
 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   1 (36) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

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

Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-12.10 

 
Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Arne Eklund (S 

Gert Stark (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Astrid Dahl (V) 

Natalie Peart (MP), tjänstgörande ersättare 

Hans Hedborg (C) 

Janeric Björkman (C) 

Ulf Hilding (M 

Daniel Johansson (M), tjänstgörande ersättare 

 
Övriga deltagande Enligt bilaga. 

Utses att justera 

 
Hans Hedborg 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2014-10-29 Paragrafer 194-223 

Underskrifter 
 

 

 

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

 
  

 

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

 
  

 

…………………………… 
Justerande Hans Hedborg 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2014-10-22 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2014-10-29  Datum för 
nedtagande 

2014-11-24 

Underskrift  

 

………………………………………………….  

Anders Andersson 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 194  Dnr KS 252/2013 
  

Ekonomisk kvartalsrapport 3 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar ekonomisk kvartalsrapport för tredje 

kvartalet 2014. Prognos för helåret 2014 visar för verksamheterna exklusive 

allmännyttan på ett underskott i förhållande till budgeten för år 2014 med  

1 916 000 kronor fördelat enligt följande: 

 

Administrativ verksamhet   2 671 000 kronor 

Social verksamhet - 4 291 000 kronor 

Bildningsverksamhet - 400 000 kronor 

Bergslagens överförmyndarnämnd 104 000 kronor 

Summa 1 916 000 kronor 

 

Samtliga finansiella mål beräknas uppnås 2014. Likviditeten per den  

30 september 2014 är 53 500 000 kronor.  

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna ekonomisk 

kvartalsrapport 3. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 195 
Au § 170  Dnr KS 252/2013 
 

Delårsbokslut per den 30 juni 2014, Bergslagens 
Kommunalteknik 

 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik har inkommit med delårsbokslut för perioden  

1 janauri-30 juni 2014. Driftredovisningen visar på ett utfall under perioden för den 

skattefinansierade verksamheten på ett underskott med 743 000 kronor och ett 

överskott för den avgiftsfinansierade verksamheten med 4 814 000 kronor. 

Prognosen för helåret 2014 visar på ett överskott med 150 000 kronor för den 

skattefinansierade verksamheten och ett underskott för den avgiftsfinansierade 

verksamheten med 750 000 kronor. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

delårsbokslutet 1 januari- 30 juni 2014 för Bergslagens Kommunalteknik. 

 

_________ 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   4 (36) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Ks § 196 
Au § 188  Dnr KS 252/2013 

 
Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2014, Bergslagens 
Kommunalteknik 

 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik har inkommit med ekonomisk rapport per den  

31 augusti 2014. Prognosen för helåret 2014 visar på ett överskott med  

150 000 kronor för den skattefinansierade verksamheten och ett underskott med 

750 000 kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten. Detta utgör en positiv 

avvikelse mot budget med 650 000 kronor. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 
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KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 197  Dnr KS 252/2013 
  

Ekonomisk rapport per den 30 september 2014, Bergslagens 
Kommunalteknik 

 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik har inkommit med ekonomisk rapport per den  

30 september 2014. Prognosen för helåret 2014 visar på ett överskott med  

350 000 kronor för den skattefinansierade verksamheten och ett underskott med 

150 000 kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten. Detta utgör en positiv 

avvikelse mot budget med 1 450 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Ks § 198 
Au § 187  Dnr KS 252/2013 

 
Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2014, Bergslagens 
miljö- och byggnämnd 

 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per 

den 31 augusti 2014. Prognosen för helåret 2014 visar på ett underskott 

gentemot budget för perioden 1 januari-31 augusti 2014 med 1 436 000 kronor 

och prognosen för helåret 2014 beräknas uppgå till ett underskott mot budget 

med 800 000 kronor. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 
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KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 
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Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 199 
Au § 169  Dnr ÖN 027/2014  
 

Ekonomisk rapport per den 30 september 2014, Bergslagens 
överförmyndarnämnd 

 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar ekonomisk rapport per den  

30 september 2014 gällande kostnader för den gemensamma 

överförmyndarnämnden och dess förvaltning exklusive den del som rör gode män 

för ensamkommande barn och ungdomar, arvoden till gode män samt arvode till 

ledamöter i överförmyndarnämnden enligt följande: 

 

 Utfall Period- Av-  Års- 

 (tkr) budget  vikelse budget 

  (tkr) (tkr) (tkr) 

Personalkostnader 864,5 865,5 1,0  1 167,1 

Övriga 

verksamhetskostnader 231,2 198,1 - 33,1 264,2 

Summa 1 095,7 1 063,6 - 32,1 1 431,3 

 

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. Vidare finns kostnader för kompetensutbildning för 

överförmyndarnämndens ledamöter som överstiger budget. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar rapporten. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   8 (36) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 200 
Au § 171  Dnr KS 252/2013 
 

Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2014, 
räddningsnämnden Västerbergslagen 

 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Räddningsnämnden Västerbergslagen har inkommit med ekonomisk rapport per 

den 31 augusti 2014. Prognosen för helåret 2014 visar på ett underskott med 

cirka 500 000 kronor. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 201 
Au § 173  Dnr KS 398/2014 
 

Fastställande av skattesats 2015 
 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef Bo Wallströmer har 

inkommit med skrivelse daterad den 2 oktober 2014 rörande skattesats för 2015. 

 

I skrivelsen anges att kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  

12 juni 2014 § 47 om skatteväxling i samband med avveckling av 

Regionförbundet Örebro län och överföring av verksamhet och ekonomi till 

Region Örebro län, innebärande att Region Örebro län höjer utdebiteringen med 

tre öre per skattekrona och länets kommuner sänker utdebiteringen i 

motsvarande grad. 

 

Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef Bo Wallströmer föreslår 

kommunfullmäktige besluta, utifrån vad som anges i skrivelsen, anta en 

skattesats för år 2015 med 21,05 kronor, det vill säga en sänkning av 

skattesatsen med tre öre. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att anta en skattesats för år 2015 med 21,05 kronor, det vill säga en 

sänkning av skattesatsen med tre öre. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta en skattesats för år 

2015 med 21,05 kronor, det vill säga en sänkning av skattesatsen med tre öre. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 202 
Au § 174  Dnr KS 385/2014 
 

Bestämmelser om omställningsstöd till förtroendevalda  
(OPF-KL) 

 

Allmänna utskottet  

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

24 september 2014 rörande bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL).  

 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit 

förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 

(OPF-KL). Bestämmelserna gäller från och med valet 2014, eller senare, för den 

som nytillträder efter valet 2014 och för den som omväljs och som i tidigare 

uppdrag i kommunen omfattats av andra pensionsbestämmelser. I OPF-KL finns 

inga övergångsregler och förtroendevalda som tillträtt pensionsgrundande 

uppdrag (40 procent) före valet 2014 fortsätter omfattas av PBFs regler. 

 

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma 

förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för 

förtroendevalda. Omställningsbestämmelserna i OPF-KL tar sikte på aktiv 

omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska 

omställningsstöd. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar 

pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livs-

inkomstprincipen. 

 

OPF-KL gäller under förutsättning att fullmäktige antar regelverket. En 

pensionsmyndighet skall finnas. 

 

Förslag 
Personalchef Ann-Sofie Söderberg föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige att anta OPF-KL enligt Sveriges Kommuners och Landstings förslag 

att gälla från och med den 1 januari 2015. Vidare föreslås att pensionsmyndighet 

är allmänna utskottet, och har till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och 

omställningsbestämmelserna. Bestämmelser om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda § 10 ändras innehållsmässigt för att ansluta till OPF-KL. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta OPF-KL enligt 

Sveriges Kommuners och Landstings förslag att gälla från och med den 1 januari 

2015. Vidare föreslås att pensionsmyndighet är allmänna utskottet, och har till 

uppgift att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna. 

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda § 10 ändras 

innehållsmässigt för att ansluta till OPF-KL. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 203  Dnr KS 266/2014 
  

Information om byggnadsminnesförklaring av Tingshuset i 
Kopparberg 

 

Ärendebeskrivning 
Länsantikvarie Raul Hjärtström informerar om handläggningen av kommunens 

ansökan om byggnadsminensförklaring av Tingshuset i Kopparberg samt 

byggnadsminnesförklaringens innebörd. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 
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Ks § 204  Dnr KS 417/2014 
  

Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till reviderad 

arbetsordning för kommunfullmäktige daterad den 15 oktober 2014. Revidering 

föranleds bland annat av att kommunfullmäktige vid sammanträde den  

13 februari 2014 § 7 beslutade att antalet ledamöter i kommunfullmäktige skulle 

vara 25.  

 

Förslaget har processats bland de politiska partierna som är representerade i 

kommunfullmäktige under 2014 och utifrån som framkommit genom 

gruppledarmöten och remissförfarande har föreliggande förslag utarbetats. Utöver 

minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige, innehåller förslaget 

redaktionella ändringar, anpassningar till nuvarande lagstiftning och viss 

modernisering av språkbruket. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige anta föreliggande förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag 

till arbetsordning för kommunfullmäktige med tillägg av en paragraf vilken fastslår 

att samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har möjlighet att utse en 

gruppledare. Vidare föreslås att arbetsordningen skall träda i kraft från och med 

den 1 januari 2015.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kanslichef Anders Andersson utarbeta ett 

förslag till reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 

utifrån en reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 

 

_________ 
Expediering: 

Kanslichef Anders Andersson 
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KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 
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Ks § 205  Dnr KS 417/2014 
  

Reglemente för kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till reviderat reglemente 

för kommunstyrelsen daterat den 15 oktober 2014.  

 

Förslaget har processats bland de politiska partierna som är representerade i 

kommunfullmäktige under 2014 och utifrån som framkommit genom 

gruppledarmöten och remissförfarande har föreliggande förslag utarbetats. 

Viktigast förändringar i förslaget till reglemente gentemot gällande reglemente är 

följande: 

 Antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen minskas till nio 

ordinarie ledamöter och nio ersättare. 

 Uppdraget som oppositionsråd slopas. 

 Dagens tre fasta utskott minskass till två. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige anta föreliggande förslag till reglemente för kommunstyrelsen. Vidare 

föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att reglementet 

för kommunstyrelsen skall utvärderas år 2017. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag 

till arbetsordning för kommunfullmäktige med ändring av att i § 10 stryks punkten 

”kommunala bidrag till bostadsanpassning.”. Vidare föreslås att reglementet skall 

träda i kraft från och med den 1 januari 2015.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kanslichef Anders Andersson utarbeta ett 

förslag till reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 

utifrån ett reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 

 

_________ 
Expediering: 

Kanslichef Anders Andersson 
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Ks § 206  Dnr KS 423/2014 
  

Utbyte av vägbelysning, Västra Born, Ställdalen 
 

Ärendebeskrivning 
Belysningsansvarig Mats Ivarsson Bergslagens Kommunalteknik informerar att 

Fortum kommer att genomföra ombyggnationer gällande vägbelysning i Västra 

Born, Ställdalen bland annat i form av att elledningar kommer att grävas ner. I 

samband med detta erbjuds kommunen genomföra samförläggning med Fortum 

inom det aktuella området. 

 

Belysningsansvarig Mats Ivarsson presenterar förslag och kostnadskalkyl av vilka 

framgår att kommunens kostnad kommer att uppgå till cirka 830 000 kronor. 

 

Förslag 
Belysningsansvarig Mats Ivarsson föreslår kommunstyrelsen besluta att 

samförläggning med Fortum skall ske i Västra Born, Ställdalen enligt föreliggande 

förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt belysningsansvarig Mats Ivarssons förslag. 

Vidare beslutas uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer undersöka hur beslutet 

skall finansieras. 

 

_________ 
Expediering: 

Belysningsansvarig Mats Ivarsson, Bergslagens Kommunalteknik 

Kommunchef Bo Wallströmer 
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Ks § 207  Dnr KS 417/2014 
  

Utskottsorganisation 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till reviderad 

utskottsorganisation för kommunstyrelsen daterat den 15 oktober 2014.  

 

Förslaget har processats bland de politiska partierna som är representerade i 

kommunfullmäktige under 2014 och utifrån som framkommit genom 

gruppledarmöten och remissförfarande har föreliggande förslag utarbetats. Viktiga 

avsnitt i förslaget till utskottsorganisation för kommunstyrelsen är följande: 

 Antalet fasta utskott minskas från dagens tre till två, ett allmänt utskott (au) 

och samt ett bildnings- och socialt utskott (bos). 

 Varje utskott föreslås ha fem ledamöter och fem ersättare. 

 Nuvarande bildningsutskott och sociala utskott slås samman och det 

ekonomiska ansvarsområdet 550 Vuxam överförs från bildningsutskottet till 

allmänna utskottet och det ekonomiska ansvarsområdet 490 Enhetschef 

Ungdomsboende (HVB Bergsgården) överförs från sociala utskottet till 

allmänna utskottet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige anta föreliggande förslag till utskottsorganisation för 

kommunstyrelsen. Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att besluta att utskottsorganisationen skall utvärderas år 2017. 

 

Kommunstyrelsen föreslås även besluta att uppdra åt kanslichef Anders Andersson 

utreda behovet av ytterligare regleringar av utskotten. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag 

till utskottsorganisation för kommunstyrelsen. Vidare föreslås att utskotts-

organisationen skall träda i kraft från och med den 1 januari 2015.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kanslichef Anders Andersson utreda behovet 

av ytterligare regleringar av utskotten. 

 

_________ 
Expediering: 

Kanslichef Anders Andersson 
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Ks § 208  Dnr KS 417/2014 
  

Regler för kommunalt partistöd 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till reviderade regler för 

kommunalt partistöd daterade den 15 oktober 2014. Revidering föranleds av att 

förnyad lagstiftning innebär ändrade förutsättningar för att bevilja kommunalt 

partistöd 

 

Förslaget har processats bland de politiska partierna som är representerade i 

kommunfullmäktige under 2014 och utifrån som framkommit genom grupp-

ledarmöten och remissförfarande har föreliggande förslag utarbetats.  

Förslaget innebär bland annat att det kommunala partistödet består av ett grundstöd 

för varje parti och år med 10 000 kronor samt ett mandatstöd som uppgår till 

14 000 kronor per ledamot i kommunfullmäktige och år. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige anta föreliggande förslag till regler för kommunalt partistöd. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag 

till regler för kommunalt partistöd.. Vidare föreslås att reglerna för kommunalt 

partistöd skall träda i kraft från och med den 1 januari 2015.  

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 209    
  

Information om Opera på Skäret, årets säsong och planerad 
utveckling av verksamheten 

 

Ärendebeskrivning 
Konstnärlig ledare Sten Niclasson Opera på Skäret informerar om den gångna 

säsongen samt planer för verksamhetens framtida utveckling. Den gångna säsongen 

har varit en framgång med stort antal besökare och goda recensioner.  Beträffande 

den framtida utvecklingen skall en förstudie genomföras för att bredda 

verksamheten med fler föreställningar och uppsättningar samt utökat samarbete 

med bland annat andra länder i Europa. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen samt ser med positiv förväntan på 

resultatet av den förstudie som skall genomföras.  

 

_________ 
 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   19 (36) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 210 

Bus § 93   Dnr KS 272/2014 

 

Remissyttrande, Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt 
lärande inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsdepartementet inkom med remiss daterad den 30 juni 2014 gällande 

promemorian Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande inom 

gymnasieskolan och grundsärskolan. Promemorian innehåller konkreta förslag 

rörande hur utformningen av lärlingsutbildningen inom gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan skall vara. 

 

Eventuella yttranden med anledning av promemorian skulle vara 

utbildningsdepartementet tillhanda senast den 1 november 2014, 

 

Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 19 augusti 2014 § 66 uppdra åt 

bildningschef Anders Nordlund utröna om det var värdefullt för kommunen att 

avge yttrande och om så var fallet, presentera förslag till yttrande vid dagens 

sammanträde. 

 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till yttrande. 

 

Förslag 
Bildnings chef Anders Nordlund föreslår i skrivelse daterad den 1 oktober 2014, 

bildningsutskottet besluta föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 

yttrande. 

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 

yttrande. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 

_________ 
Expediering: Utbildningsdepartementet + handling  
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 211 
Su § 104  Dnr KS 277/2014 
 

Remiss, Våld i nära relationer, en folkhälsofråga  
(SOU 2014:49) 

 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Justitiedepartementet har inkommit med remiss gällande betänkandet Våld i nära 

relationer – en folkhälsofråga (SOU 2014:49) och Ljusnarsbergs kommun inbjuds 

att inkomma med synpunkter få remissen senast den 31 oktober 2014. Betänkande 

omfattar förslag till ett effektivare arbete mot våld i nära relationer. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet beslutar att uppdra åt folkhälsoteamet upprätta ett förslag till 

yttrande. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist har inkommit med förslag till remissyttrande. 

 

Ordförande i sociala utskottet Ingemar Javinder (S) föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till remissyttrande. 

 

_________ 
Expediering: 

Justitiedepartementet + handling 

Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 212 
Au § 175  Dnr KS 269/2014 
 

Remissyttrande, förslag om utvidgat strandskydd för Örebro 
län, Länsstyrelsen Örebro län 

 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen Örebro län inkom med remiss daterad den 27 juni 2014 angående 

förslag om utvidagat strandskydd. Förslaget innebar en utvidgning av tolv 

strandskyddsområden som omfattar landområden till högst 300 meter från 

strandlinjen vid normalt vattenstånd. De tolv berörda strandskyddsområdena 

omfattas i dagsläget av det generella strandskyddet om 100 meter. 

 

Yttrande gällande förslaget skulle vara Länsstyrelsen Örebro län tillhanda senast 

den 31 oktober 2014. 

 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 20 augusti 2014 § 135 uppdra åt 

Bergslagens miljö- och byggförvaltning utarbeta förslag till yttrande. 

 

Kanslichef Anders Andersson informerar att till dagens sammanträde har inte 

inkommit något förslag till remissyttrande. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunekolog Ingrid Andrén Bergslagens miljö- och byggförvaltning har in 

kommit med förslag till remissyttrande daterat den 10 oktober 2014. 

 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till remissyttrande. 

 

_________ 
Expediering: 

Länsstyrelsen Örebro län + handling 

Kommunekolog Ingrid Andrén, Bergslagens miljö- och byggförvaltning 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 213 
Au § 177  Dnr KS 395/2014 
 

Årsredovisning 1 januari-30 september 2014, 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i likvidation 

 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med årsredovisning för perioden  

1 januari-30 september 2014 för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i 

likvidation. Årsredovisningen visar på ett överskott för perioden med  

94 619 kronor. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisning för perioden  

1 januari-30 september 2014 för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i likvidation. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 214 
Au § 178  Dnr KS 397/2014 
 

Slutredovisning 1 juli 2013-30 september 2014, 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i likvidation 

 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med slutredovisning för perioden  

1 juli 2013-30 september 2014 för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i 

likvidation. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att notera slutredovisning för perioden  

1 juli 2013-30 september 2014 för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i likvidation. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 215  Dnr KS 402/2014 
  

Direktiv till kommunens stämmoombud, Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag i likvidation 

 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag daterat den 30 september 

2014 till direktiv för kommunens stämmoombud för Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag i likvidation. 

 

Förslag 

Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta föreslår 

kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid bolagsstämma i 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i likvidation följande direktiv: 

 Bevilja likvidatorn ansvarsfrihet i enlighet med förslaget i 

revisionsberättelsen där det framgår att likvidationen inte onödigt fördröjts 

samt godkänna årsredovisning för Ljusnarsbergs fastighetsaktiebolag i 

likvidation avseende perioden 1 januari-30 september 2014, samt 

 Godkänna likvidatorns förslag till disposition av årets resultat. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

direktiv för kommunens stämmoombud för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i 

likvidation. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 216 
Au § 150  Dnr KS 365/2014 
 

Vägbro över Högforsälven 
 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
SWECO har den 1 september 2014 genomfört inspektion av vägbro över 

Högfors, östra bron och inkommit med inspektionsprotokoll.  

 

Ansvarig för broar Erik Nilsson, Bergslagens Kommunalteknik (BKT) redovisar 

inspektionsrapporten. Inspektionen har tillståndsklassat de separata delarna av 

vägbron utifrån inom vilket tidsperspektiv delarna kommer att vara bristfälliga. 

 

Allmänna utskottes förslag  
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om bevilja medel till 

investering med 140 000 kronor för åtgärdande av ving och stödmur, räcke samt 

upplagsanordning  på vägbro över Högforsälven. Detta beslut finansieras, om 

behov föreligger, genom omdisponering av befintlig investeringsbudget. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer kontakta 

vägföreningen i Högfors för uppmaning till upprättande av skrivelse till 

Trafikverket om ändrat vägansvar i Högforsområdet. 

 
 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 217  Dnr KS 421/2014 
  

Ansökan om bidrag till projekt Grönstrukturplan Kopparberg 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunekolog Ingrid Andrén, Bergslagens miljö- och byggförvaltning, har 

inkommit med ansökan daterad den 13 oktober 2014 om bidrag till projekt 

Grönstrukturplan Kopparberg. Projektets syfte är att utarbeta en grönplan vilken 

kan användas till planeringen av tätorten Kopparberg samt underlag för större 

projekt kopplade till grönstrukturen. Kostnaden för projektet beräknas till 390 000 

kronor exklusive det arbete som Bergslagens miljö- och byggförvaltning och 

Bergslagens Kommunalteknik för binder sig bidra med. Finansiering beräknas ske 

genom bidrag från Länsstyrelsen Örebro län i form av bidrag till lokala 

naturvårdssatsningar, så kallade LONA-bidrag, samt bidrag från Hopajola. Och 

Vilt- och naturvårdskommittén. Därtill kommer finansiering via sparade medel på 

Bergslagens miljö- och byggförvaltning. Beroende på hur stora bidrag som 

erhålles, behöver kommunen bidra ekonomiskt till projektet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förklara sig positiv till projektet och att definitivt 

beslut skall tas när det står klart hur stor ekonomisk insats kommunen skall bidra 

med. Till dess detta klarlagts, skall inte projektet inledas. Återrapportering skall ske 

av utvecklingen av sökta bidrag för projektet. Vidare skall undersökas om 

Ställdalen i egenskap av tätort kan ingå i grönstrukturplanen 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunekolog Ingrid Andrén, Bergslagens miljö- och byggförvaltning 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 218 
Au § 180  Dnr KS 317/2013 
 

Information, dom i Förvaltningsrätten i Karlstad rörande 
Tillväxtkassan i Bergslagen 

 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs kommun Anders Ceder (S) inkom 

med förslag daterat den 12 november 2013 om bildande av Tillväxtkassan i 

Bergslagen AB. Tillväxtkassan i Bergslagen AB skulle utgöra ett samägt bolag 

med Inlandsinnovation AB, Bergslagens Sparbank AB, Storfors kommun, 

Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun och Lindesbergs kommun som delägare. 

Bolagets syfte var att bolagets kapital i första hand skulle lånas ut till små- och 

nya företag i Bergslagen. Administrationen skulle hanteras av Bergslagens 

Sparbank AB. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 december 2013 § 84, 

under förutsättning att övriga delägare i bolaget beslutade i enlighet med 

Ljusnarsbergs kommuns beslut, att bilda Tillväxtkassan i Bergslagen AB. 

 

Förvaltningsrätten i Karlstad har inkommit med dom daterad den  

22 september 2014 med anledning av överklagande av kommunfullmäktige i  

Nora kommuns beslut den 12 mars 2014 § 13 om att bilda Tillväxtkassan i 

Bergslagen AB, Förvaltningsrätten i Karlstad upphäver kommunfullmäktiges 

beslut i Nora kommun den 12 mars 2014 § 13. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar överlämna informationen till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 219 
Ks § 181   
 

Fråga angående asfaltering av parkering vid Garhytteskolan, 
Ronnie Edvardsson (MP) 
 

Kommunstyrelsen 

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

följande frågor: Varför har ingen upprustning skett av  parkeringen vid 

Garhytteskolan och förskolan Garhyttan? 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer undersöker 

ärendet och återkomma med rapport. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer svarar att uppdrag överlämnats till kommunens 

trafikinspektör, genom Bergslagens miljö-och byggförvaltning via Bergslagens 

Kommunalteknik, att se över rådande trafiksituation vid förskolan Garhyttan och 

Garhytteskolan. Denna översyn inbegriper utöver asfaltering, även åtgärder för att 

få en bättre och säkrare trafiksituation i det aktuella området. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 

 

_________ 
Expediering: 

Ronnie Edvardsson (MP) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   29 (36) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 220 
Ks § 179   
 

Fråga angående kontroll av kommunala brandposter,  
Ronnie Edvardsson (MP)  
 

Kommunstyrelsen 

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

följande frågor: Är det frivilligt för kommunen att ha brandposter? Skall 

kommunala brandposter kontrollaras kontinuerligt? 

 

Ordförande Ewa-Leena Johansson föreslår att frågorna överlämnas till 

kommunens representanter i räddningsnämnden Västerbergslagen och att dessa 

återkommer med svar. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) svarar att uppgift från räddningschef  

Stefan Karlsson, räddningstjänsten Västerbergslagen visar att i befintligt 

handlingsprogram anges att det skall finnas brandposter i kommunen anslutna till 

kommunens vattennät men att kommunen kan tillämpa utglesning av antalet 

brandposter. Kommunens tekniska förvaltare, Bergslagens Kommunalteknik, 

ansvarar för underhållet av brandposter. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 

 

_________ 
Ronnie Edvardsson (MP) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   30 (36) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 221 
 

Anmälan om delegationsbeslut 
 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden  

2014-09-01–2014-09-30. 

 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  

2014-09-01–2014-08-30. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-22 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 222 
 

Delgivningar 
 

Diarienummer Avsändare Ämne 

KS-post Projekt Samverkan i Bergslagen 

– Utveckling av befintliga och 

nya samverkansområden inom 

kommunerna i norra Örebro län 

Minnesanteckningar från styrgruppen den  

26 september 2014 

KS-post KNÖL-kommunstyrelsens 

ordföranden och kommunchefer 

Minnesanteckningar från möte den  

26 september 2014 

KS-post KNÖL-kommunstyrelsens 

ordföranden och kommunchefer 

Minnesanteckningar från möte den  

22 augusti 2014 

KS-post Stiftelsen Yrkeshögskolan 

Sverige (SKY) 

Protokoll från styrelsesammanträde den  

27 mars 2014 

Dnr KS 383/2014 Länsstyrelsen Örebro län Avskrivning från vidare handläggning av 

ärende rörande förevisning av älg 

Dnr KS-post Länsstyrelsen Örebro län Inbjudan till seminarium den 12 

november 2014 med temat skogsbränder 

och skyfall 

Dnr KS-post Regionförbundet Örebro län Slutrapport, Projekt, regional samverkan 

sfi 

Dnr KS-post Länsstyrelserna Integration Länsstyrelsernas nyhetsbrev 

om integrationsfrågor nr 3 september 

2014 

Dnr 412/2014 Bergslagens Kommunalteknik Bekämpningsplan för jätteloka i 

Bergslagens Kommunaltekniks 

verksamhetsområde. 

Dnr KS 359/2014 Länsstyrelsen Örebro län Bidrag avseende efterbehandling av 

hotspot vid Skärets sågverk i 

Ljusnarsbergs kommun 

Dnr KS360/2014 Kommunstyrelsen Frivilligföreningarnas aktiviter inom 

kommunens verksamheter 2014 

Dnr KS361/2014 Kommunstyrelsen Nyttjanderättsavtal för vandringsled 

(fastighet Södra Björkberget 4:1) 

Dnr KS361-1 

/2014 

Polismyndigheten Örebro län Tillståndsbevis Polismyndigheten 

Dnr KS363/2014 Ulf och Lena Henriksson Tillstånd att lägga ut slang för värme i 

Garhytteån 

Dnr KS366/2014 Bergslagens Miljö- och 

Byggnadsnämnd 

Omhändertagande av oljeförorenad sand 

samt upptagning av nedgrävd cistern vid 

Bergsgården i Kopparberg, fastigheten 

Smaragden 1 i Ljusnarsbergs kommun 
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Justerandes sign. 
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Diarienummer Avsändare Ämne 

Dnr KS367-1 /2014 Förvaltningsrätten i Karlstad Dom 

Dnr KS368-1 /2014 Förvaltningsrätten i Karlstad Dom 

Dnr KS369-1 /2014 Förvaltningsrätten i Karlstad Dom 

   

Dnr KS370-6 /2014 Örebro kommun Angående ramavtal om Institutionsvård 

m.mm för Barn och Ungdom till 

samverkande köpargrupp, kommunerna 

Örebro län (Örebro kommuns dnr: 

KS506/2013) 

Dnr KS372-1 /2014 Polismyndigheten i Örebro 

län 

Tillståndsbevis 

Dnr KS381-1 /2014 Förvaltningsrätten i Karlstad  Dom 

Dnr KS375/2014 Din-X Avtal med Din-X 

Dnr KS371-1 /2014  Ramavtal Ramavtal med Skandinaviska bensin AB 

din-X angående leverans av drivmedel 

via bensinstation 

Dnr KS384/2014 Lantmäteriet Fastighetsreglering berörande Drängsarv 

1:8 och Stortorp 1:1 

Dnr KS384-1 /2014 Lantmäteriet Underrättelse om avslutad förrättning, 

fastighetsreglering berörande Drängsarv 

1:8 och Stortorp 1:1 

Dnr KS383/2014 Länsstyrelsen Örebro län Förevisning av älg på fastighet 

Gillersklack 1:1 

Dnr KS383-1 /2014 Länsstyrelsen Örebro län Avskrivning av vidare handläggning 

gällande förevisning av älg på fastighet 

Gillersklack 1:1 

Dnr KS386-1 /2014 Albicans Fastighetsservice Framfört önskemål om dialog med 

kommunen om serviceboende för 

asylsökande flyktingar 

Dnr KS387-1 /2014 Skolverket entrepenörskap Redovisning av kompetensinsats inom 

området entrepenörskap i skolan. Dnr 

2013:86 

Dnr KS 388-1 /2014 Rapporteringsblankett Lex 

Sarah 

Rapporteringsblankett Lex Sarah, 

Ensamkommande flyktingungdomar. 

Personal och ungdomens särskilt 

förordnande vårdnadshavare väljer att 

delge ungdomen socialtjänstens beslut 

om avslag på ansökan om flytt 

Dnr KS394-1 /2014 Revisorerna Skrivelse till fullmäktige för kännedom 

gällande utbetalning av ekonomiska 

förmåner till förtroendevalda 
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Diarienummer Avsändare Ämne 

Dnr KS391-2 /2014 Bergslagens Miljö- och 

Byggnadsnämnd 

Protokoll, Dnr 2014-S174 

Dnr KS391-3 /2014 Bergslagens Miljö- och 

Byggnadsnämnd 

Fastighetsförteckning, Plan nr D-39 

Dnr KS391-4 /2014 Bergslagens Miljö- och 

Byggnadsnämnd 

Planbeskrivning, Plan nr D-39 

Dnr KS403/2014 Örebro tingsrätt Val till förtroendeuppdrag 

Dnr KS404-1 /2014 Bergslagens Miljö- och 

Byggnämnd 

Klagomål på katter i Bastkärn samt 

vidarebefordran 

Dnr KS405-1 /2014 L&SEK Verksamhetsplan 2014 L&SEK 

Dnr KS405-2 /2014 L&SEK Protokoll från styrelsemöte den 1 

september 2014, L&SEK 

Dnr KS407-2 /2014 SISU Idrottsutbildarna 

Örebro län 

Redovisning av samverkan mellan 

kommunen och SISU Idrottsutbildarna 

2013 

Dnr KS407-3 /2014 SISU Idrottsutbildarna 

Örebro län 

Årsredovisning SISU Idrottsutbildarna i 

Örebro län 2013 

Dnr KS407-4 /2014 SISU Idrottsutbildarna 

Örebro län 

Verksamhetsinriktning 2014, SISU 

Idrottutbildarna och Örebro läns 

Idrottsförbund 

KSpost 2014/159 Opera på Skäret Tacktal 

Dnr KS 383/2014 Länsstyreslen Örebro län Avskrivning av ärende gällande 

förevisning av älg på fastigheten 

Gillersklack 1:1 då förevisningen 

upphört. 

Dnr KS 339/2014 Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Yttrande över vägledning för kommunal 

tillstyrkan vid tillståndsprövning av 

vindkraftverk. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 223 
Su § 127  Dnr KS 401/2014 
 

Avtal om social jourverksamhet med Örebro kommuns 
socialjour 

 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommuns socialjour har inkommit med förslag till avtal om social 

jourverksamhet under 2015. Genom avtalet åtar sig Örebro kommun att bedriva 

social jourverksamhet i kommunen i följande omfattning: 

 

 Bedömning av om förutsättningar föreligger för omedelbart 

omhändertagande av enskild i ärenden enligt Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av ungar (LVU). 

 Bedömning av om förutsättning föreligger för omedelbart 

omhändertagande av enskild i ärenden enligt Lag om vård av missbrukare 

i vissa fall (LVM). 

 Bedömning av begäran om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) till 

placering av barn i familjehem eller hem för vård eller boende. 

 

Jour- och beredskapstider är: 

 

 Måndag-torsdag klockan 17.00-24.00 

 Fredag och lördag klockan 17.00-01.00. 

 Söndag klockan 15.00-24.00 

 Så kallade röda dagar som infaller måndag-torsdag klockan 15.00-

24.00 

 Så kallade röda dagar som infaller fredag-lördag klockan 15.00-

24.00 

 Efter ordinarie jourtid har personalen beredskap i hemmet till klockan 

08.00 påföljande vardag och övriga dagar fram till jourtidens början. 

 

Kostnaden för 2015 är 50 000 kronor samt 1 030 kronor per timme vid tjänsteresa 

samt faktisk kostnad för nödvändiga utlägg i samband med ärenden. 

 

Förslag 
Socialchef Anne Shemeikka föreslår i skrivelse daterad den 30 september 2014 

att kommunen antar föreliggande förslag till avtal om social- och jourverksamhet 

med Örebro kommuns socialjour. 

 

Sociala utskottes förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag.  
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Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Sociala utskottets ordförande Ingemar Javinder (S) föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Socialchef Anne Shemeikka 
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Bilaga 

 

 

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde  

onsdagen den 22 oktober 2014 

 

 

Hendrik Bijloo (KFL), gruppledare  

Jens Pettersson, (SD), gruppledare 

Bo Wallströmer, kommunchef 

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 

Anders Nordlund, bildningschef  

Sara Jonsson, ekonom  

Raul Hjärtström, länsantikvarie, Länsstyrelsen Örebro län § 203 

Mats Ivarsson, belysningsansvarig, Bergslagens Kommunalteknik § 206 

Sten Niclasson, konstnärlig ledare, Opera på Skäret § 209 

 

 


