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

Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-11.50 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande 

Ingemar Javinder (S) 

Gert Stark (S) 

Astrid Dahl (V) 

Natalie Peart (MP) 

Ulf Hilding (M 

Hans Hedborg (C) 

Jens Pettersson (SD) 

Kenneth Axelsson (SD) 

Övriga deltagande Hendrik Bijloo (FP), gruppledare 

Bo Wallströmer, kommunchef 

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 

Sara Jonsson, ekonom 

Anders Nordlund, bildningschef §§ 18-27  

 
Utses att justera 

 
Hans Hedborg 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2015-02-03 Paragrafer 18-41 

Underskrifter 
 

 

 

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

 
  

 

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

 
  

 

…………………………… 
Justerande Hans Hedborg 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2015-01-28 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2015-02-03 Datum för 
nedtagande 

2015-02-27 

Underskrift  

 

………………………………………………….  

Anders Andersson 
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Ks § 18   
Bos § 500     
 

Väcka talan i Örebro tingsrätt enligt Föräldrabalken (FB)  
kap 6 § 8 a om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare, 
XXXXXX 
 
 

 

Sekretess 
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Ks § 19   
Au § 2  Dnr KS 140/2014 
 

Ekonomisk rapport   
 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar muntligt den ekonomiska situationen för 

kommunen i dagsläget. Kommunen har 37 100 000 kronor i likvida medel.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner rapporten och överlämnar den till 

kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer och ekonom Sara Jonsson redovisar kommunens 

ekonomiska situation per den 31 december 2014. Det ekonomiska resultatet 

kommer att överstiga såväl 2013 års resultat som det budgeterade resultatet i 

Övergripande strategier och budget 2014 och plan för 2015-2016 (ÖSB 2014).  

Det positiva resultatet beror bland annat på följande: 

 Finansnetto, statsbidrag och skatter genererar ett överskott på cirka  

7 800 000 kronor. 

 Förändring av semesterlöneskulden medför ett överskott med cirka 

1 000 000 kronor gentemot budget. 

 Mindre sociala avgifter än budgeterat medför ett överskott med cirka 

1 000 000 kronor. 

 Lönekostnader och kommunstyrelsens disponibla medel generar ett 

överskott gentemot budget motsvarande cirka 5 500 000 kronor. 

 Pensionskostnaderna uppnår ett överskott mot budget med cirka  

1 300 000 kronor. 

 

De finansiella målen kommer att uppnås. 

 

Beträffande verksamheterna uppnår de inom allmänna utskottet och 

bildningsutskottet överskott medan sociala utskottets verksamheter kommer att 

redovisa ett stort underskott mot budget. Allmännyttan kommer att generera ett 

överskott med cirka 500 000 kronor vilket är 500 000 kronor lägre än budgeterat. 

Bergslagens Kommunalteknik, Bergslagens miljö- och byggnämnd samt 

räddningsnämnden Västerbergslagen kommer att redovisa ett underskott mot 

budget medan  
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Bergslagens överförmyndarnämnd beräknas uppnå ett resultat i enlighet med 

budget. 

 

Beträffande investeringar kommer cirka hälften av kostnaderna för 

ombyggnationen av Centralköket att belasta 2014. 

 

I dagsläget uppgår de likvida medlen till 46 400 000 kronor. 

 

Vad gäller omvärlden kan noteras att det föreligger ett antal händelser vars 

utveckling är okänd men har inverkan på världsekonomin och därmed den 

kommunala ekonomin. Schweiz har släppt den fasta valutakursen gentemot euron, 

fortsatt spänning råder i Ukraina och konsekvenserna av valutgången i Grekland är 

okända. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 
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Ks § 20   
Au § 1  Dnr KS 252/2014 
 

Ekonomisk rapport per den 30 november 2014, 
Bergslagens miljö- och byggnämnd 

 

Allmänna utskottet  

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

den 30 november 2014. Prognosen för helåret 2014 visar på ett underskott 

gentemot budget med 1 000 000 kronor fördelat på 500 000 kronor för 

stadsarkitektkontoret och 500 000 kronor för trafikenheten. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen  

Förslag 
Ordföranden Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen beslutar påminna 

Bergslagens miljö- och byggnämnd om givet uppdrag att utveckla de ekonomiska 

rapporterna. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten per den  

30 november 2014. Vidare beslutar kommunstyrelsen enligt  

Ewa-Leena Johanssons (S) förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Bergslagens miljö- och byggnämnd 
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Ks § 21  Dnr KS 140/2014 
 

Internbudget 2015 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till internbudget för 2015. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar, efter att erforderliga justeringar genomförts, anta 

föreliggande förslag till internbudget för år 2015. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredéen 

Ekonomiassisten Maria Rohde 

Ekonomiskt ansvariga 
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Ks § 22   
Au § 16  Dnr KS 011/2015 
 

Ansökan om ekonomiskt stöd, DRIFT scenkonst 
 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
DRIFT scenkonst har den 14 januari 2014 inkommit med ansökan om 

ekonomiskt bidrag till produktionen 2070 – en triologi av The non existent 

Center. 2070 – en triologi är en variant på ett samtida bygdespel i tre delar i 

kommunen vid Ställbergs gruva. De tre delarna är 

 

1. ICA-labbet, ett konstnärligt laboratorium med huvudplattformen på 

galleri Blå Soffan. 

2. Resan, ett interaktivt scenkonstverk i form av en guidad bussresa till tre 

olika platser i kommunen. 

3. Atlas, en publikation i bok- och webbform samt en turnerande 

utställning. 

 

Ansökan avser 200 000 kronor i medfinansiering av kommunen 2015. Projektets 

budget uppgår till 4 375 000 kronor. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen  

Förslag 
Ordföranden Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen beslutar bevilja 

100 000 kronor i medfinansiering 2015. Vidare besluta uppdra åt kommunchef  

Bo Wallströmer ombesörja utbetalningen vid tidpunkt då projektets finansiering är 

klarlagd. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (S) förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

DRIFT scenkonst 

Kommunchef Bo Wallströmer Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredéen 

Ekonom Sara Jonsson  
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Ks § 23   
Bos § 5    Dnr KS 018/2015 
 

Fastställande av riksnormens fördelning gällande 
försörjningsstöd 2015 

 

Bildnings- och sociala utskottet  

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Karin Jansson har inkommit med skrivelse daterad den  

7 januari 2015 rörande normfördelning av utgiftsposter för personlig del 

respektive för hushållet. Regeringen bestämmer enligt Socialtjänstförordningen 

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

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

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

fastställda normen för 2015 innebär ingen höjning jämfört med 2014. 

 

Förslag 
Enhetschef Karin Jansson föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa 

fördelningen av utgiftsposterna i normen för 2015 enligt till skrivelsen av den  

7 januari 2015 bilagt förslag. Beslutet innebär att kommunen följer den av 

regeringen beslutade riksnormen för 2015. 

 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 

Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt 

föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildnings- och sociala utskottets förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Enhetschef Karin Jansson 
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Ks § 24   
Au § 5  Dnr KS 012/2015 
 

Prioritering av underhållsrenoveringar av kulturhistoriska 
byggnader i Kopparberg 

 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Inköpare Maria Draxler har inkommit med skrivelse med förslag till underlag för 

prioritering av kulturhistoriska byggnader i Kopperberg som ägs av kommunen 

daterad den 7 januari 2015. Flera av dessa byggnader är i behov av 

genomgripande underhållsrenoveringar som är kostnadskrävande. I anledning av 

detta behövs en prioritering med avseende på bevarandevärde och kommunens 

framtida nyttjande av byggnaderna.  

 

Till skrivelsen bifogas en övergripande sammanställning med bilder över vilka 

byggnader som avses och en kortfattad beskrivning över vilka åtgärder som i 

första hand behöver vidtas tillsammans med en kostnadsuppskattning. Skrivelsen 

omfattar följande objekt: 

 Gruvparken 

 Kyrkstallarna 

 Korsvirkeshuset 

 Hjulhuset 

 ”Spelet” på Gruvbacken 

 Tingshuset 

 Stora Gården 

 Abrahamsgårdsområdet 

 Klockargården 

 Bergsgården 

 

Inköpare Maria Draxler föredrar ärendet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande 

förslag till underlag för prioritering av kulturhistoriska byggnader i Kopperberg 

som ägs av kommunen. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att högst 

prioritera Tingshusets tak, Hjulhusets tak, Stora Gårdens tak samt akuta åtgärder 

gällande förrådsbyggnader i Abrahamsgårdsområdet. Därtill föreslås beslutas att 

fastighetsavdelningen i samråd med kommunens servicegrupp och 

Arbetsmarknadsenhet prioriterar vilka åtgärder som skall vidtas. Slutligen föreslås 

att behovet av underhållsrenoveringar vid Bergsgården särskilt noteras. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunchef Bo Wallströmers förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Inköpare Maria Draxler 

Fastighetschef Jessica Eriksson 

Enhetschef Kent Liljendahl 

Lärare Mats Davidsson 
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Ks § 25   
Bus § 115   Dnr KS 058/2014 

 

Uppföljning av volymtimmar inom förskolan 
 

Bildnings- och sociala utskottet  

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund presenterar uppföljning av volymtimmarna inom 

förskolan. Volymtimmarna anger beläggningen inom förskoleverksamheten samt 

personalbemanningen. Det genomsnittliga antalet volymtimmar för perioden 

november 2013-oktober 2014 exklusive juli månad uppgår till cirka 190 timmar per 

årsarbetare. Det genomsnittliga antalet inskrivna barn inom förskoleverksamheten 

är 125 och inom familjedaghemsverksamheten 14. Den genomsnittliga 

vistelsetiden inom förskolan är 31,5 timmar per vecka och barn. 

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningen av 

volymtimmar inom förskolan. 

 

 

Kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 

 

_________ 
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Ks § 26   
Bus § 117   Dnr KS 235/2013 

 

Uppföljning av förskolebeläggning och personalbemanning 
 

Bildningsutskottet  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 augusti 2013 § 184 i 

samband med redovisning av resultatsammanställningen av Kommunens Kvalitet i 

Korthet (KKiK) 2012, uppdra åt bildningschef Anders Nordlund följa upp barnens 

vistelsetid i förskolan och personalbemanningen vid de tider under veckan som 

förskolan bedriver verksamhet. 

 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med uppföljning daterad den  

1 december 2014. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår bildningsutskottet föreslå kommunstyrelsen 

besluta att godkänna föreliggande uppföljning av barnens vistelsetid i förskolan 

och personalbemanningen vid de tider under veckan som förskolan bedriver 

verksamhet. 

 

Bildningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 

 

_________ 
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Ks § 27   
Bus § 119   Dnr KS 010/2014 

 

Insatser för högre måluppfyllelse i grundskolan 
 

Bildningsutskottet  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 21 november 2013 § 80 

uppdra åt bildningsutskottet föreslå insatser som leder till högre måluppfyllelse i 

grundskolan. 

 

Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 14 januari 2014 § 4 tillsätta en 

utredningsgrupp med representation för utskottet, skolledning och personal för att 

utarbeta förslag till åtgärder för att öka måluppfyllelsen. 

 

Denna utredningsgrupp har under våren utarbetat ett antal förslag till åtgärder för 

ökad måluppfyllelse som delgivits skolledningen i kommunen. Skolledningen har 

utifrån detta förslag utarbetat en förteckning över prioriterade åtgärder för ökad 

måluppfyllelse i grundskolan. Förslaget till prioriterade åtgärder presenteras av 

bildningschef Anders Nordlund i en skrivelse daterad den 2 december 2014. 

 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår i skrivelsen daterad den 2 december 2014 

bildningsutskottet föreslå kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till insatser 

som prioriterade för att nå en ökad måluppfyllelse i grundskolan. Vidare föreslås 

kommunstyrelsen återrapportera föreliggande förslag till insatser som prioriterade 

för att nå en ökad måluppfyllelse i grundskolan till kommunfullmäktige. 

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta enligt 

föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag.  

 

_________  
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Ks § 28   
Bos § 21    Dnr KS 010/2015 
 

Redovisning av verksamhet med personligt ombud 
verksamhetsår 2014 

 

Bildnings- och sociala utskottet  

Ärendebeskrivning 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 14 november 2013 § 129 att 

ansöka hos Länsstyrelsen i Örebro län om statsbidrag för att bedriva personligt 

ombudsarbete 2014. 

 

Länsstyrelsen i Örebro län beviljade kommunen bidrag med 50 400 kronor för 

2014. 

 

Enhetschef Margareta Emnegard har den 13 januari 2015 inkommit med 

redovisning av verksamheten med personligt ombud i kommunen för år 2014  

 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 

Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna 

redovisningen. 

 

 

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt bildnings- och sociala utskottets förslag. Vidare 

beslutas att uppmärkssamma att den till redovisningen bifogade ansökan om 

statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 2015 är behäftad med ett 

skrivfel, ansökan avser 50 procents tjänst, 0,5 årsarbetare. 

 

_________ 

Expediering: 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Enhetschef Margareta Emnegard 
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Ks § 29   
Au § 15  Dnr KS 016/2015 
 

Policy med riktlinjer för upphandling och inköp  
 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Inköpare Maria Draxler har inkommit med förslag till policy med riktlinjer för 

upphandling och inköp. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Ordföranden Ewa-Leena Johansson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige besluta att policyn med riktlinjer för upphandling och inköp skall avse 

åren 2015-2018. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

Policy med riktlinjer för upphandling och inköp samt att den skall gälla för åren 

2015-2018. 

 

_________ 
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Ks § 30   
Au § 4  Dnr KS 012/2015 
 

Revidering av delegationsordningar 
 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse med förslag daterad 

den 7 januari 2015 rörande revidering av delegationsordningar. I skrivelsen 

anges att behov av revideringar föreligger med anledning av bland annat ny 

politisk organisation och förändringar i personalorganisationen. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta om revideringar 

av kommunens delegationsordningar enligt föreliggande förslag. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till revidering av delegations-

ordningar. 

 

_________ 
Expediering: 

Kanslichef Anders Andersson 
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Ks § 31   
Au § 219  Dnr KS 448/2014 
 

Remiss, förslag till ny verksamhetsstrategi 2015-2019 för 
Svenskt Vatten 

 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Föreningen Svenskt Vatten har inkommit med förslag till ny verksamhetsstrategi 

2015-2019 daterad den 14 oktober 2014. Visionen i förslaget till verksamhets-

strategi är att Sverige skall ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt 

tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. 

 

Eventuella sypunkter på förslaget till verksamhetsstrategi skall vara Svenskt 

Vatten tillhanda senast den 31 januari 2015.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar översända remissen till Bergslagens 

Kommunalteknik med begäran om att få ta del av deras förslag till 

remissyttrande. 

 

 

Kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
Vatten- och miljötekniker Sophie Bergkvist har inkommit med mail den  

20 januari 2015 i vilket anges att hon inte har något att tillägga och därmed inte 

avser avge några synpunkter till Svenskt Vatten. 

 

Förslag 
Ordföranden Ewa-Leena Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att avge 

synpunkterna att målen i Svenskt Vattens verksamhetsstrategi även bör anpassas för 

att kunna uppnås av mindre kommuner samt att Ljusnarsbergs kommun önskar 

påtala vikten av samverkan inom de områden som verksamhetsstrategin avser. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (S) förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Bergslagens Kommunalteknik 

Svenskt Vatten 
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Ks § 32   
Au § 3  Dnr KS 013/2015 
 

Anmälan av ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
från och med den 1 januari 2015 

 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 91 om 

reviderade ekonomiska förmåner för förtroendevalda. § 19 i dessa bestämmelser 

fastslår att ”Förändrade arvodesnivåer skall årligen delges kommunstyrelsen.”  

 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med anmälan av ändring av 

ekonomiska förmåner för förtroendevalda 2015 daterad den 7 januari 2015. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta notera 

förändrade arvodesnivåer för förtroendevalda från och med den 1 januari 2015. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
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Ks § 33   
Au § 14  Dnr KS 014/2015 
 

Redovisning och uppföljning av beslut i komunfullmäktige 
exklusive motioner, medborgarförslag och budgetbeslut 
2012-2014 

 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med redovisning och uppföljning 

av beslut i kommunfullmäktige exklusive motioner, medborgarförslag och 

budgetbeslut 2012-2014 per den 7 januari 2015. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson förslår i skrivelse daterad den 7 januari 2015 

bilagd redovisningen, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna 

redovisningen och uppföljningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

godkänna redovisningen och uppföljningen. 

 

 

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen och 

uppföljningen. 

 

_________ 
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Ks § 34   
Bos § 14    Dnr KS 501/2014 
 

Information, överenskommelse mellan Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) och staten om stöd till riktade insatser 
inom området psykisk ohälsa 

 

Bildnings- och sociala utskottet  

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse har den 12 december 2014 

godkänt överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 

om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa för år 2015.  

 

 Överenskommelsen avser stöd till riktade insatser för att förbättra vården och 

omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och för personer med omfattande 

eller komplicerad psykiatrisk problematik Barn och unga avser flickor och pojkar 

samt unga kvinnor och män medan personer med omfattande eller komplicerad 

problematik avser kvinnor och män i alla åldrar. 

 

Övergripande mål för överenskommelsen är: 

 

 En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god 

kvalitet. 

 Tillgång till arbete och sysselsättning. 

 Möjlighet till delaktighet och inflytande. 

 

Överenskommelsen innebär att parterna gemensamt ansvarar för att följande steg 

tas mot de övergripande målen: 

 

 Patienters, brukares och anhörigas inflytande ökar individuellt och på 

organisationsnivå. 

 Barn, unga och deras familjer hittar enkelt information om hjälp och stöd, 

och tillgängligheten till rätt stöd på rätt vårdnivå ökar. 

 Fler barn, ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa som har behov 

av insatser från flera huvudmän får samordnade och gemensamt planerade 

insatser. 

 Patienterna i den psykiatriska tvångsvården upplever större delaktighet och 

tvångsåtgärderna minskar. 

 Kvalitetsregistrens utdata används och resulterar i viktiga framsteg, som 

att fler personer med allvarliga psykiska sjukdomar för en uppföljning av 

sin läkemedelsbehandling och att fler erbjuds hälsofrämjande insatser. 

 Kunskapen ökar om hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser för 

att motverka psykisk ohälsa i skolan, hos elevhälsan och barn- och 

ungdomshälsan, liksom tillgängligheten till den typen av insatser.  
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 Kunskapen ökar i skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten när det 

gäller att upptäcka, förebygga och effektivt behandla självskadande 

beteende. 

 Äldres psykiska ohälsa uppmärksammas och behandlas i högre 

utsträckning. 

 Stödstrukturer förstärks för implementering av tillgänglig och ny kunskap 

samt för fortsatt kunskapsutveckling och gemensamma behovsanalyser 

mellan skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. 

 Nya arbetssätt vidareutvecklas av berörda myndigheter och SKL i syfte att 

ge gemensamt och relevant kunskapsstöd som kan användas i socialtjänst, 

hälso- och sjukvård, elevhälsa och för samverkan kring barn och unga och 

personer som på grund av psykisk ohälsa behöver stöd av flera aktörer. 

 Användbara system för rapprotering av data vidareutvecklas av 

myndigheterna och huvudmännen, med målet att det skall finnas verktyg 

och arbetssätt som stöder ett kontinuerligt verksamhetsnära 

utvecklingsarbete och samtidigt ger de nationella data som behövs för att 

följa och styra utvecklingen. 

 

Överenskommelsen för 2015 omfattar totalt 696 000 000 kronor varav  

630 000 000 kronor är stimulansmedel att fördela till kommuner och landsting 

efter prestation. Återstående 66 000 000 kronor disponeras av SKL. 

 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 

Bildnings- och sociala utskottet godkänner informationen och överlämnar 

överenskommelsen till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

Kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
Ingemar Javinder (S) informerar om överenskommelsens innebörd. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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Ks § 35   
Au § 17  Dnr KS 138/2014 
 

Information om Projekt Samverkan i Bergslagen – 
Utveckling av befintliga och nya samverkansområden 
inom kommunerna i norra Örebro län 

 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer informerar om utvecklingen i Projekt Samverkan 

i Bergslagen – Utveckling av befintliga och nya samverkansområden inom 

kommunerna i norra Örebro län. I samband med projektgruppens möte den  

15 januari 2015 skall ett förslag presenteras till bland annat organisering av 

Bergslagens Kommunalteknik och Bergslagens miljö- och byggnämnd med 

förvaltning. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner informationen. 

 

 

Kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer informerar om utvecklingen i Projekt Samverkan i 

Bergslagen – Utveckling av befintliga och nya samverkansområden inom 

kommunerna i norra Örebro län. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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Ks § 36  Dnr KS 431/2014 
 

Projekt ny avfallsplan, Bergslagens Kommunalteknik 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 88 att 

förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan till och med den 30 juni 2015. 

 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar att det inom Bergslagens 

Kommunalteknik finns en arbetsgrupp för utarbetande av ny avfallsplan. 

Kommunens representant i denna arbetsgrupp har under 2014 varit  

Pirjo Nilsson (S). Pirjo Nilsson är sedan den 1 januari 2015 inte längre ledamot av 

direktionen i Bergslagens Kommunalteknik. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar välja Ewa-Leena Johansson (S) till kommunens 

representant i arbetsgruppen inom Bergslagens Kommunalteknik för utarbetande av 

förslag till ny avfallsplan. 

 

_________ 
Expediering: 

Bergslagens Kommunalteknik 
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Ks § 38 
 

Anmälan om delegationsbeslut 
 

Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden  

2014-12-01–2014-12-31. 

 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  

2014-12-01–2014-12-31. 

 

Anmälan av beslut den 2 januari 2015 gällande köp av råvaruobligation  

10 000 000  kronor med emittent Commerzbank, löptid sex år och 100 procents 

kapitalskydd. 

Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonom Sara Jonsson. 

 

Anmälan av beslut den 26 januari 2015 gällande omplacering av lån hos 

Kommuninvest uppgående till 27 000 000 kronor, ränta 0,39 procent, löptid till och 

med den 15 januari 2016 och amortering med 1 125 000 kronor per kvartal samt 

engångsamortering med 1 500 000 kronor. Lånet vidareutlånas till Ljusnarsbergs 

kommunlager AB. 

Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonom Sara Jonsson. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 39 
 

Delgivningar 
 

Diarienummer Avsändare Ämne 

 Förvaltningsrätten i Karlstad Dom i mål nr 3153-14, avslag på överklagan. 

 Förvaltningsrätten i Karlstad Dom i mål nr 3574-14, avslag på överklagan.  

 Förvaltningsrätten i Karlstad Dom i mål nr 3025-14, upphävande av beslut 

samt återvisande till nämnden för nytt beslut. 

 Förvaltningsrätten i Karlstad Dom i mål nr 4593-14, upphävande av beslut 

samt återvisande till nämnden för nytt beslut.  

 Förvaltningsrätten i Karlstad Dom i mål nr 4280-14, avslag på överklagan.  

 Förvaltningsrätten i Karlstad Dom i mål nr 4383-14, bifall till överklagan. 

 Bildningsutskottet Protokoll från sammanträde den 2 december 

2014 

 Allmänna utskottet Protokoll från sammanträde den 3 december 

2014 

 Sociala utskottet Protokoll från sammanträde den 4 december 

2014 

KS-post Bergslagens 

överförmyndarnämnd 

Protokoll från sammanträde den 10 december 

2014 

KS-post Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokoll från sammanträde den 15 december 

2014 

KS-post Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Protokoll från sammanträde den 23 oktober 

2014 

KS-post Landstingets pensionärsråd Minnesanteckningar från möte den  

23 september 2014 

KS-post Landstingets pensionärsråd Minnesanteckningar från möte den  

29 oktober 2014 

 Partnerskap Bergsalgsbanan Protokoll från möte med lednings- och 

tjänstemannagrupp  

 Nora kommun Protokoll från kommunfullmäktiges 

sammanträde den  

 Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Dokumenthanteringsplan 

 Regionförbundet Örebro län Protokoll från regionsfullmäktiges 

sammanträde den 23 oktober 2014 

 Länshandikapprådet Protokoll från möte den 11 december 2014 

 Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Arkivbeskrivning 

KS 133/2013 Kulturrådet Redovisning av statsbidrag för fortbildning av 

matematiklärare och matematikhandledare 

inom Matematiklyftet läsåret 2013/2014 

KS 165/2013 JO Beslut av JO att inte vidta någon åtgärd med 

aneldning av anmälan av Kronofogden. 
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Diarienummer Avsändare Ämne 

KS 266/2013 Länsstyrelsen i Örebro län Byggnadsminnesförklaring av Tingshuset i 

Kopparberg 

KS 280/2013 Kommunstyrelsen, 

Lindesbergs kommun 

Protokollsutdrag från sammanträde den  

8 december 2014, samlokalisering av 

arkivdepåer till gemensamt Bergslagsarkiv 

KS 049/2014 Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Inspektionsrapport, livsmedelsavdelningen, 

Åstugans förskola 

KS 049/2014 Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Inspektion av avvikelse, livsmedels-

avdelningen, Solgården 

KS 049/2014 Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Inspektionsrapport, livsmedelsavdelningen, 

Treskillingen 

KS 049/2014 Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Inspektionsrapport, livsmedelsavdelningen, 

hemtjänsten 

KS 049/2014 Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Inspektionsrapport, livsmedelsavdelningen, 

Solgården 

KS 049/2014 Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Inspektionsrapport, livsmedelsavdelningen, 

Koppargården 

KS 049/2014 Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 

Synpunkter med aneldning av inspektion på 

Solgården, livsmedelsavdelningen,  

KS 052/2014 Ljusnarsbergs kommun Polisanmälan av skadegörelse på Olovsvallen 

KS 052/2014 Polismyndigheten i Örebro 

län 

Underrättelse om avskrivning av ärende, 

skadegörelse på Olovsvallen 

KS 139/2014 Ljusnarsbergs kommunlager 

AB 

Budget 2015 

KS 140/2014 Bergslagens 

Kommunalteknik 

Budget 2015 och verksamhetsplan 2016-2017 

KS 149/2014 Skolverket Beslut om statsbidrag för inrättande av 

karriärssteg för lärare 2014/2015 

KS 153/2014 Leader Bergslagen Strategi för lokal utveckling 2014-2020 

KS 178/2014 Skolverket Beslut om statsbidrag för undervisningstid för 

nyanlända höstterminen 2014 

KS 155/2014 Örebro läns landsting Inbjudan till diskussion den 28 november 

2014 om samverkan mellan kommunerna och 

Region Örebro län 

KS 290/2014 Länsstyrelsen i Örebro län Beslut om bildande av naturreservatet Lilla 

Kroktjärnsberget 

KS 321/2014 Länstrafiken Beslut om utbetalning av Citybanemedel 

avseende pendlarparkering vid resecentrum i 

Kopparberg 

KS 323/2014 Skolinspektionen Beslut efter riktad tillsyn av utbildning för 

asylsökande barn med flera 

KS 140/2014 Socialstyrelsen Beslut om statsbidrag för arbetet med lokala 

värdighetsgarantier 
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Diarienummer Avsändare Ämne 

KS 141/2014 Socialstyrelsen Beslut om statsbidrag för beslut om införande 

av Äldres behov i centrum (ÄBIC) 

KS 359/2014 Länsstyrelsen i Örebro län Beslut om bidrag avseende efterbehandling av 

hotspot vid Skärets sågverk 

KS 374/2014 Ljusnarsbergs kommun Kompletterande svar till Inspektionen för vård 

och omsorg, HVB Bergsgården 

KS 384/2014 Lantmäteriet Överenskommelse om fastighetsreglering, 

Drängsarv 1:8 och Stortorp 1:1 

KS 387/2014 Skolverket Återkoppling av redovisning av 

utvecklingsmedel för entreprenörskap i skolan 

KS 397/2014 Bolagsverket Registrering av att likvidationen av 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag är 

avslutad 

 Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag i 

likvidation 

Protokoll från extra boalgsstämma den   

9 december 2014. 

 Ljusnarsbergs kommunlager 

AB 

Protokoll från styrelsesammanträde den  

26 november 2014 

KS 421/2014 Ljusnarsbergs kommun Ansökan om bidrag, lokala naturvårdsprojekt 

(LONA), grönstrukturplan för Kopparberg 

och Bångbro 

KS 433/2014 Myndigheten för 

samhällsskydd och 

beredskap 

Räddningstjänst i siffror 2013 

KS 435/2014 Länsstyrelsen i Dalarnas län Länsstyrelsens yttrande angående 

rekryteringsläget inom räddningskåren i 

Fredriksberg 

KS 435/2014 Räddningsnämnden 

Västerbergslagen 

Handlingsplan för att lösa den aktuella 

situationen vid Fredriksbergs Deltidskår 

KS 438/2014 Projekt Samverkan i 

Bergslagen 

Utredning, samordnad varudistribution för 

KNÖL-kommunerna 

KS 439/2014 Ljusnarsbergs kommun Skrivelse till BMB angående nybyggnation av 

industrilokal, Nya vägen 15:1 

KS 440/2014 Ljusnarsbergs kommun Analys och handlingsplan efter inventering av 

personer med psykisk funktionsnedsättning 

KS 444/2014 Trafikverket Rapport, Funktionellt prioriterat vägnät 2014 

KS 445/2014 Synskadades Riksförbund Skrivelse angående förbättra möjligheterna på 

arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning 

KS 456/2014 Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Beviljande av bygglov gällande  

Kopparvägen 2 

KS 457/2014 Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning 

Beviljande av bygglov gällande  

Konstdammen 14 

KS 458/2014 Ljusnarsbergs kommun Remissvar till Trafikverket gällande 

lokaliseringsalternativ för förbifart Hjulsjö 
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Diarienummer Avsändare Ämne 

KS 459/2014 Länsstyrelsen i Örebro län Tillstånd till kameraövervakning, väntsalen 

vid tågstationen 

KS 470/2014 Sune Nilsson Skrivelse rörande kommunala ledningsnätet 

för VA i Ställberg 

KS 472/2014 Migrationsverket Meddelande om cirka 50 kvotflyktingar till 

Ställdalen 

KS 472/2014 Migrationsverket Meddelande att antalet kvotflyktingar i 

Ställdalen blir högst tio 

KS 473/2014 Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) 

Meddelande om tillsyn och begäran om 

yttrande med anledning av klagomål, HVB 

Bergsgården 

KS 474/2014 Lantmäteriet Fastighetsreglering berörande Salbo 1:1 och 

1:6 

KS 475/2014 Skolverket Statligt för läxhjälp hösten 2014 

KS 482/2014 Länsstyrelsen i Örebro län Godkännande av slutrapport, lokala 

naturvårdsprojektet samverkan för naturvård 

och naturvägledning, Hopajola 

KS 482/2014 Hopajola Ansökan om bidrag till lokala 

naturvårdssatsningen 

KS 482/2014 Hopajola Slutredovisning, Projekt: Förstudie 

Skomakarbo/Rundberget 

KS 485/2014 Nya Kopparbergs Bergslags 

Hembygdsförening 

Skrivelse om bristen på antalet 

parkeringsplatser i centrala Kopparberg 

KS 486/2014 Nya Kopparbergs Bergslags 

Hembygdsförening 

Skrivelse angående arkivering av handlingar 

från bruket i Högfors 

KS 493/2014 Ljusnarsbergs kommun Remissvar angående Socialstyrelsens förslag 

till föreskrifter och allmänna råd för äldre 

personer och bemanning i särskilda boenden 

KS 495/2014 Förvaltningsrätten i 

Linköping 

Bifall till kommunens överklagan om 

ersättning från Migrationsverket mål nr  

1540-14 

KS 495/2014 Förvaltningsrätten i 

Linköping 

Bifall till kommunens överklagan om 

ersättning från Migrationsverket mål nr  

564-14 

KS 496/2014 Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) 

Tillsyn av kommunens individ- och 

familjeomsorg, området barn och familj under 

2015 

KS 497/2014 KPMG Granskningsrapport, BKTs upphandling 

enligt LOU 

KS 497/2014 Revisionen Granskning, BKTs upphandling enligt LOU 

KS 498/2014 Myndigheten för ungdoms- 

och samhällsfrågor 

Avslag på ansökan om bidrag om Ungas 

inflytande i kommuner och landsting 2014 

KS 503/2014 Jan Bulthus Skrivelse om Mossgruvans framtid 
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Diarienummer Avsändare Ämne 

KS-post Migrationsverket Information om utvidgade möjligheter för 

Migrationsverket gällande anvisning av 

ensamkommande barn 

KS-post Regeringskansliet, 

arbetsmarknads-

departementet 

Inbjudan till samtal om 

ungdomsarbetslösheten 

KS-post Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Skrift, God revisionssed i kommunal 

verksamhet 2014 

KS-post Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) 

Skrift, Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn 

och unga? 

KS-post Intresseföreningen 

Bergslaget 

Nytt från Intresseföreningen Bergslaget 

KS-post Räddningstjänsten 

Väterbergslagen 

Statistik 

KS-post Sveriges Kommuner och 

Landsting och Myndigheten 

för samhälsskydd och 

beredskap 

Öppna jämförelser, Trygghet och säkerhet 

2014 

KS-post Djäkens 

Samfällighetsförening 

Protokoll från styrelsemöte den  

1 oktober 2014 

KS-post Bergsstaten Förlängning av giltighetstiden för del av 

undersökningstillståndet Björnberget nr 10, 

Grängesbergs Iron AB 

KS-post Örebro läns landsting Protokoll från Lanstingets pensionärsråd den 

19 juni 2014 

KS-post Partnerskap Bergslagsbanan Resultatrapport perioden januari-september 

2014 

KS-post Partnerskap Bergslagsbanan Beslutad finansiering av projekt Partnerskap 

Bergslagsbanan 2015 

KS-post Havs- och 

Vattenmyndigheten 

Samråd kring förslag till åtgärdsprogram för 

havsmiljö 

KS-post Bergsstaten Förlängning av giltighetstiden för 

undersökningstillståndet Grängesberg nr 4 

KS-post Datainspektionen Tillsyn, registrering av etniskt ursprung 

KS-post Länsstyrelsen i Örebro län Skrift, Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk 

KS-post Institute for Security & 

Development Policy 

Skrift, Narkotikaindustrins påverkan på 

samhället 

KS-post Institute for Security & 

Development Policy 

Skrift, Knarken miljökatastrof 

KS-post European Cities against 

drugs 

Skrift, Hundra haschrelaterade vansinnesdåd 
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Diarienummer Avsändare Ämne 

KS-post Åsa Tysklind, Statens 

offentliga utredningar 

Utredningen om järnvägens organisation 

KS-post Brottsförebyggande rådet Att förhindra och hantera incidenter mot 

förtroendevalda, politikernas 

trygghetsundersökning 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 40   
 

Fråga angående kommunen reaktion på indragning av 
tågturer, Hendrik Bijloo (FP) 

 

Ärendebeskrivning 
Hendrik Bijloo (FP) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 

följande fråga: Hur kommunen att agera med anledning av att två tågturer, en 

mellan Kopparberg och Örebro och en mellan Örebro och Kopparberg, dragits in? 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt ersättaren i nämnden för regional tillväxt i 

Region Örebro län, Natalie Peart (MP), att aktualisera frågeställningen om indragna 

tågturer till och från Ljusnarsbergs kommun vid sammanträde i ovan angiven 

nämnd, samt deklarera att kommunen reagerat med missnöje på att den inte blivit 

informerad om indragningen av tågturer. 

 

_________ 
Expediering: 

Natalie Peart (MP) 
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Ks § 41   
 

Fråga angående krav på taxiverksamhet i kommunen i 
samband med kommunal upphandling, Kenneth Axelsson (SD) 

 

Ärendebeskrivning 
Kenneth Axelsson (SD) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 

följande fråga: Finns det möjlighet att vid kommunal upphandling av andra 

transporttjänster ställa som krav att taxiverksamhet för privatpersoner skall 

bedrivas dagar, helger och kvällar? 

 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) svarar att teoretiskt finns  möjlighet till 

krav enligt vad som anges i frågeställningen men stora delar av kommunens 

upphandlingar av transporttjänster genomförs i samverkan med andra kommuner i 

region Örebro län. Därtill kommer att krav enligt frågeställningen skulle medföra 

ökade kostnader för kommunala transporttjänster, det faktum att den service som 

frågeställaren efterfrågar inte förekommer, indikerar att kundunderlaget är för litet 

för att uppnå en ekonomisk lönsamhet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 

 

_________ 

 

 

 


