommunal 

räddningstjänst och Sjöfartsverkets 

räddningshelikoptrar 

 

Kansliet, e-post 

 

Sveriges kommuner och landsting Cirkulär 14:23 Arbetsdomstolens dom, AD 

2014 nr 22 angående avskedande av en 

kommunal fastighetschef 

 

Kansliet, e-post Sveriges kommuner och landsting Cirkulär 14:22 Arbetsdomstolens dom 2014 

nr 9 om avsked av läkarsekreterare 

 

Kansliet, e-post 

 

Försvarsmakten Undersökningstillstånd Kringelmossen nr 2 

Ljusnarsberg 

 

Kansliet, e-post 

 

Arbetsmarknadsdepartementet Information om ändringar i lagen om svenskt 

medborgarskap 2015 

 

Kansliet, e-post Cesam Inbjudan konferens ”From users and choosers 

to makers and shapers” 7-8 oktober, Örebro 

 

KS-post  PRO Kopparberg Tack för uppvaktningen vid 70-års jubileumet 

 

KS-post Junis Junis kommunrapport – Gör skillnad! 

 

KS-post Bergslagens kommunalteknik Sammanträdesprotokoll 2014-05-03 

 

KS-post Regionförbundet Örebro län Protokollsutdrag 2014-05-08 

 

KS-post Hela Sverige ska leva! Informationsblad 

 

KS-post Räddningsnämnden 

Västbergslagen 

 

Sammanträdesprotokoll 2014-05-19 § 12 
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 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Diarienummer/ 

förvaring 

Avsändare Ämne 

KS-post Räddningsnämnden 

Västbergslagen 

 

Sammanträdesprotokoll 2014-05-19 § 13-19 

KS-post Regeringskansliet, 

Justitiedepartementet 

En politik för levande demokrati - 

Kortversion av regeringens skrivelse om 

demokratipolitik 

KS-post 

 

Länsstyrelsen Örebro län Tillstånd till återplantering av skog inom del 

av fornlämning RAÄ 279, 280, 281 och 

Brattberg 1:16 

 

KS-post 

 

Bergslagens kommunalteknik Sammanträdesprotokoll 2014-05-23 

 

KS-post 

 

Regeringskansliet Folder, "Ett medborgarskap som grundas på 

samhörighet", om ändringar i lagen om 

svenskt medborgarskap 

 

KS-post Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

 

Sammanträdesprotokoll 2014-05-19 § 82-102 

KS-post Örebro Regionens 

Kreditgarantiförening 

Kallelse och inbjudan till 

föreningsstämma/årsmöte 23 juni 

 

KS-post 

 

Länsstyrelsens i Örebro län Sjötrafikföreskrifter om förbud mot sjötrafik 

på del av sjön Möckeln i Karlskoga kommun 

13 - 15 juni 2014 

 

KS-post 

 

Vintermossens Vägsamfällighet Stämmoprotokoll 2014-05-24 

KS-post 

 

Boverket Beslut om bidrag enligt förordningen 

(1996:1593) om bidrag till allmänna 

samlingslokaler, dnr 1372-5618/2014 ärende 

nr 18-58-1058 4543 LF 87 IOGT-NTO 

 

KS-post 

 

Miljö- och naturvårdsrådet Mötesprotokoll 2014-05-22 

Kansliet Bildningsutskottet Protokoll 2014-06-03 

 

Kansliet Allmänna utskottet Protokoll 2014-06-04 

 

Kansliet Sociala utskottet Protokoll 2014-06-05 
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 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 146   
 
Stämningsansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 
enligt Föräldrabalken kap 6 § 8 a, XXXXXXXXXXX 
 
 

 

Sekretessärende 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

Expediering: 
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 Sammanträdesdatum 
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Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 147  Dnr KS 355/2013 
 

Ekonomisk rapport per den 31 maj 2014, Bergslagens 
Kommunalteknik 
 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik har inkommit ekonomisk rapport per den  

31 maj 2014. Av rapporten framgår att för Ljusnarsbergs kommun prognostiseras 

ett underskott 2014 med 100 000 kronor. Beräknat positivt resultat på grund av 

AFA-återbetalning 50 000 kronor, lägre kostnader för gatubelysning än budgeterat 

150 000 kronor, lägre kostnader för rastplatser än budgeterat 150 000 kronor och 

för idrottsverksamheten 50 000 kronor uppvägs mot större kostnader än budgeterat 

för snöröjning 400 000 kronor och parkförvaltning 100 000 kronor. Beträffande 

investeringsbudgeten prognostiseras 2014 ingen avvikelse mot budgeten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 

Expediering: 

Bergslagens Kommunalteknik 

Kommunchef Bo Wallströmer 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-18 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 148   
 

Fråga angående stängning av Stensbrovägen, Astrid Dahl (V) 
 

Ärendebeskrivning 
Astrid Dahl (V) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande 

fråga: Är avsikten att Stensbrovägen i Bångbro skall stängas av medförande att 

tung trafik skall passera nära en lekplats? 

 

Ordförande Ewa-Leena Johansson svarar att ärendet överlämnats till Bergslagens 

miljö- och byggnämnd i egenskap av kommunens trafiknämnd. I föreliggande 

förslag är dock inte avsikten att tung trafik skall passera nära befintlig lekplats. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-18 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 149   
 

Fråga angående allmännyttans avtal med Migrationsverket, 
Ingemar Javinder (S) 
 

Ärendebeskrivning 
Ingemar Javinder (S) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 

följande fråga: Täcker innevarande avtal mellan allmännyttan i kommunen och 

Migrationsverket rörande uthyrning av lägenheter kommunens driftkostnader? 

 

Ordförande Ewa-Leena Johansson svarar att nuvarande avtal mellan kommunen 

och Migrationsverket medför att Migrationsverket finansierar lägenhetshyra plus 

13 procent för extra slitage. Kommunen överväger att säga upp detta avtal med 

Migrationsverket då detta visat sig ej täcka kommunens driftskostnader på grund 

av förhöjt slitage.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt ordförande Ewa-Leena Johansson och 

kommunchef Bo Wallströmer att inleda en diskussion med Migrationsverket utifrån 

befintligt avtal gällande uthyrning av lägenheter inom allmännyttan i syfte uppnå 

ett nytt avtal som fullt ut täcker kommunens driftkostnader för av Migrationsverket 

hyrda lägenheter. 

 

_________ 

Expediering: 

Ordförande Ewa-Leena Johansson 

Kommunchef Bo Wallströmer 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-18 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 150   
 

Fråga angående öppettiderna i kommunens växel,  
Ronnie Edvardsson (MP) 
 

Ärendebeskrivning 
Ronnie Edvardsson (MP) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 

följande fråga: När kommer uppföljningen av förändringen av öppettiderna i 

kommunens telefonväxel enligt kommunstyrelsens beslut den 19 juni 2013 § 157 

att presenteras? 

 

Kanslichef Anders Andersson svarar att uppföljningen beräknas genomföras efter 

halvårsskiftet då den nya öppettiderna i kommunens telefonväxel varit i kraft under 

ett år. Redovisningen av uppföljningen beräknas till början av hösten 2014. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 
 

_________ 

Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-18 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 151   
 

Fråga angående inventarier i centralköket,  
Janeric Björkman (C) 
 

Ärendebeskrivning 
Janeric Björkman (C) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 

följande fråga: Kommer inventarierna i centralköket att slängas i samband med 

ombyggnationen? 

 

Ordförande Ewa-Leena Johansson informerar att inventarierna från centralköket 

skall i möjligaste mån användas i den nya kostorganisationen och i de fall detta 

inte är möjligt, skall inventarierana försäljas av kommunen. Av denna anledning 

kommer borttagna inventarier dels användas i kostproduktionen under 

ombyggnationen, dels lagras för senare användning alternativt försäljning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 

 
_________ 
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Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Bilaga 

 

 

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde  

onsdagen den 18 juni 2014 

 

 

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 

Anders Nordlund, bildningschef §§ 133-151 

Anne Shemeikka, socialchef §§ 133-151 

Stefan Sädbom, projektledare, Bergskraft 11-13 §§ 129-130 

Ann-Louise Hedlund, avdelningschef för avfall och återvinning, Bergslagens 

Kommunalteknik §§ 131-132  

Mats Ivarsson, belysningsansvarig, Bergslagens Kommunalteknik §§ 131-132 

Kent Valdemarsson, tillförordnad enhetschef §§ 141-143  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


