
 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   1 (56) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

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

Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30 – 12.00 

13.00 – 14.30 

 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande 

Ulla Kalander-Karlsson (S) §§ 120-137, 159-163 

Gert Stark (S) 

Hendrik Bijloo (L) §§ 122-163 

Antti Tsupukka (S), tjänstgörande ersättare §§ 120-161 

Jörgen Hart (M) 

Niklas Hermansson (C) 

Fredrik Heiser (SD), tjänstgörande ersättare  

Mats Larsson (SD) 
  

Övriga deltagande Enligt bilaga. 

 

Utses att justera 

 
Jörgen Hart 

 

Justeringens 

plats och tid 

Kommunkontoret 2020-05-06 Paragrafer 120 – 163 

 

 

Underskrifter ……………………………… 

Sekreterare Anders I Andersson  

  

 

………………………………. 

Ordförande Ewa-Leena Johansson  

  

 

…………………………… 

Justerande Jörgen Hart 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-04-29 Förvaringsplats 

för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 

anslagsuppsättning 

2020-05-07 Datum för 

nedtagande 

2020-06-02 

Underskrift  

 

 

………………………………………………….  

Anders I Andersson 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 120   
    

Nedläggning av faderskapsutredning enligt Föräldrabalken 
kap 2 § 7, XXXXXXXXX 

 
 

 

 

Sekretess 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 121   
    

Nedläggning av faderskapsutredning enligt Föräldrabalken 
kap 2 § 7, XXXXXXX 

 
 

 

 

Sekretess 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 122  Dnr KS 0005/2020 
    

Kvartalsrapport 1, ekonomisk rapport per den 31 mars 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med ekonomisk rapport per den 31 mars 2020 

daterad den 20 april 2020. Prognosen för det ekonomiska resultatet för 2020 uppgår 

till ett överskott med 1 930 000 kronor mot ett budgeterat överskott med  

12 000 000 kronor. Allmänna utskottets verksamheter prognostiserar ett underskott 

gentemot budget med 875 000 kronor, den sociala verksamheten prognostiserar ett 

underskott gentemot budget med 6 530 000 kronor och bildningsverksamheterna ett 

underskott gentemot budget med 1 801 000 kronor. 

 

Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar den ekonomiska rapporten vad gäller 

allmänna utskottets verksamheter. Kommunens likvida medel uppgår i dagsläget till 

81 500 000 kronor. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar den ekonomiska rapporten för de sociala 

verksamheterna. 

 

Skolchef Andreas Lundholm föredrar den ekonomiska rapporten för 

bildningsverksamheterna. 

 

Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer och kommunchef Berit Westergren föreslår i 

skrivelse daterad den 22 april 2020 kommunstyrelsen besluta uppdra till berörda att 

till kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2020 presentera åtgärder för att 

minska underskottet i prognosen gentemot budgeten och att framtagande av 

åtgärder för 2021 och framåt utarbetas för att kunna användas redan initialt i 2021 

års budgetprocess. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunledningsgruppen 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 123  Dnr KS 0011/2020 
    

Ansökan om bidrag, byggnation av vindskydd/förråd vid 
boulebana, PRO Kopparberg 

 

Ärendebeskrivning 
PRO Kopparberg har inkommit med ansökan daterad den 16 april 2020 om bidrag 

till ombyggnation av vindskydd/förråd vid boulebanan vid Tallheden i Bångbro. 

Ansökan avser 10 500 kronor. 

 

Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen bevilja  

PRO Kopparberg bidrag enligt ansökan med 10 500  kronor. Vidare föreslås 

bidraget finansieras via kommunens anslag till föreningar. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

PRO Kopparberg 

Ekonomiassistent Maria Rohde 

Ekonom Johan Jansson 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 124  Dnr KS 0011/2020 
    

Broåtgärder på Ringvägen i Hörken 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den  

20 april 2020 rörande broåtgärder på Ringvägen i Hörken. I skrivelsen anges att vid 

inspektion av bron på Ringvägen i Hörken 2019 och på inrådan av konsultfirma 

stängdes bron av för trafik. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har erhållit två 

förslag till åtgärder. 

 

Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta att renovera bron 

på Ringvägen i Hörken  med nya balkar och farbana i liknande utformning som nu 

för biltrafik 8-14 ton till en beräknad utgift av cirka 2 300 000 kronor. 

 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Mats Larsson (SD), 

föreslår kommunstyrelsen besluta hänskjuta ärendet till budgetberedning för 2021. 

 

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

 

_________ 
Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 125 
Au § 85  Dnr KS 0006/2020 

 

Redovisning av uppdrag, policy med våldspreventivt syfte 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 december 2017 § 90 i 

samband med antagande av budget för 2018 och plan för 2019-2020, uppdra åt 

fastighetschefen att arbeta fram en policy för den allmännyttiga bostadsverksamheten 

med syfte att förebygga och förhindra våld i nära relationer. 
 

Fastighetschef Jimmy Sanders har inkommit med redovisning daterad den  

12 mars 2020. I redovisningen anges att ett etablerat koncept för våldsprevention i 

flerbostadshus finns benämnt ”Huskurage”. 

 

Förslag 
Fastighetschef Jimmy Sanders förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att införa Huskurage även i det allmännyttiga bostadsbeståndet i Ljusnarsbergs 

kommun. Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse 

uppdraget genomfört. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa Huskurage även i det 

allmännyttiga bostadsbeståndet i Ljusnarsbergs kommun. Vidare föreslås 

kommunfullmäktige besluta anse uppdraget genomfört. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 126 
Au § 86  Dnr KS 0006/2020 

 

Redovisning av uppdrag, boendeinflytande inom 
allmännyttan 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 december 2019 § 102 i 

samband med antagande av budget för 2020 och plan för 2021-2022, uppdra åt 

fastighetschefen att utreda ett eventuellt boendeinflytandeavtal för allmännyttans 

hyresgäster. 

 

Fastighetschef Jimmy Sander har inkommit med redovisning daterad den  

12 mars 2020. Av redovisningen framgår att boendeinflytandeavtal för hyresgästernas 

räkning tecknades mellan Ljusnarsbergs kommun och Hyresgästföreningen den  

17 juni 2016. 

 

Förslag 
Fastighetschef Jimmy Sander föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta anse att uppdraget är slutfört.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anse att uppdraget är 

slutfört. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 127 
Au § 87  Dnr KS 0006/2020 

 

Redovisning av uppdrag, markanvändning av före detta 
skolgården vid Garhytteskolan med tillhörande utgifter och 
kostnader inför tillskapande av seniorboende 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 december 2019 § 102 i 

samband med antagandet av budget för 2020 och plan för 2021-2022, uppdra åt 

fastighetschefen att utreda markanvändningen på före detta skolgården vid 

Garhytteskolan med tillhörande utgifter och kostnader inför ett tillskapande av 

seniorboende. 

 

Fastighetschef Jimmy Sander har inkommit med redovisning daterad den  

7 april 2020. Av redovisningen framgår att förslag till utemiljö daterat den  

31 januari 2017 har tagits fram, vilket senare har utvecklats vidare. Kostnaden för 

utveckling av utemiljön uppgår till cirka 422 000 kronor exklusive soprum, plattor, 

grillplats, brunnar och dräneringsrör. 

 

Förslag 
Fastighetschef Jimmy Sander föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta anse att uppdraget slutfört. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anse att uppdraget är 

slutfört. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 128 
Au § 88  Dnr KS 0005/2020 

 

Tidpunkt för delårsrapport 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 april 2019 § 16 att det 

datumet för den lagstadgade delårsrapporten skall vara per den 31 augusti. 

 

Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den  

27 mars 2020. I skrivelsen anges att gällande begreppet konsoliderat bokslut, även 

benämnt koncernbokslut, har klargjorts till att innebära att andra juridiska personer 

som kommunen har ett varaktigt och betydande inflytande över skall ingå i 

bokslutet. För kommunen innebär det att det är Stiftelsen Gillerklacks 

Fritidsanläggning och Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Ljusnarsbergs 

äldrebostäder som skall ingå i det konsoliderade bokslutet. Därmed föreligger inget 

behov av att samordna tidpunkten för delårsrapport med övriga kommuner utifrån 

gemensamma nämnder och kommunalförbund. För att öka användbarheten av 

delårsrapport bör tidpunkt för dess upprättande ändras. 

 

Ekonomichef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att delårsrapport skall upprättas per den 30 juni samt 

att verksamhetsberättelser skall upprättas av budgetansvariga i samband med 

upprättandet av delårsrapport. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delårsrapport skall 

upprättas per den 30 juni samt att verksamhetsberättelser skall upprättas av 

budgetansvariga i samband med upprättandet av delårsrapport. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 129 
Au § 89  Dnr KS 0033/2020 

 

Tidplan för arbetet med Budget 2021 och plan för 2022-2023 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med tidplan för arbetet med  

Budget 2021 och plan för 2022-2023. 

 

Ekonomichef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till tidplan för arbetet med  

Budget 2021 och plan för 2022-2023. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunledningsgruppen 

Ekonom Johan Jansson 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 130 
Au § 90  Dnr KS 0005/2020 

 

Uppföljning av internkontrollplan 2019 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 november 2018 § 246 anta 

internkontrollplan för 2019.  

 

Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med uppföljning av internkontrollplan 

2019 . 

 

Ekonomichef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer och socialchef Charlotte Dahlbom föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2019. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunledningsgruppen 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 131 
Bos § 70  Dnr KS 0003/2020 
    

Reviderade riktlinjer för handläggning enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 september 2010 § 189 anta 

riktlinjer för handläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och 

funktionsnedsatta.  

 

Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med skrivelse daterad den  

27 mars 2020 i vilken anges att riktlinjerna för handläggning enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionsnedsatta är i behov av revidering. 

Bilagt skrivelsen finns förslag till reviderade riktlinjer för handläggning enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionsnedsatta.  

 

Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår bildnings- och sociala utskottet föreslå 

kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till reviderade riktlinjer för 

handläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med 

funktionsnedsättning. 

 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet förslår kommunstyrelsen enligt föreliggande 

förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar ärendet. 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till reviderade riktlinjer för 

handläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med 

funktionsnedsättning. 

 

 _________ 
Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 132   
    

Information om handläggning av barnärenden inom individ- 
och familjeomsorgen 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 mars 2020 § 112 bjuda in 

enhetschef Camilla Hofström för att informera om kommunens arbete rörande 

omhändertagande av barn. 

 

Enhetschef Camilla Hofström informerar om individ- och familjeomsorgen 

handläggning av barnärenden. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
Expediering: 

Enhetschef Camilla Hofström 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 133 
Bos § 76   
    

Information om coronaviruset och covid-19 
 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom och skolchef Andreas Lundholm informerar följande 

om kommunens arbete med anledning av coronaviruset och covid-19: 

 

• Under påskhelgen fanns det chef i beredskap inom äldreomsorgen. 

• Ett Coronateam har inrättats inom äldreomsorgen. 

• Fyra speciella äldreomsorgsplatser har upprättats. 

• Daglig verksamhet, dagvård och dagrehabiliteringen är stängd. 

• För närvarande har kommunen tillgång till skyddsutrustning. 

• Förskolepersonal har delvis arbetat i grundskolan. 

• Möjligtvis kan en efterfrågan uppstå av förskoleplats på kvällar, nätter och 

helger. 

• Rutiner för hemarbete med anledning av coronaviruset och covid-19 har 

upprättats. 

 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet godkänner informationen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom och medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om 

kommunen arbete med anledning av coronaviruset och covid-19. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 134   
    

Information om kulturaktiviteter, The non existent Center 
 

Ärendebeskrivning 
Regissör och konstnär Carl-Oscar Sjögren, och musiker, konstnär och 

ljud/ljuddesigner Erik Sjögren, The non existent Center, informerar om dess 

planerade verksamhet 2020. På grund av coronaviruset och covid-19 är årets 

evenemang inställda och gruppen kommer arbeta med att rusta upp lokalerna samt 

göra översyn av organisationen och webbplatsen. The non existent Center avser 

ansöka om statliga medel till ett treårigt forskningsprojekt rörande kulturens roll i 

kommunen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 135 
Bos § 71  Dnr KS 0003/2020 
    

Uppföljning av åtgärder inom hemtjänsten 
 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Sofie Djupman har inkommit med 

uppföljning av åtgärder inom hemtjänsten daterad den 8 april 2020. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar ärendet. 

 

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

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar ärendet, 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Enhetschef Sofie Djupman 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 136  Dnr KS 0003/2020 
    

Uppföljning av äldreomsorgen 
 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning per den 15 april 2020 har inkommit från äldreomsorgen enligt 

följande: 

 

• Sex korttidsplatser är belagda, varav två personer är beviljade plats på 

särskilt boende och inväntar erbjudan om plats, två personer är föremål för 

bedömning av fortsatta insatser, en person är på växelvård och en person har 

hemgångsbeslut. 

• Träningsrummet är inte belagt. 

• En person i ordinärt boende är under hemtagningsbeslut. 

• En person finns i Lifecare SP. 

• Fem personer väntar på erbjudande om plats på särskilt boende. 

• Inga lediga platser finns på Solgården, Koppargården eller Treskillingen. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

 

_________ 
Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 137  Dnr KS 0003/2020 
    

Välfärdsbokslut 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsoteamet i norra Örebro län har inkommit med välfärdsbokslut 2019 för 

Ljusnarsbergs kommun. 

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna välfärdsbokslut 2019 för 

Ljusnarsbergs kommun. 

 

_________ 
 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   22 (56) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 138 
Bos § 78  Dnr KS 0003/2020 
    

Uppföljning enligt årsagenda, gymnasium och kommunalt 
aktivitetsansvar (KAA) 

 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Skolchef Andreas Lundholm har inkommit med uppföljning daterad den  

7 april 2020 av gymnasiet och kommunalt aktivitetsansvar (KAA). 

 

Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Skolchef Andreas Lundholm beslutar förslå kommunstyrelsen godkänna 

uppföljningen. 

 

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

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Skolchef Andreas Lundholm 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   23 (56) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 139 
Bos § 79  Dnr KS 0023/2019 
    

Beslut om uppföljning av grundskolan efter riktad tillsyn i 
Kyrkbacksskolan F-5 respektive 6-9, Skolinspektionen 

 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen inkom med beslut daterat den 11 december 2018 med anledning av 

riktad tillsyn i Kyrkbacksskolan.  

 

Skolinspektionen förelade Ljusnarsbergs kommun enligt Skollagen kap 26 § 10 att 

senast den 15 april 2019 vidta åtgärder för att avhjälpa påtatalade brister. De 

vidtagna åtgärderna skulle senast samma dag skriftligen redovisas till 

Skolinspektionen. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 30 januari 2019 § 47 uppdra åt 

skolchef Andreas Lundholm upprätta förslag till skriftlig redovisning av vidtagna 

åtgärder för att avhjälpa av Skolinspektionen påtatalade brister, vilken skulle 

behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 mars 2019. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 20 mars 2019 § 87 ge bildnings- 

och sociala utskottet rätt att ta beslut om skriftlig redovisning av vidtagna åtgärder 

vid dagens sammanträde och att redovisningen skulle delges kommunstyrelsen vid 

sammanträde den 24 april 2019. 

 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 9 april 2019 § 70 

anta redovisning för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i den 

riktade tillsynen i Kyrkbacksskolan. 

 

Skolinspektionen genomförde den 29-30 april samt 2-3 maj 2019 besök i 

Kyrkbacksskolan med anledning av beslutet den 11 december 2018. 

 

Skolinspektionen inkom med beslut daterat den 30 augusti 2019 i vilket de ansåg 

det föreligga tio brister i verksamheten. Kommunen skulle senast den  

20 januari 2020 skriftligen redovisa vidtagna åtgärder för Skolinspektionen. 

 

Skolchef Andreas Lundholm inkom med redovisning av vidtagna åtgärder daterad 

den 2 januari 2020, vilken antogs av bildnings- och sociala utskottet vid 

sammanträde den 14 januari 2020 § 15. 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Skolinspektionen genomförde den 10-14 februari 2020 ytterligare ett 

uppföljningsbesök på Kyrkbacksskolan. 

 

Skolinspektionen har inkommit med beslut efter tillsynen daterat den  

2 april 2020. Skolinspektionen konstaterar att kommunen inte uppfyller kravet av 

att utbildningen skall utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 

präglas av trygghet och studiero samt skall rektor se till att en bedömning görs om 

elever är i behov av undervisning i svenska som andraspråk. 

 

Kommunen skulle senast den 1 september 2020 skriftligen redovisa vidtagna 

åtgärder för Skolinspektionen. 

 

Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Skolchef Andreas Lundholm föreslår i skrivelse daterad den 7 april 2020 bildnings- 

och sociala utskottet förslår kommunstyrelsen besluta ge bildnings- och sociala 

utskottet rätt att besluta om skriftlig redovisning vid sammanträde den  

18 augusti 2020. 

 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt 

föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Skolchef Andreas Lundholm 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 140 
Bos § 80  Dnr KS 0026/2020 
    

Verksamhetsberättelse Ljusnarsbergs bibliotek och 
skolbibliotek vid Kyrkbacksskolan 2019  

 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2019 för Ljusnarsbergs bibliotek och skolbiblioteket vid 

Kyrkbacksskolan har inkommit den 7 april 2020. 

 

Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

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

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Verksamhetsberättelse 2019 för 

Ljusnarsbergs bibliotek och skolbiblioteket vid Kyrkbacksskolan. 

 

_________ 
Expediering: 

Skolchef Andreas Lundholm 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 141 
Bos § 87  Dnr KS 0003/2020 
    

Uppföljning enligt årsagenda, analys av färgschema för 
prognos av måluppfyllelse, grundskola, särskola och 
fritidshem 

 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Skolchef Andreas Lundholm har inkommit med uppföljning daterad den  

7 april 2020 enligt årsagenda i form av analys av färgschema för prognos av 

måluppfyllelse i förskoleklass och grundskola. 

 

Rektor Torbjörn Gustafsson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Skolchef Andreas Lundholm föreslår bildnings- och sociala utskottet godkänner 

uppföljningen och uppdrar till rektorerna på Kyrkbacksskolan att fortsätta enligt 

tidigare påbörjade insatser. 

 

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

och uppdrar till rektorerna på Kyrkbacksskolan att fortsätta enligt tidigare 

påbörjade insatser. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Skolchef Andreas Lundholm 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 142 
Au § 93  Dnr KS 0031/2019 

 

Årsredovisning 2019 och revisionsberättelse,  
Nerikes Brandkår 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Nerikes Brandkår har inkommit med årsredovisning för 2019. Resultatet uppgår till 

ett överskott 5 234 000 kronor, vilket är 4 574 000 kronor bättre än budgeterat. Av 

de tretton uppsatta mål har nio uppfyllts, tre delvis uppnåtts och ett har inte 

uppnåtts. 

 

I revisionsberättelse daterad den 2 mars 2020 tillstyrker revisorerna att 

kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt dess enskilda 

ledamöter. 

 

Direktionen i Nerikes Brandkår beslutade vid sammanträde den 5 mars 2020 § 2 

godkänna bokslutet för 2019 och föreslå kommunfullmäktigen i 

medlemskommunerna godkänna 2019 års redovisning. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna har inkommit med revisionsberättelse daterad den 17 mars 2020 i 

vilken kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen för 2019 och 

bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt dess enskilda ledamöter. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna årsredovisning och 

verksamhetsberättelse 2019 för Nerikes Brandkår och bevilja direktionen samt 

kommunens ledamöter ansvarsfrihet. 

 

_________ 
 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   28 (56) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 143 
Au § 94  Dnr KS 0011/2020 

 

Årsredovisning 2019 och revisionsberättelse, 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med årsredovisning för år 

2019 samt revisionsberättelse. Resultatet uppgår till ett underskott  

13 461 000 kronor varav 5 747 000 kronor avser den skattefinansierade 

verksamheten och 7 713 000 kronor 

 

Av 22 verksamhetsmål uppnås tio, uppnås delvis fyra och åtta uppnås inte. 

 

Direktionen beslutade vid sammanträde den 27 mars 2020 § 17 godkänna 

årsredovisningen och överlämna den till kommunfullmäktigen i 

medlemskommunerna. 

 

I revisionsberättelse  daterad den 2 april 2020 tillstyrker revisorerna att 

kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 

ledamöterna i densamma. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunens 

ledamöter i förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 samt 

godkänna årsredovisning 2019 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 144 
Au § 95  Dnr KS 0017/2019 

 

Remiss, förslag till ändrad årsavgift, intresseföreningen 
Bergslaget 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Intresseföreningen Bergslaget har inkommit med remiss daterad den  

14 februari 2020 rörande justering av medlemsavgiften enligt bilagt förslag.  

 

Remissvar skall vara Intresseföreningen Bergslaget tillhanda senast den  

30 april 2020. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt kanslichef Anders I Andersson upprätta 

förslag till remissvar. Förslaget skall redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 

den 29 april 2020. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med förslag till remissvar daterat den 

21 april 2020. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta anta föreliggande 

förslag till remissvar avseende medlemsavgift för medlemskap i Intresseföreningen 

Bergslaget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Intresseföreningen Bergslaget + handling 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 145 
Au § 97  Dnr KS 0016/2020 

 

Remiss, förslag till nya föreskrifter samt upphävande av 
föreskrifter för Örebro län om bärighetsklasser, Trafikverket 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Trafikverket har inkommit med förslag till nya föreskrifter samt upphävande av 

föreskrifter för Örebro län om bärighetsklasser. I missiv daterat den 30 mars 2020 

inbjuds inkomma med synpunkter senast den 10 maj 2020. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt kommunchef Berit Westergren upprätta 

förslag till remissvar, vilket skall redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 

den 29 april 2020. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala har inkommit med förslag till yttrande daterat 

den 22 april 2020. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till yttrande 

 

_________ 
Expediering: 

Trafikverket + handling 

Näringslivsutvecklare Mikael Haapala 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 146 
Au § 99  Dnr KS 0011/2020 

 

Samrådsremiss, detaljplan för Nya vägen 15:1 med flera, 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnad Bergslagen har inkommit med 

samrådsremiss daterad de 6 april 2020 rörande detaljplan för Nya vägen 15:1 med 

flera. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av verksamheten för 

Kopparbergs Bryggeri där lager och verksamhetsytor säkerställs. 

 

Eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget skall vara Samhällsbyggnad 

Bergslagen tillhanda senast den 4 maj 2020. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt kommunchef Berit Westergren upprätta 

förslag till remissvar, vilket skall redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 

den 29 april 2020. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala har inkommit med förslag till remissyttrande 

daterat den  21 april 2020. 

 

Förslag 
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala föreslår kommunstyrelsen besluta förklara sig 

positiv till föreslaget till ny detaljplan för Nya vägen 15:1 med flera. 

 

Yrkande 
Hendrik Bijloo (L), med instämmande av ordförande Ewa-Leena Johansson (S), 

yrkar kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till yttrande, innebärande att 

kommunen ställer sig positiv till ny detaljplan för Nya vägen 15:1 med flera. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Hendrik Bijloos (L) med fleras yrkande. 

 

_________ 
Expediering:    Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen + handling 

 Näringslivsutvecklare Mikael Haapala  
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 147 
Au § 102  Dnr KS 0021/2020 

 

Yttrande, medborgarförslag rörande uppförande av 
kulturcentrum, Veronica Andersson 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Veronica Andersson inkom med medborgarförslag daterat den 20 juli 2016 rörande 

uppförande av kulturcentrum. I medborgarförslaget angavs bland annat att det 

skulle vara en vinst för många om ett kulturcentrum uppfördes centralt i 

Kopparberg. Detta skulle kunna innehålla bibliotek, museiavdelning, 

utställningshall, föreläsningssal, samlingslokal, kafé och fotoarkiv 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 september 2016 § 75 

hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den  

6 april 2020. Av yttrandet framgår att kommunfullmäktige beslutade vid 

sammanträde den 12 december 2019 § 102 att ”Utreda möjligheten att via bidrag 

finansiera tillskapandet av ett ungdoms- och kulturhus.” Avsikten är att med hjälp 

av extern aktör ta fram skisser och kostnadsbedömningar för olika alternativ till 

ungdoms- och kulturhus. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta förslaget till yttrande och därmed anse 

medborgarförslaget besvarat. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslaget till yttrande och 

därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 148 
Au § 103  Dnr KS 0024/2020 

 

Redovisning av uppdrag, kommunalt instagramkonto 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 november 2019 § 286 uppdra åt 

kommunchef Berit Westergren genomföra en översyn av ett eventuellt behov av 

gemensamt kommunalt Instagramkonto. 

 

Kommunchef Berit Westergren har inkommit redovisning av uppdraget daterat den 

6 april 2020. Av redovisningen framgår att för närvarande saknas resurser för att 

upprätta ett gemensamt kommunalt Instagramkonto. 

 

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 anse uppdraget är slutfört. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Berit Westergren 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 149 
Au § 104  Dnr KS 0004/2020 

 

Redovisning av uppdrag, digitaliseringsstrategi i kommunen 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 december 2017 § 90 uppdra 

åt kommunchefen att ta fram en digitaliseringsstrategi för hela kommunen. 

 

Kommunchef Berit Westergren har inkommit redovisning av uppdraget daterat den 

6 april 2020. Av redovisningen framgår att Region Örebro län tagit fram ett förslag 

till  digitaliseringsstrategi och beslut om antagande skall ske hösten 2020, därefter 

avser kommunen upprätta en digitaliseringsstrategi. 

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kommunchef Berit Westergren föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt 

kommunledningen kontinuerligt arbeta med prioriteringar gällande digitalisering 

inom kommunen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunledningen kontinuerligt arbeta med 

prioriteringar gällande digitalisering inom kommunen. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anse uppdraget är slutfört. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunledningsgruppen 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 150 
Au § 105  Dnr KS 0024/2020 

 

Redovisning av uppdrag, eventuellt övertagande av 
lokalvården 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 § 114 uppdra 

åt kommunchefen att utreda konsekvenserna av ett övertagande av 

lokalvårdsverksamheten från dåvarande Bergslagens Kommunalteknik. 

 

Kommunchef Berit Westergren har inkommit redovisning av uppdraget daterat den 

6 april 2020. Av redovisningen framgår att det för närvarande fortgår en förstudie 

rörande syftet med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kommunchef Berit Westergren föreslår kommunstyrelsen beslutar att utredningen 

av lokalvårdsverksamheten betraktas ingå i pågående förstudien av 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens uppdrag. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utredningen av lokalvårdsverksamheten betraktas 

ingå i pågående förstudien av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens uppdrag. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anse uppdraget är slutfört. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Berit Westergren  
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 151 
Au § 106  Dnr KS 0024/2020 

 

Redovisning av uppdrag, samverkan med andra kommuner 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 december 2017 § 90 uppdra 

åt kommunens övergripande ledningsgrupp att med anledning av ändringarna i 

Kommunallagen 2018, kartlägga inom vilka verksamhetsområden eller vilka specifika 

uppgifter som kommunen bör söka samarbete med andra kommuner. 

 

Kommunchef Berit Westergren har inkommit redovisning av uppdraget daterat den 

6 april 2020. Av redovisningen framgår att Kommunledningsgruppen identifierat 

följande tänkbara samverkansområden 

 

• IT (specialistkompetens) 

• Familjerätt 

• Arkiv  

• Handläggning av ärenden rörande Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 

• Avgiftshandläggning 

• Lärarresurser 

• Övriga specialistfunktioner 

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kommunchef Berit Westergren föreslå kommunstyrelsen besluta uppdra åt 

kommunledningen kontinuerligt arbeta med att söka samarbeten med andra 

kommuner. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunledningen kontinuerligt arbeta med 

att söka samarbeten med andra kommuner. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anse uppdraget är slutfört. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunledningsgruppen 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 152 
Au § 107  Dnr KS 0024/2020 

 

Redovisning av uppdrag, hur varje enhet arbetar aktivt och 
konkret med respektfullt bemötande 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 december 2017 § 90 uppdra 

åt kommunchefen lämna en redovisning på hur varje enhet i kommunen aktivt och 

konkret arbetar med ett respektfullt bemötande mellan individer i enlighet med 

kommunens värdegrund 

 

Kommunchef Berit Westergren har inkommit redovisning av uppdraget daterat den 

6 april 2020. Av redovisningen framgår att kommunen bland annat inlett 

utbildningen Aktivt medarbetarskap. 

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anse uppdraget är slutfört. 

 

_________ 
 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   39 (56) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 153 
Au § 108  Dnr KS 0045/2018 

 

Uppföljning av beslut tagna i kommunstyrelsen 2014-2020 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med uppföljning av beslut tagna i 

kommunstyrelsen 2014-2020 per den 6 april 2020. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår i skrivelse daterad den 6 april 2020 

kommunstyrelsen godkänna uppföljningen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kanslichef Anders I Andersson 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   40 (56) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 154 
Au § 109  Dnr KS 0045/2018 

 

Uppföljning av beslut tagna i kommunfullmäktige exklusive 
motioner, medborgarförslag och budgetbeslut 2018-2020 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med uppföljning av beslut i 

kommunfullmäktige exklusive motioner, medborgarförslag och budgetbeslut 

2018-2020 per den 6 april 2020. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår i skrivelse daterad den 6 april 2020 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 155 
Au § 110  Dnr KS 0045/2018 

 

Uppföljning av budgetbeslut 2015-2019 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med uppföljning av 

kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-2019 per den 6 april 2020. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår i skrivelse daterad den 6 april 2020 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 156  Dnr KS 0027/2020 
    

Anmälan av ordförandebeslut, ej verkställa begäran om 
stöd och hjälp från andra kommuner vid tillfällig vistelse i 
kommunen 

 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) anmäler beslut den 8 april 2020 att 

kommunens förvaltning verkställer med anledning covid-19 inte beställningar av 

stöd och hjälp från andra kommuner under tillfällig vistelse i kommunen enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) kap 2 a § 6 samt att beslutet gäller tillsvidare. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar lägga anmälan till handlingarna. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 157 
  

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Ärendebeskrivning 
 

Löpnr Beslut Datum Delegat 

940 Tilldelningsbeslut HR system Februari  Thomas Molander 

941 Avtal Livsmedel mejeri Februari  Daniel Chu 

942 Tilldelningsbeslut AV- produkter mars Thomas Molander 

943 Avtal fritidsbanken mars 

Berit Westergren Ewa-

Leena Johansson 

944 Avtal STIM mars Berit Westergren 

945 Avtal PMO Enkät Elsa april Andreas Lundholm 

946 Avtal  Golvbyte kommunhus april Jimmy Sander 

947 Ramavtal Livsmedel Norra Örebro län april Daniel Chu 

948 Tilldelningsbeslut Rivning april Thomas Molander 

949 

Tilldelningsbeslut Ventilationsåtgärder 

Kyrkbackskolan april Thomas Molander 

950-953 Beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL mars Carina Benjaminsson 

954 Beviljat ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS mars Carina Benjaminsson 

 955-974 Beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL mars 

Carina Benjaminsson och 

Carina Gyllstrand 

975-981 Omfattning bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL mars Carina Benjaminsson 

982-997 Upphörande bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL mars 

Carina Benjaminsson och 

Carina Gyllstrand 

998-1017 Inledande av utredning enligt 11 kap. 1 § SoL mars 

Carina Benjaminsson och 

Carina Gyllstrand 

1018 Avslag kontaktfamilj mars Anna-Karin Nysten 

1019-1021 Beslut, avtal vårdnad 6:6 FB mars Maria Lund-Hansen 

1022-1023 

Beslut, överlämnar faderskapsfråga till 

domstol för rättslig prövning mars Maria Lund-Hansen 

1024-1027 Avslag Försörjningsstöd 4:1  mars 

Amra Pavicevic,  

Susanna Öbrell 

1028-1197 Beviljat Försörjningsstöd 4:1  mars 

Amra Pavicevic,  

Bo Andersson med.flera. 

1198 Makulera beslut  mars Bo Andersson 

1199-1200 Återkrav enligt 9:1 SoL mars BoS, Mia Lejonqvist 

1201-1202 

Ekonomi makulering, avslag försörjningsstöd 

SoL 4:1  mars Susanna Öbrell 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Löpnr Beslut Datum Delegat 

1203-1214 

Ekonomi makulering, beviljat försörjningsstöd 

SoL 4:1  mars 

Bo Andersson,  

Susanna Öbrell,  

Amra Pavicevic 

1215 Beviljat anvisning till projekt All in  mars Mia Lejonqvist 

1216 Beviljat Previct enligt 4 kap. 1 § SoL mars Ulrika Johansson 

1217 Beviljat alkoholprevention mars Ulrika Johansson 

1218-1219 Upphörande anvisning till projekt All in  mars 

Mia Lejonqvist,  

Ulrika Johansson 

1220 

Upphörande individuellt behovsprövade öppna 

insatser enligt 4:1 § SoL mars Ulrika Johansson 

1221 

Upphörande bistånd som avser boende enligt 

4:1 § SoL mars Camilla Hofström 

1222 Avsluta utredning enligt 11 kap. 1 § SoL mars Camilla Hofström  

1223 

Avsluta utredning faderskap fastställt  

MF-protokoll mars Maria Lund-Hansen 

1224 Avsluta utredning enligt 11 kap. 1 § SoL mars Mia Lejonqvist 

1225-1226 

Avsluta utredning faderskap fastställt  

MF-protokoll och gemensam vårdnad mars Maria Lund-Hansen 

1227-1234 Inledande av utredning enligt 11 kap 1 § SoL mars 

Anna-Karin Nysten, 

Amelia Wilting,  

Susanna Öbrell med flera. 

1235-1236 

Inledande av utredning enligt 11 kap och 2 §§ 

SoL mars Maria Svedberg 

1237-1240 Inledande av  utredning enligt 11 kap 1 § SoL mars 

Mia Lejonqvist,  

Bo Andersson,  

Amra Pavicevic 

1241 

Inledande av faderskapsutredning enligt  

2 kap. 1 § FB mars Maria Lund-Hansen 

1242-1243 

Inledande av utredning enligt 11 kap  

1 och 2 §§ SoL mars Maria Lund-Hansen 

1244 

Inledande av faderskapsutredning enligt 2 kap. 

1 § FB mars Maria Lund-Hansen 

1245-1250 Inledande av  utredning enligt 11 kap 1 § SoL mars 

Susanna Öbrell,  

Amra Pavicevic,  

Ulrika Johansson,  

Maria Lund-Hansen 

1251 

Inledande av faderskapsutredning enligt  

2 kap. 1 § FB mars Maria Lund-Hansen 

1252  Inledande av  utredning enligt 11 kap 1 § SoL mars Amra Pavicevic 

1253 Inledande av utredning enligt 7 § LVM mars Camilla Hofström 
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 Sammanträdesdatum 
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Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Löpnr Beslut Datum Delegat 

1254-1256 Inledande av  utredning enligt 11 kap 1 § SoL mars 

Bo Andersson,  

Anna-Karin Nysten 

1257-1260 

Ej inledning av utredning enligt 11 kap 1 § 

SoL mars Camilla Hofström 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga delegationsförteckningen till handlingarna. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 
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Ks § 158 
 

Delgivningar 
 

Ärendebeskrivning 
 

Diarienummer/ 

förvaring 

Avsändare Ämne 

Ks Post 20-13 Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen  

Protokoll från sammanträde den  

19 mars 2020 

Ks Post 20-16 Kumla Bostäder Årsredovisning 2019 

Ks 0001/2020 Bildningsverksamhet till 

Kulturrådet 

Ansökan om bidrag, inköp av litteratur till 

folk- och skolbibliotek 

Ks 0001/2020 Örebro läns bildningsförbund Studieförbunden beräkningsunderlag 2020 

Ks 0001/2020 Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige 

(SKY) 

Protokoll från sammanträde den  

18 mars 2020 

Ks 0002/2020 IVO Inskickat till IVO, ej verkställda beslut  

Ks 0002/2020 IVO  Anmälan till IVO, lex Sarah 

Ks 0003/2018 Förvaltningsrätten i Karlstad Dom, avslag på överklagande av beslut att ej 

bevilja ekonomiskt bistånd (Mål nr 5487-19) 

Ks 0003/2020 Barnombudsmannen Årsrapport 2020 

Ks 0003/2020 SiS Ansträngt läge SiS 

Ks 0003/2020 Norrtälje kommun Ordförandebeslut – Inga omsorgsinsatser till 

kunder med tillfälliga vistelser 

Ks 0003/2020 Västerviks kommun Inga garanterade hemtjänstinsatser vid 

tillfällig vistelse 

Ks 0003/2020 Partner54 Funktionshyresavtal gällande Solgården & 

Treskillingen 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Diarienummer/ 

förvaring 

Avsändare Ämne 

Ks 0004/2020 Region Örebro län Protokoll samt bilagor från specifikt 

samverkansråd för kultur från sammanträde 

den 28 februari 2020 

Ks 0004/2020 Region Örebro län Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 78 

den 30 mars 2020 – Ekonomisk redovisning 

av utbetalda medel i enlighet med 

överenskommelser om samverkan för hälsa 

Ks 0006/2020 Trygg-Hansa Förnyad försäkring, Ljusnarsbergs 

äldreboenden 

Ks 0007/2020 Socialstyrelsen Utvecklingsmedel 2020 till kommuner för 

arbete mot våld i nära relationer 

Ks 0008/2020 Skolinspektionen Tack för ert deltagande i skolenkät, vårtermin 

2020 

Ks 0010/2020 PRO Kopparberg Protestlistor angående indragning av bussar 

och nedmonteringen av akutvård vid 

Lindesbergs lasarett 

Ks 0011/2020 Hörkens Bygdegårdsförening Ansökan om samlingslokalbidrag 

Ks 0011/2020 Samhällsbyggnad Bergslagen Nämndbeslut med mera angående motorcross 

i Bastkärn 

Ks 0011/2020 Samhällsbyggnad Bergslagen Nybyggnad av reservkraftsstation (Västra 

Born 1:39) 

Ks 0011/2020 Samhällsbyggnad Bergslagen Årsredovisning och revisionsberättelse för 

Samhällsbyggnadsförbundet 

Ks 0011/2020 Samhällsbyggnad Bergslagen Begäran om yttrande – Nybyggnad av 

paddelarena, Riggards 1:13 

Ks 0011/2020 Samhällsbyggnad Bergslagen Anmälan för ventilationsbyte på 

Ljusnarsbergs kommun 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 
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Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Diarienummer/ 

förvaring 

Avsändare Ämne 

Ks 0011/2020 Samhällsbyggnad Bergslagen Bygglov beviljat – Ljusnarsberg Laxbro 2:4, 

Nybyggnad av vindskydd/förråd 

Ks 0011/2020 Samhällsbyggnad Bergslagen Begäran om yttrande – Ljusnarsberg  

Laxbro 2:4 Nybyggnad av nätstation 
Ks 0012/2020 Skolverket Beslut om rekvisition – Statsbidrag till 

kvalitetssäkrande åtgärder 

Ks 0012/2020 Skolverket Skolverket beviljar ansökan – Statsbidrag för 

hjälp med skolarbete utanför ordinarie 

undervisningstid 

Ks 0012/2020 Skolverket Statsbidrag för skolledare och extra 

karriärtjänster 

Ks 0013/2020 Ställdalens byalag Ansökan om föreningsbidrag  

Ks 0013/2020 PRO Kopparberg Ansökan om bidrag för fördyrade kostnader 

för bygglov, banan vid Tallheden i Bångbro 

Ks 0013/2020 Länscupen Erbjudande om sponsoravtal 

Ks 0013/2020 Team Jan-Ols häst och 

ponnyklubb 

Ansökan om bidrag 

Ks 0013/2020 Hörkens bygdegårdsförening Ansökan om bidrag 

Ks 0015/2020 Länsstyrelsen i Örebro län Samråd enligt miljöbalken för 

orienteringstävling på fastigheten Laxbro 

22:6 m.fl. 

Ks 0018/2020 Samhällsbyggnad Inställd tävling – Midnattssolsrally 2020 

Ks 0019/2020 Ljusnarsbergs kommun Representation vid Inera AB ägarråd  

13 maj 2020 

Ks 0020/2020 Lantmäteriet Underrättelse om beslut – Fastighetsreglering 

för bildande av servitut 

Ks 0024/2020 Origo Group Sverige AB Personuppgiftsbiträdesavtal 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 
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Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Diarienummer/ 

förvaring 

Avsändare Ämne 

Ks 0025/2020 Hopajola Årsmöte framflyttat till 15 september 2020 

Ks 0027/2020 Falkenbergs kommun Beslut angående omsorg vid tillfällig vistelse 

i kommunen 

Ks 0027/2020 Vadstena kommun Beslut angående omsorg vid tillfällig vistelse 

i kommunen 

Ks 0027/2020 Östra Göinge kommun Beslut angående omsorg vid tillfällig vistelse 

i kommunen 

Ks 0027/2020 Kinda kommun Beslut angående omsorg vid tillfällig vistelse 

i kommunen 

Ks 0027/2020 Laxå kommun Beslut angående omsorg vid tillfällig vistelse 

i kommunen 

Ks 0027/2020 Kävlinge kommun Beslut angående omsorg vid tillfällig vistelse 

i kommunen 

Ks 0027/2020 Upplands Väsby kommun Beslut angående omsorg vid tillfällig vistelse 

i kommunen 

Ks 0027/2020 Vänersborgs kommun Beslut angående omsorg vid tillfällig vistelse 

i kommunen 

Ks 0027/2020 Nynäshamns kommun Beslut angående omsorg vid tillfällig vistelse 

i kommunen 

Ks 0027/2020 Arjeplogs kommun Beslut angående omsorg vid tillfällig vistelse 

i kommunen 

Ks 0027/2020 Uddevalla kommun Beslut angående omsorg vid tillfällig vistelse 

i kommunen 

Ks 0027/2020 Vellinge kommun Beslut angående omsorg vid tillfällig vistelse 

i kommunen 

Ks 0027/2020 Vaggeryds kommun Beslut angående omsorg vid tillfällig vistelse 

i kommunen 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Diarienummer/ 

förvaring 

Avsändare Ämne 

Ks 0030/2020 Kommuninvest Föreningsstämma 2020 

Ks 0035/2017 Till Europeiska socialfonden All in Redovisning mars 2020 

Ks 0045/2019 Stiftelsen Stora Gården Årsredovisning 2019 

Ks 0047/2029 Föreningen Maskrosbarnen Ansökan om ekonomiskt bidrag 

Ks 0055/2019 Regeringen Remiss avseende utredningen om 

välfärdsteknik, äldreomsorgen 

Ks 0103/2017 Mark- och miljööverdomstolen Protokoll vid tillståndsprövning den  

7 april 2020 

Ks 0103/2017 Mark- och miljööverdomstolen Slutgiltigt beslut den 7 april 2020 angående 

Dammens kraftverk 

Kansli  Allmänna utskottet Protokoll från sammanträde den 15 april 2020 

Kansli Bildnings- och sociala utskottet Protokoll från sammanträde den 14 april 2020 

Kansli Kommunstyrelsen Protokoll från sammanträde den 1 april. och 

16 april 2020 

Kansli Bergslagens 

Överförmyndarnämnd 

Protokoll från sammanträde den 22 april 2020 

Ks Post  Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen  

Protokoll från sammanträde den 15 april 2020 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________  
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 
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Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 159   
    

Information, Aktivt medarbetarskap 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren informerar om kompetensutvecklingen Aktivt 

medarbetarskap. Samtliga medarbetare i kommunen omfattas av denna 

kompetensutbildning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 
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Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 160  Dnr KS  
    

Årsredovisning 2019 Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse 
inklusive revisionsberättelse 

 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med årsredovisning 2019 för Ellyvor och  

Ove Anderssons Stiftelse. Resultatet 2019 uppgår till ett överskott med  

69 486,00 kronor. Revisor Lars-Åke Martinsson har inkommit med 

revisionsberättelse daterad den 14 april 2020. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar årsredovisningen. 

 

_________ 
Expediering: 

Ekonom Johan Jansson 
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 Sammanträdesdatum 
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Ks § 161  Dnr KS 0003/2019 
    

Avveckling av lägenheter på Wallmovägen 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 oktober 2020 § 81 uppdra 

åt kommunstyrelsen utarbeta en plan för avveckling, inklusive finansiering etcetera, 

av avveckling av lägenheterna på Wallmovägen 13, 21, 22, 24, 27 och 29, 

innebärande av lägenheterna på Wallmovägen 15, 19 och 23 renoveras. 

 

Fastighetschef Jimmy Sanders har inkommit med skrivelse daterad den  

27 april 2020. I skrivelsen anges att sedan kommunfullmäktiges beslut har det 

framkommit att en renovering av Wallmovägen 15, 19 och 23 skulle medföra en 

uppskattad kostnad av minst fem miljoner kronor. Därtill visar det sig att det 

kommer vara svårt att få hyresgäster till de nyrenoverade lägenheterna. För 

närvarande finns det endast fyra kvarboende på Wallmovägen i de berörda 

lägenheterna. 

 

Tillkommer gör att hyresnivåerna med anledning av nyrenoveringen kommer att 

öka, vilket kan medföra en svårighet att finna hyresgäster till dessa lägenheter. 

 

Förslag 
Fastighetschef Jimmy Sander föreslår kommunstyrelsen, utifrån vad som anges i 

skrivelsen, föreslår kommunfullmäktige besluta att avveckla lägenheterna på 

Wallmovägen 15, 19 och 23. 

 

Yrkanden 
Niklas Hermansson (C), med instämmande av Ulla Kalander-Karlsson (S),  

Gert Stark (S) och Jörgen Hart (M), yrkar att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att avveckla lägenheterna på Wallmovägen 15, 19 och 23. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avveckla lägenheterna på 

Wallmovägen 15, 19 och 23. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 162  
    

Fråga angående innebörden av allmänna utskottets beslut 
att genomföra en översyn av kommunens organisation 
avseende fastighetsskötare, fastighetstekniker, vaktmästare 
etcetera, Niklas Hermansson (C) 

 

Ärendebeskrivning 
Niklas Hermansson (C) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 

följande fråga: Vad är innebörden av allmänna utskottets beslut vid sammanträde 

den 15 april 2020 §§ 117-118 att uppdra åt kommunchef Berit Westergren 

genomföra en översyn av kommunens organisation avseende fastighetsskötare, 

fastighetstekniker, vaktmästare etcetera? 

 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) svarar att uppdraget innebär att tidigare 

genomförd utredning om fastighetsavdelningens och allmännyttans organisation 

skall ses över samt en översyn av tjänsternas innehåll inom såväl kommun-

fastigheter som allmännyttan. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 

 

_________ 
Expediering: 

Niklas Hermansson (C) 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   55 (56) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 163    
    

Fråga angående huruvida det förekommer tjänster i 
kommunen med ekonomisk fallskärm i anställningsavtalen, 
Hendrik Bijloo (L) 

 

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

fråga: Förekommer det tjänster i kommunen med ekonomisk fallskärm i 

anställningsavtalen? 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchef Berit Westergren genomföra en 

översyn av tydligheten i delegationsordning och övriga styrdokument för att 

säkerställa att det inte finns tolkningsutrymme för de som äger rätt att ingå 

anställningsavtal som kan uppfattas som att anställningsavtal innehållande 

fallskärm kan ingås. 

 

_________ 
Expediering: 

Hendrik Bijloo (L) 

Kommunchef Berit Westergren 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-29 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

   Bilaga   
 

 

 

 

 

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den  
29 april 2020 
 

Eva Renberg (V), gruppledare §§ 122-163 

Anders I Andersson, kanslichef och sekreterare 

Berit Westergren, kommunchef 

Bo Wallströmer, ekonomichef 

Andreas Lundholm, skolchef 

Charlotte Dahlbom, socialchef §§ 120-137 

Camilla Hofström, enhetschef § 132 

Gunilla Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 133 

Carl-Oscar Sjögren , regissör och konstnär, The non existent Center § 134 

Erik Sjögren, musiker, konstnär och ljud/ljuddesigner § 134 

 

 

 


