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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

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

 

Plats och tid Tingshussalen, Tingshuset, , Kopparberg 

 

Tid 08.30 – 12.00 

13.00 – 13.45 

Beslutande Gert Stark (S), ordförande 

Kjell Eriksson (S), tjänstgörande ersättare 

Ralf Nielsen (L) 

Natalie Peart (MP) 

Niklas Hermansson (C) 

Jörgen Hart (M) 

Niklas Bäcker (SD) 

Mats Larsson (SD) 

 

Övriga deltagande Enligt bilaga. 

 

Utses att justera 

 
Jörgen Hart (M) 

 
Justeringsersättare Niklas Hermansson (C) 

Justeringens 

plats och tid 

Kommunkontoret 2021-12-01 Paragrafer 301 – 349 

 

Underskrifter ……………………………… 

Sekreterare Anders I Andersson  

  

 

………………………………. 

Ordförande Gert Stark  

  

 

…………………………… 

Justerande Jörgen Hart 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-11-24 Förvaringsplats 

för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 

anslagsuppsättning 

2021-12-02 Datum för 

nedtagande 

2021-12-27 

Underskrift  

 

 

………………………………………………….  

Anders I Andersson 
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KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 
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Ks § 301   
   

Val av ordförande vid dagens sammanträde 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande och vice ordförande är ej närvarande vid dagens sammanträde, varför 

behov finns att välja ordförande för dagens sammanträde. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar välja Gert Stark (S) till ordförande vid dagens 

sammanträde. 

 

_________ 
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Ks § 302 
Bos § 609   
    

Väcka talan om överflyttning av vårdnaden enligt 
Föräldrabalken kap 6 §§ 8-8a 

 
 

 

 

Sekretess 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   4 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
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Ks § 303 
Bos § 610   
    

Stämningsansökan avseende särskilt förordnade 
vårdnadshavare enligt Föräldrabalken kap 6 § 8 a  

 
 

 

 

Sekretess 
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KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 304  Dnr KS 0108/2021  KS 0274/2021 
   

Budget 2022 och plan för 2023-2024 för  
Ljusnarsbergs kommun 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till Budget 2022 och plan för 2023-2024 har efter budgetberedning den  

29 september 2021 varit utsänd på remiss. 

 

Remissyttranden har inkommit den 1 november 2021 gemensamt från 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Miljöpartiet den gröna, Liberalerna och 

Vänsterpartiet samt gemensamt remissyttrande den 1 november 2021, reviderad 

version inkommen den 23 november 2021, från Sverigedemokraterna och 

Moderaterna. Därtill har remissyttranden inkommit den 14 oktober 2021 från 

Lärarnas Riksförbund, den 27 oktober 2021 från Lärarförbundet och den  

1 november 2021 från Vårdförbundet.  

 

Förslag till Budget 2022 och plan för 2023-2024 har förhandlats enligt 

Medbestämmandelagen § 19 den 10 november 2021 och § 11 den  

18 november 2021 med arbetstagarorgansiationerna. 

 

Ekonomiavdelningen har inkommit med förslag till Budget 2021 och plan för  

2023-2024 reviderat utifrån inkomna remissyttranden. 

 

Ekonomichef Bo Wallströmer föredrar planeringsförutsättningar samt förslag till 

drift- och investeringsbudget för 2022 samt plan för 2023-2024. 

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar förslag till mål och indikatorer. 

 

Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer förslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta 

 

1. att uppdra åt kommunchefen utreda kommande behov av särskilda 

boendeplatser och gruppbostadsplatser, 

2. att uppdra åt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkomma med 

prioriteringsordning avseende de i budgeten upptagna 8 500 000 kronor för 

investeringar inom VA-verksamheten innan medlen får ianspråktagas, 

3. att uppdra åt ekonomichef revidera investerings- och finansieringsplanen 

under 2022, 

4. att uppdra åt skolchefen utvärdera effekterna av införandet av förstelärare 

utifrån de mål och uppdrag som förelåg vid inrättandet, 

5. att uppdra till kommunchefen påbörja utredning av lämpliga områden för 

planering av attraktiva tomter utifrån LIS-planen, 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   6 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
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6. att uppdra till skolchefen inrätta system för kostnadsfria mensskydd åt 

behövande elever i grundskolan, 

7. att uppdra till ekonomichefen utreda möjligheter att upprätta så kallad 

koldioxidbudget som skall vara underlag för handlingsplan för klimatarbetet 

för att uppnå kommunens del i att uppfylla Parisavtalet, 

8. att kommunstyrelsen under 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 

år 2022 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen, 

9. att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2022, 

samt 

10. att i övrigt fastställa Budget 2022 och plan för 2023-2024 enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

1. att uppdra åt näringslivschef inkomma med förslag på prideflaggningsdag, 

2. att uppdra till skolchef inkomma med information om hur skolan i sin 

verksamhet arbetar med genus- och jämställdhetspedagogik, 

3. att uppdra till socialchef inkomma med information om hur arbetet mot 

våldsutsatthet i nära relationer utförs i verksamheten, 

4. att uppdra åt kommunchefen inkomma med information om utformningen 

av medarbetarsamtalen och hur cheferna kompetensutvecklas i uppgiften att 

hålla medarbetarsamtal, 

5. att uppdra till kommunchefen planera budgetdagar för att få högre tillit till 

nuvarande budgetar och prognoser, 

6. att uppdra till kommunchefen utarbeta förslag på hur området vid 

Wallmovägen skall utformas framledes, 

7. att uppdra till kommunchefen att inför sommaren 2022 säkerställa att 

ambitionsnivån avseende sommarblommor/utsmyckning betydligt höjs, 

8. att uppdra till kommunchefen utreda behovet av näringslivsbefrämjande 

insatser, 

9. att uppdra till kommunchefen upprätta en vattenplan, samt 

10. att uppdra till kommunchefen utreda möjligheterna för kommunen att 

ansöka om medel hos Allmänna arvsfonden. 

 

Yrkanden 
Ordförande Gert Stark (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta enligt föreliggande förslag med tillägg av punkt 5 får följande lydelse: ”att 

uppdra åt kommunchefen påbörja utredning av lämpliga områden för planering av 

attraktiva tomter utifrån LIS-planen och andra attraktiva områden.” 

 

Ordförande Gert Stark (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande 

förslag med följande ändringar: 
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 punkt 4 får följande lydelse ”att uppdra åt kommunchefen inkomma med 

information om utformningen av medarbetarsamtalen och hur cheferna 

kompetensutvecklas i uppgiften att hålla medarbetarsamtal rörande ´det 

svåra samtalet´”,  

 punkt 5 får följande lydelse ”att uppdra till kommunchefen planera 

budgetdagar med inriktning på kostnader och intäkter för att få högre tillit 

till nuvarande budgetar och prognoser utifrån det lågt budgeterade resultatet 

för att uppnå högre resultatnivåer kommande planperiod”,  

 punkt 10 får följande lydelse ”att uppdra till kommunchef utreda 

möjligheterna för kommunen att ansöka om medel hos Allmänna 

arvsfonden i syfte att utveckla nya mötesplatser” samt   

 tillägg görs av följande punkt: ”att uppdra åt kostchefen utreda 

konsekvenserna av att införa två måltidsrätter vid huvudmåltider inom 

äldreomsorgen”. 

 

Mats Larsson (SD), Niklas Bäcker (SD) och Jörgen Hart (M) yrkar att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag 

från ekonomichef Bo Wallströmer med följande ändringar och tillägg: 

 

 att ett oppositionsråd inrättas med 75 procents tjänst, budgeterad kostnad 

630 000 kronor, 

 att i driftbudget för 2022 budgeteras 60 000 kronor för arbetskläder till 

förskolepersonalen, 

 att i investeringsbudget för 2022 budgeteras 400 000 kronor till IT- och 

näringslivsverksamheten för investering i kommunens hemsida, satsningar 

inom kommunens näringsliv och uppdra åt näringslivschef att ta fram 

förslag till flera industribyggnader eller lämpliga industriområden, 

 att i investeringsbudget för allmännyttan stryks utemiljön vid Riggards och 

det budgeteras en samlad post för allmännyttan med för underhåll och 

förebyggande åtgärder på 37 230 000 kronor, 

 att i investeringsbudget budgeteras 340 000 kronor för belysning och andra 

åtgärder i Rydbergsdal, 

 att i investeringsbudget utökas kommunstyrelsens disponibla medel med 

2 000 000 kronor, 

 att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen upprätta ett långsiktigt förslag 

till bostadutvecklingsprogram för Ljusnarsbergs kommun 2022-2031 med 

särskild inriktning på insatser för att sanera allmännyttans bestånd och 

ekonomi, 

 att uppdra åt kommunchefen genomföra en översyn av den kommunala 

tjänsteorganisationen för att säkerställa en framtida effektiv och flexibel 

organisation som är funktionell och anpassad för framtidens utmaningar, 
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 att uppdra åt kommunchefen säkerställa att kommunens personal 

vidareutbildas kontinuerligt i samtliga förvaltningar för att säkerställa 

kompetens och personlig utveckling, 

 att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen utreda möjligheten till 

slumpmässig alkohol- och drogtestning av kommunens personal för att 

uppnå en bra psykosocial och fysisk arbetsmiljö, 

 att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen utvärdera kommunens 

visselblåsarfunktions funktionalitet samt säkerställa att samtliga anställda är 

informerade om visselblåsarfunktionen, samt 

 att säkerställa att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har en 

framtidssäkrad och kostnadseffektiv plan på investeringar i Ljusnarsbergs 

kommun, 

 

Propositionsordning 
Ordförande Gert Stark (S) ställer proposition på Gert Starks (S) yrkande och  

Mats Larssons (SD) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta enligt Gert Starks (S) yrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. att uppdra åt kommunchefen utreda kommande behov av särskilda 

boendeplatser och gruppbostadsplatser, 

2. att uppdra åt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkomma med 

prioriteringsordning avseende de i budgeten upptagna 8 500 000 kronor för 

investeringar inom VA-verksamheten innan medlen får ianspråktagas, 

3. att uppdra åt ekonomichef revidera investerings- och finansieringsplanen 

under 2022, 

4. att uppdra åt skolchefen utvärdera effekterna av införandet av förstelärare 

utifrån de mål och uppdrag som förelåg vid inrättandet, 

5. att uppdra till kommunchefen påbörja utredning av lämpliga områden för 

planering av attraktiva tomter utifrån LIS-planen och andra akttraktiva 

områden, 

6. att uppdra till skolchefen inrätta system för kostnadsfria mensskydd åt 

behövande elever i grundskolan, 

7. att uppdra till ekonomichefen utreda möjligheter att upprätta så kallad 

koldioxidbudget som skall vara underlag för handlingsplan för klimatarbetet 

för att uppnå kommunens del i att uppfylla Parisavtalet, 

8. att kommunstyrelsen under 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 

år 2022 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen, 
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9. att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2022, 

samt 

10. att i övrigt fastställa Budget 2022 och plan för 2023-2024 enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. att uppdra åt näringslivschef inkomma med förslag på prideflaggningsdag, 

2. att uppdra till skolchef inkomma med information om hur skolan i sin 

verksamhet arbetar med genus- och jämställdhetspedagogik, 

3. att uppdra till socialchef inkomma med information om hur arbetet mot 

våldsutsatthet i nära relationer utförs i verksamheten, 

4. att uppdra åt kommunchefen inkomma med information om utformningen 

av medarbetarsamtalen och hur cheferna kompetensutvecklas i uppgiften att 

hålla medarbetarsamtal rörande ”det svåra samtalet”, 

5. att uppdra till kommunchefen planera budgetdagar med inriktning på 

kostnader och intäkter för att få högre tillit till nuvarande budgetar och 

prognoser utifrån det lågt budgeterade resultatet för att uppnå högre 

resultatnivåer kommande planperiod, 

6. att uppdra till kommunchefen utarbeta förslag på hur området vid 

Wallmovägen skall utformas framledes, 

7. att uppdra till kommunchefen att inför sommaren 2022 säkerställa att 

ambitionsnivån avseende sommarblommor/utsmyckning betydligt höjs, 

8. att uppdra till kommunchefen utreda behovet av näringslivsbefrämjande 

insatser, 

9. att uppdra till kommunchefen upprätta en vattenplan,  

10. att uppdra till kommunchef utreda möjligheterna för kommunen att ansöka 

om medel hos Allmänna arvsfonden i syfte att utveckla nya mötesplatser, 

samt 

11. att uppdra åt kostchefen utreda konsekvenserna av att införa två 

måltidsrätter vid huvudmåltider inom äldreomsorgen 

 

Reservationer 
Mats Larsson (SD), Niklas Bäcker (SD) och Jörgen Hart (M) reserverar sig till 

förmån för eget yrkande. 

 

_________ 
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Ks § 305  Dnr KS 0227/2021-1  
   

Avfallstaxa 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med förslag till avfallstaxa 

2022. Förslaget innebär bland annat en höjning av taxan för avfallshämtning med 

sex procent. 

 

Förslag 
Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade vid sammanträde 

den 17 september 2021 § 102 föreslå kommunfullmäktige besluta anta föreliggande 

förslag till avfallstaxa för 2022. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

avfallstaxa för 2022. 

 

_________ 
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Ks § 306  Dnr KS 0227/2021-1 
   

Avgift för tömning av enskilda avlopp inklusive 4 kubikmeter 
och 20 meter slang 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med förslag till avgift för 

tömning av enskilda avlopp inklusive 4 kubikmeter och 20 meter slang 2022. 

Förslaget innebär att avgiften höjs från 1 387 kronor per tömning till 1 461 kronor 

per tömning. 

 

Förslag 
Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade vid sammanträde 

den 17 september 2021 § 102 föreslå kommunfullmäktige besluta anta föreliggande 

förslag till avgift för tömning av enskilda avlopp inklusive 4 kubikmeter och  

20 meter slang 2022. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till avgift 

för tömning av enskilda avlopp inklusive 4 kubikmeter och 20 meter slang för 

2022.  

 

_________ 
 

 

 

 

 

  

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   12 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 307  Dnr KS 0227/2021-3 
   

Brukningstaxa för VA-kollektivet 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med förslag till 

brukningstaxa för VA-kollektivet 2022. Förslaget innebär en höjning av taxan med 

sex procent. 

 

Förslag 
Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade vid sammanträde 

den 17 september 2021 § 96 föreslå kommunfullmäktige besluta anta föreliggande 

förslag till brukningstaxa för VA-kollektivet 2022. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

brukningstaxa för VA-kollektivet 2022. 

 

_________ 
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Ks § 308  Dnr KS 0227/2021-2 
   

Anläggningstaxa för VA-kollektivet 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med förslag till 

anläggningstaxa för VA-kollektivet 2022. Förslaget innebär oförändrad taxa med 

undantag av att den reducerade avgiften för lägenhet nummer nio och uppåt har 

tagits bort och det enbart finns en avgift oavsett antal lägenheter. 

 

Förslag 
Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade vid sammanträde 

den 17 september 2021 § 95 föreslå kommunfullmäktige besluta anta föreliggande 

förslag till anläggningstaxa för VA-kollektivet 2022. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

brukningstaxa för VA-kollektivet 2022. 

 

_________ 
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Ks § 309   
   

Information om taxor, avgifter och ersättningar inom 
äldreomsorgen 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 maj 2020 § 166 att en 

översyn av taxor och avgifter inom kommunens verksamheter skulle genomföras. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom informerar om det pågående arbete med översyn av 

taxor och avgifter inom de sociala verksamheterna. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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Ks § 310 
Au § 226  Dnr KS 0011/2021-100  
 

Delårsbokslut för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
per den 31 augusti 2021 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Direktionen har den 15 oktober 2021 fattat beslut om att fastställa 

Samhällsbyggnadsförbundets delårsbokslut samt att överlämna delårsbokslutet till 

respektive medlemskommun för kännedom. 

 

Totalt sett redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett överskott på 

2 282 000 kronor och de avgiftsfinansierade verksamheterna ett överskott på 

7 668 000 kronor.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera delårsbokslut per den  

31 augusti 2021 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

 

_________ 
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Ks § 311 
Au § 227  Dnr KS 0011/2021-100 
 

Revisorernas bedömning av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagens delårsrapport per den 31 augusti 2021 samt 
kommentarer 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit till 

Ljusnarsbergs kommun med en bedömning av Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagens delårsrapport, daterad den 22 oktober 2021. I den bifogade rapporten 

bedömer revisorerna följande: 

  Revisorerna bedömer att det finansiella målet inte kommer att uppnås för den 

skattefinansierade verksamheten. 

 Revisorerna kan inte bedöma om det finansiella målet kommer uppnås för den 

avgiftsfinansierade verksamheten. 

 Revisorerna kan inte bedöma om de verksamhetsmässiga målen med betydelse 

för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.  

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade vid sammanträde 

den 12 november 2021 § 133 anta kommentarer med anledning av revisorernas 

bedömning av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens delårsrapport per den  

31 augusti 2021. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera revisorernas i 

Samhällsbyggnad Bergslagens bedömning av Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagens delårsrapport per den 31 augusti 2021 samt direktionens kommentarer 

till denna bedömning. 

 

_________ 
 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   17 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 312 
Au § 228  Dnr KS 0011/2021- 103, KS 0011/2021-104 
 

Ekonomisk rapport per den 30 september 2021, drift- och 
investeringsuppföljning, Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har den 15 oktober 2021 

beslutat godkänna drift- och investeringsuppföljningen för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen till och med 30 september 2021 och skicka 

denna till medlemskommunerna för kännedom.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.  

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen noterar ekonomisk rapport per den 30 september 2021 för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

 

_________ 
Expediering: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   18 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 313  Dnr KS 0011/2021-107  
   

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2021, 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med ekonomisk rapport per 

den 31 oktober 2021. Sammantaget visar prognosen på ett överskott i 

driftuppföljningen gentemot budget för helåret på 430 000 kronor medan prognosen 

för Ljusnarsbergs kommun är ett underskott med 275 000 kronor. Beträffande 

investeringar visar prognosen för Ljusnarsbergs kommun helåret ett överskott 

gentemot budget med 3 500 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar ekonomisk rapport per den 31 oktober 2021 för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

 

_________ 
Expediering: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

 

 

  

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   19 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 314  Dnr KS 0011/2021-108  
   

Revisionsrapport, ”Granskning om underhåll och skötsel av 
parkmiljöerna och skogsinnehavet i de fyra 
medlemskommunerna”, revisionen i 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och KPMG AB 
 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med 

granskning daterad den 15 oktober 2021 om underhåll och skötsel av parkmiljöerna 

och skogsinnehavet i de fyra medlemskommunerna. Granskningen har genomförts 

via en rapport, ”Granskning av skötsel och underhåll av medlemskommunernas 

parkmiljöer och skogsinnehav” av KPMG AB daterad den 22 oktober 2021. 

 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen arbetar kontinuerligt med planering av drift och skötsel av 

medlemskommunernas park- och skogsmarker i enlighet med uppdraget. 

 

Utifrån revisorernas bedömningar och slutsatser rekommenderar dem 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att: 

 

 Säkerställa att ”Funktionsbeskrivning för drift- och underhållsåtgärder på 

grönytor inom Bergslagens kommunaltekniks ansvarsområde” regelbundet 

ses över. 

 Verka för samtliga medlemskommuner tar fram en underhållsplan/grönplan 

för deras grönområden. 

 Ta initiativ till att det sker regelbundna avstämningar med respektive 

medlemskommun avseende parkförvaltning och skogsförvaltning. 

 Säkerställa att de ekonomiska förutsättningarna för parkförvaltning och 

skogsförvaltning förtydligas. 

 

Revisionen önskar att direktionen i Samhällsbyggnadförbundet Bergslagen 

inkommer med kommentarer till granskningen senast den 1 december 2021. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige noterar revisionsrapporten samt 

förklarar att de önskar ta del av direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagens kommentarer till granskningen. 

 

_________ 
 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   20 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 315 
Au § 229  Dnr KS 0132/2021-3 
 

Delårsrapport per den 31 augusti 2021, Sydnärkes 
lönenämnd 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Sydnärkes lönenämnd har inkommit med en delårsrapport per den 31 augusti 2021. 

Lönenämnden redovisar en prognos på plus 1 000 000 kronor främst relaterad till 

lägre personalkostnader på grund av en längre tjänstledighet och 

långtidssjukskrivning under året. 

 

Lönenämndens budget är noll. Detta betyder att de budgeterade kostnaderna är lika 

stora som de budgeterade intäkterna. Detta eftersom medlemskommunerna ska 

finansiera verksamheternas kostnader fullt ut. Oavsett vad det blir för resultat vid 

årsbokslutet kommer resultatet att överföras till nästkommande år och sedan 

justeras mot medlemskommunerna efter kostnadsfördelning.  

 

Eventuell förändring av semesterskulden är inte iakttagen i prognosen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.  

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera delårsbokslut per den  

31 augusti 2021 för Sydnärkes lönenämnd. 

 

_________ 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   21 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 316 
Bos § 187  Dnr KS 0037/2020-7  
    

Delårsrapport per den 30 juni 2021, Samordningsförbundet i 
norra Örebro län 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet (SOFINT) har inkommit med en delårsredovisning per den 

30 juni 2021. Periodens resultat visar på ett underskott med 143 817 kronor. 

Delårsrapporten beslutades antas vid sammanträde den 10 september 2021. 

 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera delårsbokslut per den 

30 juni 2021 för Samordningsförbundet i norra Örebro län. 

 

_________ 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   22 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 317 
Au § 230  Dnr KS 0244/2021-1 
 

Internkontrollplan 2022 för Ljusnarsbergs kommun 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren har inkommit med förslag till interkontrollplan för 

Ljusnarsbergs kommun 2022. 

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till internkontrollplan för 2022 

efter erforderliga revideringar genomförts. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Berit Westergren 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   23 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 318 
Au § 232  Dnr KS 0278/2021-1 
 

Anvisningar och tidplan för bokslut 2022 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med Anvisningar och tidplan för kommunens 

bokslut 2021 daterad den 2 november 2021. 

 

Ekonomichef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 

Anvisningar och tidplan för bokslut 2022.  

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

Ekonom Aldina Dervic 

Upphandlingssamordnare Thomas Molander 

Ekonomiassistent Maria Rohde 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   24 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 319 
Au § 224  Dnr KS 0285/2021-1 
 

Redovisning av kommunstyrelsebeslut, sammanställa en 
underhållsplan för det allmännyttiga beståndet 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Jimmy Sander har inkommit med en uppföljning av beslut tagna av 

kommunstyrelsen den 25 september 2019 § 226, att sammanställa en 

underhållsplan för det allmännyttiga beståndet.  

 

Fastighetschef Jimmy Sander föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Fastighetschef Jimmy Sander föreslår kommunstyrelsen att besluta anse uppdraget 

avslutat. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar anse uppdraget avslutat. 

 

_________ 
Expediering: 

Fastighetschef Jimmy Sander 

 
  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   25 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 320 
Au § 225  Dnr KS 0286/2021-1 
 

Redovisning av kommunstyrelsebeslut, plan över utveckling 
av fastigheten Konstbacken Östra 15 (Gruvfogdegatan 5) 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Jimmy Sander har inkommit med en uppföljning av beslut tagna av 

kommunstyrelsen den 27 maj 2020 § 189, att upprätta en plan över utvecklingen av 

fastigheten Konstbacken Östra 15 (Gruvfogdegatan 5). 
 

Fastighetschef Jimmy Sander föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Fastighetschef Jimmy Sander föreslår kommunstyrelsen besluta anta föreliggande 

förslag till plan avseende Konstbacken Östra 15 (Gruvfogdegatan 5) och anse 

uppdraget avslutat. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till plan avseende 

Konstbacken Östra 15 (Gruvfogdegatan 5) och anse uppdraget avslutat. 

 

_________ 
Expediering: 

Fastighetschef Jimmy Sander 

 

 
  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   26 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 321 
Au § 238  Dnr KS 0268/2021 
 

Redovisning av kommunstyrelseuppdrag, kartläggning med 
bedömning av kommunens deltagande i olika 
samverkansorgan  
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren har inkommit med en redovisning av 

kommunstyrelsens uppdrag den 27 maj 2020 § 166, kartläggning med bedömning 

av kommunens deltagande i olika samverkansorgan. 

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kommunchef Berit Westergrens föreslår kommunstyrelsen att anse uppdraget 

avslutat.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar anse uppdraget avslutat samt uppdra åt kommunchef 

Berit Westergren upprätta en redovisning av vilka ämnen samverkansorganen 

berör. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Berit Westergren 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   27 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 322 
Au § 239  Dnr KS 0271/2021-1 
 

Redovisning av kommunstyrelseuppdrag, utreda 
ombyggnadsmöjligheter med mera samt alternativa 
användningsområden för Swärdska huset 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren har inkommit med en redovisning av 

kommunstyrelsens uppdrag den 24 mars 2021§ 95 utreda ombyggnadsmöjligheter 

med mera samt alternativa användningsområden för Swärdska huset. 

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet.  

 

Förslag 
Kommunchef Berit Westergren föreslår kommunstyrelsen att besluta anta 

redovisningen och anse uppdraget avslutat.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.  

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar anta redovisningen och anse uppdraget avslutat. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Berit Westergren 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   28 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 323 
Au § 240  Dnr KS 0272/2021-1 
 

Redovisning av kommunstyrelseuppdrag,  uppföljning och 
utvärdering av Region Örebro läns beslut inför fastställande 
av allmän trafikplikt för kollektivtrafiken  
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren har inkommit med en redovisning av  uppföljning 

och utvärdering av Region Örebro läns beslut inför fastställande av allmän 

trafikplikt för kollektivtrafiken enligt uppdrag från kommunstyrelsen vid 

sammanträde den 25 mars 2020 § 105, om att ”nogsamt följa och löpande begära in 

uppföljningar och utvärderingar av samhällsbyggnadsnämnden i region Örebro läns 

beslut gällande fastställande av allmän trafikplikt för kollektivtrafik i stråket 

Örebro-Lindesberg-Kopparberg/Fellingsbro”. 
 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Förslag  
Kommunchef Berit Westergren föreslår kommunstyrelsen att anta redovisningen 

och anse uppdraget avslutat.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar anta redovisningen och anse uppdraget avslutat. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Berit Westergren 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   29 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 324 
Au § 233  Dnr KS 0267/2021-1 
 

Redovisning av budgetuppdrag, vid behov föreslå nya 
och/eller justerade avgifter/hyror, tomt- och markpriser, 
taxor och arrenden 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren har inkommit med en redovisning av 

budgetuppdrag från kommunfullmäktige den 17 december 2020 § 140 avseende att 

vid behov föreslå nya och/eller justerade avgifter/hyror, tomt- och markpriser, taxor 

och arrenden.  

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet.  

 

Förslag 
Kommunchef Berit Westergren föreslår kommunstyrelsen att anta utredningen och 

anse uppdraget avslutat.    

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen med tillägget att 

beslutsförslaget utökas med punkterna:  

1. Lägga till indexuppräkning i de avtal som saknar detta. 

2. Se över markpriserna genom att exempelvis differentiera för olika typer av  

    tomter beroende på markförutsättningar, läge med mera. 

3. Besluta att skogsförsäljning skall värderas innan försäljning. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta utredningen med 

tillägg enligt allmänna utskottets beslut och anse uppdraget avslutat. 

 

_________ 
 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   30 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 325 
Au § 234  Dnr KS 0269/2021-1 
 

Redovisning av budgetuppdrag, utreda framtida 
användningsområden för Tingshuset  
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren har inkommit med en redovisning av 

budgetuppdrag av kommunfullmäktige den 17 december 2020 avseende att utreda 

framtida användningsområden för Tingshuset. 

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet.  

 

Förslag 
Kommunchef Berit Westergren föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

redogörelsen och anse uppdraget avslutat.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redogörelsen 

och anse uppdraget avslutat. 

 

_________ 
 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   31 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 326 
Au § 235  Dnr KS 0277/2021-1   
 

Redovisning av budgetuppdrag, utreda behovet av 
anslutnings- och skolskjutsar för gymnasieelever utifrån 
konsekvenserna av indragna bussturer efter 2021  

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Skolchef Andreas Lundholm har inkommit med en redovisning av budgetuppdrag 

av kommunfullmäktige den 17 december 2020 § 140 avseende att utreda behovet 

av anslutnings- och skolskjutsar för gymnasieelever utifrån konsekvenserna av 

indragna bussturer efter 2021  

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet.  

 

Förslag 
Skolchef Anderas Lundholm föreslår kommunstyrelsen att anta föreliggande 

utredning och anse uppdraget avslutat. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande utredning 

och anse uppdraget avslutat. 

 

_________ 

 
  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   32 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 327 
Au § 236  Dnr KS 0276/2021-1 

 

Redovisning av budgetuppdrag, utreda konsekvenserna av 
uteblivna bussturer för alla skolelever i kommunen  

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Skolchef Andreas Lundholm har inkommit med en redovisning av budgetuppdrag 

av kommunfullmäktige den 12 december 2019 § 102, utreda konsekvenserna av 

uteblivna bussturer för alla skolelever i kommunen.  

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet.  

 

Förslag 
Skolchef Andreas Lundholm föreslår kommunstyrelsen att anta föreliggande 

utredning ovan och anse uppdraget avslutat. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.  

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande utredning 

och anse uppdraget avslutat. 

 

_________ 
 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   33 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 328 
Au § 237  Dnr KS 0270/2021-1 
 

Redovisning av budgetuppdrag, utreda förslag till revidering 
av kommunens styrmodell och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren har inkommit med en redovisning av 

budgetuppdrag av kommunfullmäktige den 17 december 2020 avseende att utreda 

förslag till revidering av kommunens styrmodell och riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning.  

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kommunchef Berit Westergren föreslår kommunstyrelsen att besluta anta 

redovisningen och anse uppdraget ”revidering av riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning” avslutat och uppdraget att revidera kommunens styrmodell kvarstår. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning samt anse denna del av uppdraget slutfört. 

 

Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta anse att uppdraget att 

revidera kommunens styrmodell kvarstår. 

 

_________ 
 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   34 (61) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 329 
Au § 241  Dnr KS 0032/2021-2 

 

Yttrande över medborgarförslag rörande kommunalt 
förvärvarande av fastigheter i området Gillersklack 
innehållande restaurang, badhus, skidbacke med mera  
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Den 8 februari 2021 inkom ett medborgarförslag rörande förvärv av två fastigheter i 

området Gillersklack. Kommunchef Berit Westergren har inkommit med ett svar på 

detta medborgarförslag.  

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kommunchef Berit Westergren föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta anta yttrandet över medborgarförslaget och anse det 

besvarat. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.  

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta yttrandet över 

medborgarförslaget och anse det besvarat. 

 

_________ 
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Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 330 
Bos § 189  Dnr KS 0210/2021-3  
    

Remissyttrande, betänkande ”Vilja välja vård och omsorg – 
En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg av 
äldre” (SOU 2021:52), Utredningen Nationell samordnare 
för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre 

 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet inkom med inbjudan till remiss daterad den  

9 september 2021 av betänkandet ”Vilja välja vård och omsorg - En hållbar 

kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre” (SOU 2021:52). 

Betänkandet hade upprättats av utredningen Nationell samordnare för 

kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre. Betänkandet innehöll 

rekommendationer till åtgärder som ansågs skapa förutsättningar för en hållbar 

kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre. 

 

Eventuellt yttrande skulle vara Socialdepartementet tillhanda senast den  

10 december 2021. 

 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 oktober 2021  

§ 167 att för upprättande av remissyttrande över betänkandet inrätta en arbetsgrupp 

bestående av socialchef, enhetschef inom äldreomsorg, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, HR-generalist och bildningschef samt att sakkunniga skall kunna 

adjungeras till arbetsgruppen. Vidare anta tidplan där förslag till remissyttrande 

skulle föreläggas bildnings- och sociala utskottet vid dagens sammanträde den 9 

november 2021 för att beslutas antas vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 

november 2021. 

 

Arbetsgruppen har inkommit med förslag till remissyttrande daterat den  

28 oktober 2021.  

 

Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår i skrivelse daterad den 28 oktober 2021 

bildnings- och sociala utskottet tillstyrker förslaget och föreslår kommunstyrelsen 

antar föreliggande förslag till remissyttrande. 
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Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till remissyttrande. 

 

_________ 

Expediering: 

Socialdepartementet + handling 

Socialchef Charlotte Dahlbom 
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KOMMUNSTYRELSEN 2021-11-24 
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Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 331 
Bos § 183  Dnr KS 0203/2021-3  
    

Uppföljning av nyinflyttade med försörjningsstöd 
 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Enhetschef Camilla Hofström har inkommit med uppföljning av nyinflyttade 

personer till kommunen som ansökt om försörjningsstöd per den 31 oktober 2021. 

 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

 

_________ 

Expediering: 

Enhetschef Camilla Hofström 
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Ks § 332 
Bos § 184  Dnr KS 0203/2021-3  
    

Uppföljning av individ- och familjeomsorgen 
 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Enhetschef Camilla Hofström har inkommit med uppföljning per den  

31 oktober 2021 av verksamheten inom individ- och familjeomsorgen. 

 

Enhetschef Camilla Hofström föredrar ärendet. 

 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

 

_________ 

Expediering: 

Enhetschef Camilla Hofström 
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Justerandes sign. 
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Ks § 333 
Bos § 186  Dnr KS 0191/2021-4 
    

Uppföljningen av äldreomsorg 
 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Uppföljning av äldreomsorgen per den 31 oktober 2021 har inkommit. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar ärendet. 

 

Bildnings- och sociala utskottets beslutar 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

 

_________ 

Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 
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Ks § 334 
Bos § 185  Dnr KS 0003/2021-54  
    

Ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 

 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) kap 16 § 6f skall socialnämnden till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) och till de revisorer som avses i Kommunallagen  

kap 3 § 10 rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap § 1 som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut skall nämnden 

ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat 

uppge skälen för dröjsmålet. 

 

Vidare anger Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28f att 

”En nämnd som avses i 22 § ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla 

gynnande nämndbeslut enligt 9 § som inte har verkställts inom tre månader från 

dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och 

vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.” 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med redovisning daterad den  

2 november 2021 av ej verkställda gynnande beslut inom socialtjänsten under 

perioden  1 juli-31 oktober 2021. Redovisningen visar att det inte finns några inom 

tre månader ej verkställda gynnande beslut under aktuell tidsperiod. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Camilla Hofström föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår bildnings- och sociala utskottet föreslå 

kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisningen. 

 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
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Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens föreslår  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten.  

 

_________ 
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Ks § 335 
Bos § 190  Dnr KS 0183/2016, KS 0049/2021 
    

Uppföljning av projekt Arbete med socioekonomiska 
utmaningar i Ljusnarsbergs kommun 

 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Bildnings- och sociala utskottet informerades vid sammanträde den 9 oktober 2018 § 

138 om bland annat projekt riktat till de 30 landsbygdskommuner med de största 

socioekonomiska utmaningarna. Projektet skulle pågå 2018-2020 och kommunen 

skulle bidra med tio procents egenfinansiering av projektet. Projektet skulle komma 

att innehålla bland annat följande delar: 

- Familjecentral med samordnare och egen lokal. 

- ABC-utbildning (ABC=Alla barn i centrum). 

- Förstärkta insatser i att läsa, skriva och räkna inom årskurserna 1-3. 

- Meningsfull fritid, en samordnare mellan kommunen, föreningslivet och   

  civilsamhället. 

- Social praktik, sysselsättningsåtgärder för att aktivera folk utanför den ordinära   

  arbetsmarknaden. 

- Öppenvård för missbrukare. 

- Samverkan mellan arbetsmarknadsenheten, näringsliv och skola. 

- Digital utveckling, digitala blanketter och större robotanvändning. 

 

Bildnings- och sociala utskottet informerades vid sammanträde den  

13 november 2018 § 154 om utvecklingen av projektet som inletts med anledning av 

att Tillväxtverket beviljat kommunen ekonomiska medel utifrån Förordning 

(2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner. 

 

Projektledare Natalie Peart samt studie- och yrkesvägledare Linnéa Cederborg 

redovisar en uppföljning av projektet. 

 

Yrkanden 

Ordförande Ulla Kalander-Karlsson (S), med instämmande av  

Daniel Johansson (M), yrkar att återkoppling av projektet skall göras under våren 

2022. 

 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar enligt ordförande  

Ulla Kalander-Karlssons (S) och Daniel Johanssons (M) yrkande samt hänskjuta 

ärendet till kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen. 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att den av bildnings- och sociala utskottet 

beslutade återkopplingen under våren 2022 skall, utgöras av en fördjupad 

uppföljning samt att denna skall godkännas av kommunstyrelsen. 

 

_________ 

Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 
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Ks § 336 
Bos § 195  Dnr KS 0001/2021-63 
    

Uppföljning enligt årsagenda, verksamhetsstatistik för 
förskolan 

 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Uppföljning enligt årsagenda daterad den 2 november 2021 i form av 

verksamhetsstatistik för förskoleverksamheten har inkommit. De indikatorer som 

följs över tid är: 

 

 Antal barn per förskola. 

 Åldersfördelningen på respektive förskola. 

 Barn med särskilda behov eller annat modersmål på respektive avdelning. 

 Antal barn i kö. 

 Faktisk bemanning och budgeterad bemanning inom förskolan. 

 Två mätveckor per år, veckorna 6 och 42, av faktisk vistelsetid visavi 

schemalagd tid. 

 

Rektor Josefina Hedborg föredrar ärendet. 

 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

 

_________ 

Expediering: 

Skolchef Andreas Lundholm 

Rektor Josefina Hedborg 
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Ks § 337 
Bos § 196  Dnr KS 0265/2021-1  
    

Uppföljning av Familjesamverkansteamet 2021 
 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 20 mars 2019 § 79 om uppstart av 

Familjesamverkansteam i norra Örebro län tillsammans med Region Örebro län samt 

övriga kommuner i norra Örebro län samt att en utvärdering av familjesamverkans-

team i norra Örebro län skulle ske senast halvårsskiftet 2020 vad gällde verksamhet 

samt ekonomi, vilken skulle utgöra beslutsunderlag för verksamhetens eventuella 

fortsättning.  

 

Skolchef Andreas Lundholm och socialchef Charlotte Dahlbom inkom med 

utvärdering daterad den 5 oktober 2020 som behandlades av kommunstyrelsens vid 

sammanträde den 28 oktober 2020 § 288. Kommunstyrelsen beslutade vid detta 

tillfälle att delfinansiera förlängd projekttid till och med den  

31 december 2021 med 155 134 kronor, att detta beslut skulle träda i kraft förutsatt 

att Hällefors, Lindesbergs och Nora kommuner beslutade om att fortsatt finansiera 

familjesamverkansteamet, beslutet skulle hävas om projektet med 

familjesamverkansteam i norra Örebro län erhöll ekonomiska medel ur statens 

stimulansmedel inom ramen för överenskommelse om stöd till riktade insatser inom 

psykisk hälsa, att finansieringen skulle ske med vedertagen fördelningsnyckel för 

samverkan mellan kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora samt 

att utvärdering av familjesamverkansteamet i norra Örebro läns konkreta 

verksamhet skulle genomföras och redovisas tidigt under 2021 för att utgöra ett 

underlag inför arbetet med budget för år 2022.. 

 

Skolchef Andreas Lundholm och socialchef Charlotte Dahlbom inkom med 

utvärdering daterad den 21 juli 2021. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 augusti 2021 § 227 

delfinansiera Familjesamverkansteamet i norra Örebro län (FamSam) i projektform 

till och med den 31 december 2022 under förutsättning att riktade statsbidrag kunde 

nyttjas för finansieringen. Vidare att beslutet trädde i kraft under förutsättning att 

Hällefors, Lindesbergs och Nora kommuner beslutade att finansiera 

Familjesamverkansteamet i norra Örebro län enligt vedertagen fördelningsnyckel 

samt att Region Örebro län fortsätter att finansiera  
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psykologtjänst, överenskomna driftkostnader och tillhandahåller verksamheten med 

tidigare överenskomna servicetjänster (såsom lokal, konsultation, hjälp av 

kommunikatör). 

 

Peter Björklund, Familjesamverkansteamet i norra Örebro län och  

Anders Thumberg, Region Örebro län, har den 28 oktober 2021 inkommit med 

uppföljning för år 2021. 

 

Skolchef Andreas Lundholm och socialchef Charlotte Dahlbom föredrar ärendet. 

 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

 

_________ 

Expediering: 

Skolchef Andreas Lundholm 

Socialchef Charlotte Dahlbom 
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Ks § 338 
Bos § 197  Dnr KS 0001/2021-62 
    

Uppföljning enligt årsagenda, frånvarostatistik från 
grundskolan 

 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Uppföljning enligt årsagenda av frånvarostatistik från grundskola daterad den  

2 november 2021 har inkommit. Uppföljningen avser perioden  

17 augusti-15 oktober 2021. Vidare redovisas i uppföljningen planerade insatser 

och åtgärder. 

 

Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen. 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att en analys innehållande bland annat 

frånvaroorsaker till frånvarostatistiken från grundskolan skall redovisas vid 

kommunstyrelsens sammanträde den 26 januari 2022. 

 

_________ 

Expediering: 

Skolchef Andreas Lundholm 
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Ks § 339 
Bos § 198  Dnr KS 0001/2021-60 
    

Uppföljning enligt årsagenda, uppföljning av 
gymnasieskolan och kommunalt aktivitetsansvar (KAA) 

 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Uppföljning enligt årsagenda av gymnasieskolan och kommunalt aktivitetsansvar 

(KAA) daterad den 1 november 2021 har inkommit. 

 

Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Skolchef Andreas Lundholm föreslår bildnings- och sociala utskottet godkänner 

uppföljningen. 

 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljningen. 

 

_________ 

Expediering: 

Skolchef Andreas Lundholm 
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Ks § 340  Dnr KS 0290/2021-3 
   

Skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse 
enligt Skollagen kap 7 § 2, L A H 
 

Ärendebeskrivning 
Skollagen kap 7 § 2 anger att ”Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt 

föreskrifterna i detta kapitel. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas 

utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras 

att barnet ska gå i skolan.” 

 

Skolchef Andreas Lundholm har inkommit med tjänsteutlåtande daterat den  

9 november 2021. Enligt tjänsteskrivelsen har L A H under höstterminen 2021 

befunnit sig i Storbritannien och varit inskriven i engelsk skola från och med den  

6 september 2021. Vid samtal den 5 november 2021 med vårdnadshavarna B A och 

M A H framkom att vistelsen skulle sträcka sig vidare efter den 31 december 2021 

och därmed passeras sex månader eller en termin i omfattning, vilket i andra 

ärenden definieras som varaktigt. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Skolchef Andreas Lundholm föreslår kommunstyrelsen besluta att skolplikten 

upphör för L A H, som skrivs ut från Kyrkbacksskolan årskurs 7-9. Vidare att 

kommunstyrelsen beslutar att vårdnadshavarna vid återkomst till Sverige och 

Ljusnarsbergs kommun, skall ansöka om skolplats i Ljusnarsbergs kommun. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Skolchef Andreas Lundholm 
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Ks § 341  Dnr KS 0290/2021-2 
   

Skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse 
enligt Skollagen kap 7 § 2, M A H 
 

Ärendebeskrivning 
Skollagen kap 7 § 2 anger att ”Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt 

föreskrifterna i detta kapitel. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas 

utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras 

att barnet ska gå i skolan.” 

 

Skolchef Andreas Lundholm har inkommit med tjänsteutlåtande daterat den  

9 november 2021. Enligt tjänsteskrivelsen har M A H under höstterminen 2021 

befunnit sig i Storbritannien och varit inskriven i engelsk skola från och med den  

6 september 2021. Vid samtal den 5 november 2021 med vårdnadshavarna B A och  

M A H, framkom att vistelsen skulle sträcka sig vidare efter den 31 december 2021 

och därmed passeras sex månader eller en termin i omfattning, vilket i andra 

ärenden definieras som varaktigt. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Skolchef Andreas Lundholm föreslår kommunstyrelsen besluta att skolplikten 

upphör för  M A H, som skrivs ut från Kyrkbacksskolan årskurs 7-9. Vidare att 

kommunstyrelsen beslutar att vårdnadshavarna vid återkomst till Sverige och 

Ljusnarsbergs kommun, skall ansöka om skolplats i Ljusnarsbergs kommun. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Skolchef Andreas Lundholm 
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Ks § 342  Dnr KS 0290/2021-1 
   

Skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse 
enligt Skollagen kap 7 § 2, R A H 
 

Ärendebeskrivning 
Skollagen kap 7 § 2 anger att ”Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt 

föreskrifterna i detta kapitel. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas 

utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras 

att barnet ska gå i skolan.” 

 

Skolchef Andreas Lundholm har inkommit med tjänsteutlåtande daterat den  

9 november 2021. Enligt tjänsteskrivelsen har R A H under höstterminen 2021 

befunnit sig i Storbritannien och varit inskriven i engelsk skola från och med den  

6 september 2021. Vid samtal den 5 november 2021 med vårdnadshavarna B A och 

M A H, framkom att vistelsen skulle sträcka sig vidare efter den 31 december 2021 

och därmed passeras sex månader eller en termin i omfattning, vilket i andra 

ärenden definieras som varaktigt. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Skolchef Andreas Lundholm föreslår kommunstyrelsen besluta att skolplikten 

upphör för R A H, som skrivs ut från Kyrkbacksskolan årskurs F-6. Vidare att 

kommunstyrelsen beslutar att vårdnadshavarna vid återkomst till Sverige och 

Ljusnarsbergs kommun, skall ansöka om skolplats i Ljusnarsbergs kommun. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Skolchef Andreas Lundholm 
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Ks § 343  Dnr KS 0241/2021-2  
   

Revidering av ”Meröppet” på biblioteket 
 

Ärendebeskrivning 
Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 oktober 2021  

§ 173 att ”Meröppet” skulle inledas i kommunen den 1 november 2021 enligt 

följande sammantagna öppethållande: 

 

Måndag: Bemannat klockan 10.00-18.00 

Tisdag: Bemannat klockan 10.00-16.00 Meröppet klockan 16.00-18.00 

Onsdag: Bemannat klockan 10.00-16.00 Meröppet klockan 16.00-18.00 

Torsdag: Bemannat klockan 10.00-18.00 

Fredag: Bemannat klockan 10.00-14.00 Meröppet klockan 14.00-18.00 

Lördag:  Meröppet klockan 10.00-14.00 

 

Skolchef Andreas Lundholm har inkommit med skrivelse daterad den  

9 november 2021 i vilken anges att förseningar av färdigställande av alla detaljer 

medför att tidpunkten för start behöver skjutas fram. 

 

Förslag 
Skolchef Andreas Lundholm föreslår kommunstyrelsen besluta att ”Meröppet” på 

biblioteket inleds med start under januari 2022 och att utvärdering genomförs och 

återkopplas till bildnings- och sociala utskottet vid sammanträde den 17 maj 2022, 

då vidare beslut tas. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Skolchef Andreas Lundholm 

Förste bibliotekarie Madeleine Ribbing 
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Ks § 344 
Bos § 199  Dnr KS 0001/2021-61 
    

Revidering av årsagenda inom bildningsområdet 
 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Skolchef Andreas Lundholm har den 1 november 2021 inkommit med förslag till 

revidering av årsagenda inom bildningsområdet. 

 

Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om revidering av 

årsagenda inom bildningsområdet enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar om revidering av årsagenda inom bildningsområdet 

enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Skolchef Andreas Lundholm 
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Ks § 345  Dnr KS 0011/2021-110  
   

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2021, 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har inkommit med ekonomisk rapport per 

den 31 oktober 2021. Prognosen för år 2022 är rörande driften ett underskott 

gentemot budget med 700 000 kronor, varav Ljusnarsbergs kommuns andel utgör 

71 000 kronor. Prognosen för helåret gällande investeringar visar på ett resultat 

enligt budget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten per den 31 oktober 2021. 

 

_________ 
Expediering: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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Ks § 346  Dnr KS 0011/2021-111  
   

Verksamhetsplan 2022 Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har inkommit med Verksamhetsplan 2022 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera Verksamhetsplan 2022 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

 

_________ 
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Ks § 347  Dnr KS 0011/2021-112  
   

Internkontrollplan 2022 Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden bergslagen har inkommit med Internkontrollplan 2022 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslgen. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera Verksamhetsplan 2022 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

 

_________ 
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Ks § 348 
  

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Ärendebeskrivning 
 

Löpnr Beslut Datum Delegat 

3 235 

Beviljad tjänstledighet under perioden  

2 november 2021-2 maj 2022 för tjänstgöring i 

annan verksamhet daglig rehabilitering 2021-10-20 Yvonne Andersson 

3 236 

Förlängning av bidragsanställning  

1 december 2021-30 november 2023231130 2021-10-20 Yvonne Andersson 

3 237-3 248 Beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL Oktober 

Carina Benjaminsson, 

Carina Gyllstrand 

3 249 Beviljat boende vuxna enligt 9 § 9 LSS Oktober Carina Gyllstrand 

3 250-3 255 Beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL Oktober 

Carina Benjaminsson, 

Carina Gyllstrand 

3 256-3 268 Omfattning bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL Oktober 

Carina Benjaminsson, 

Carina Gyllstrand 

3 269-3 278  Upphörande bistånd  enligt 4 kap. 1 § SoL Oktober 

Carina Benjaminsson, 

Carina Gyllstrand 

3 279 Inledning av utredning enligt LSS  Oktober Carina Benjaminsson 

3 280-3 293 Inledning av utredning enligt 11 kap 1 § SoL Oktober 

Carina Benjaminsson, 

Carina Gyllstrand 

3 294 

Beslut, utredning inleds avseende vårdnad 

enligt 6:19 FB Oktober Anna-Karin Nysten 

3 295-3 332 Avslag försörjningsstöd SoL 4:1  Oktober 

Bo Andersson,  

Mariam Gabro med flera  

3 333-3 409 Beviljat försörjningsstöd SoL 4:1  Oktober 

Agnes Kyller,  

Susanna Öbrell med flera 

3 410-3 412 Makulering, beviljat försörjningsstöd SoL 4:1 Oktober Bo Andersson 

3 413 

Beviljat anvisad sysselsättning enligt 4 kap 4 § 

SoL Oktober Bo Andersson 

3 414 Beviljat drogprevention Oktober Mariam Gabro 

3 415-3 416 

Beviljat anvisad sysselsättning enligt 4 kap 4 § 

SoL Oktober Bo Andersson 

3 417 Beviljat alkholprevention Oktober Mariam Gabro 

3 418 Beviljat HVB/Instutionsvård enligt 4:1 § SoL Oktober BoS 

3 419-3 421 

Beviljat anvisad sysselsättning enligt 4 kap 4 § 

SoL Oktober Bo Andersson 

3 422 

Beviljat kontaktperson/-familj enligt 4 kap. 1 § 

SoL Oktober Izabella Badr 
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Löpnr Beslut Datum Delegat 

3 423-3 424 

Beviljat strukturerad öppenvård enligt 4 kap 1 

§ SoL Oktober Susanna Öbrell 

3 425-3 427 

Beviljat anvisad sysselsättning enligt 4 kap 4 § 

SoL Oktober 

Mariam Gabro,  

Bo Andersson 

3 428 Upphörande vård enligt 4 kap. 1 § SoL Oktober Susanna Öbrell 

3 429 

Upphörande anvisad sysselsättning enligt 4 

kap 4 § SoL Oktober Mariam Gabro 

3 430 Upphörande av åvrd enligt 4 kap. 1 § SoL Oktober Elin Gjersvold 

3 431-3 433 Avsluta utredning enligt 11 kap. 1 § SoL Oktober 

Mariam Gabro, BoS, 

Camilla Hofström 

3 434-3 437 

Avsluta utredning, faderskap fastställt  

S-protokoll och gemensam vårdnad Oktober Maria Lund-Hansen 

3 438 

Inledning av utredning enligt 11 kap 1 och 2 

§§ SoL Oktober Izabella Badr 

3 439-3 440 Inledning av utredning enligt 11 kap 1 § SoL Oktober Mariam Gabro 

3 441 

Inledning av faderskapsutredning enligt 2 kap 

1 § FB Oktober Maria Lund-Hansen 

3 442-3 447 Inledning av utredning enligt 11 kap 1 § SoL Oktober 

Izabella Badr,  

Elin Gjersvold 

3 448 

Inledning av faderskapsutredning enligt 2 kap 

1 § FB Oktober Maria Lund-Hansen 

3 449-3 454 Inledning av utredning enligt 11 kap 1 § SoL Oktober 

Elin Gjersvold,  

Agnes Kyller med flera 

3 455 

Inledning av utredning enligt 11 kap 1 och 2 

§§ SoL Oktober Anna-Karin Nysten 

3 456 

Inledning av faderskapsutredning enligt 2 kap 

1 § FB Oktober Maria Lund-Hansen 

3 457 Inledning av utredning enligt 11 kap 1 § SoL Oktober Agnes Kyller 

3 458 

Inledning av faderskapsutredning enligt 2 kap 

1 § FB Oktober Maria Lund-Hansen 

3 459 Inledning av utredning enligt 11 kap 1 § SoL Oktober Maria Lund-Hansen 

3 460 

Inledning av faderskapsutredning enligt 2 kap 

1 § FB Oktober Maria Lund-Hansen 

3 461-3 466 

Ej inledning av utredning enligt 11 kap 1 § 

SoL Oktober Anna-Karin Nysten 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga delegationsförteckningen till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 349 
 

Delgivningar 
 

Ärendebeskrivning 
 

Diarienummer

/ förvaring 

Avsändare Ämne 

KS Post Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) 

Välkommen till en inspirerande seminarieserie 

med Mötesplats social hållbarhet 
KS Post Boverket Till kommunstyrelsen: information om 

Boverkets kommande enkäter 
KS 0004/2021 Region Örebro län Smittskyddsenheten - Brev till vårdnadshavare 

och elever angående uppdaterade 

rekommendationer från 1 november 
KS 0011/2021 Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen 

Kontrollrapport - Livsmedelskontroll av 

centralköket, Treskillingen den  

2 november 2021 
KS 0015/2021 Its Learning Tilläggsavtal, förlängning av avtal 

KS 0016/2021 Orienteringsklubben Järnbärarna Ansökan om bidrag för framtagande av ny 

digitaliserad karta i Ställdalen 
KS 0019/2021 Länsstyrelsen i Örebro län Beslut om fördelning av anvisningar år 2022 till 

kommuner i Örebro län 
KS 0022/2021 Skolverket Beslut - Statsbidrag för stärkt likvärdighet och 

kunskapsutveckling för 2020 
KS 0023/2021 Trafikverket  Samråd för ATK etablering av markplatser 

KS 0023/2021 Trafikverket Förberedande åtgärder och undersökningar i 

program Multikoll för projekt i Örebro län 
KS 0025/2021 Polisen Polisanmälan - Skadegörelse, Ravinvägen i 

Kopparberg 
KS 0028/2021 Nora kommun Beslut från kommunfullmäktige i Nora 

kommun gällande reviderad turismstrategi för 

Destination Bergslagen 
KS 0060/2021 Boliden Information om arbetsplan WP210008 

Ställdalen - Kvist och moränprovtagning 
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Diarienummer

/ förvaring 

Avsändare Ämne 

KS 0144/2021 Socialstyrelsen Beslut om statsbidrag för att främja ett hållbart 

arbetsliv inom vård och omsorg (den så kallade 

återhämtningsbonusen) 2021 
KS 0218/2021 Sala kommun Förbud mot att bedriva livsmedelsverksamhet - 

Fläsk-Anders 
KS 0262/2021 Kammarrätten i Göteborg Dom den 12 november 2021 i mål angående 

beredande av vård av unga 
KS 0279/2021 Miljödepartementet  Regeringsbeslut i ärende M2018 01633 - 

Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka 

och förebygga spridning av legionellabakterier 

från kyltorn 
KS 0280/2021 Utgående till Länsstyrelsen i Örebro 

län 

Ansökan om tillstånd - Ersätta ljud- och 

bildanläggning samt åtgärda slitet golv i 

Tingshuset (8677-2021) 
KS 0280/2021 Länsstyrelsen i Örebro län Beslut den 10 november 2021, ansökan om 

tillstånd, ersätta ljud- och bildanläggning samt 

åtgärda slitet golv i Tingshuset  
KS 0281/2021 Länsstyrelsen i Örebro län Överenskommelse avseende 

signalskyddschefsansvar den 27 oktober 2021 
Kansli Bildnings- och sociala utskottet Protokoll från sammanträde den  

9 november 2021 
Kansli Allmänna utskottet Protokoll från sammanträde den  

10 november 2021 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________  
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   Bilaga   
 

 

 

 

 

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den  
24 november 2021 
 

Eva Renberg (V), gruppledare §§ 304-349 

Anders I Andersson, kanslichef och sekreterare 

Berit Westergren, kommunchef 

Bo Wallströmer, ekonomichef  

Charlotte Dahlbom, socialchef §§ 301-335 

Aldina Dervic, ekonom §§ 304-335 

 

 

 


