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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-15 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

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

 

  Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-12.15 

13.00-14.00 
Beslutande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande  

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Gert Stark (S) 

Astrid Dahl (V) 

Linn Wennberg (MP), tjänstgörande ersättare 

Ulf Hilding (M)  

Niklas Hermansson (C), tjänstgörande ersättare §§ 29-35, 37-48 

Jens Pettersson (SD) 

Mats Larsson (SD), tjänstgörande ersättare §§ 29-45 

Eva Renberg (V), tjänstgörande ersättare §§ 46-48 

 
Ej tjänstgörande ersättare Eva Renberg (V) §§ 29-45 

 
Övriga deltagande Enligt bilaga. 

 
Utses att justera 

 
Gert Stark 

 
Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2017-02-22 Paragrafer 29 – 48 

 
Underskrifter 

 
 

 

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

  

 

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

  

 

…………………………… 
Justerande Gert Stark 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-02-15 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2017-02-22 Datum för 
nedtagande 

2017-03-20 

Underskrift  

 

 

………………………………………………….  

Anders Andersson 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-15 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 29 
Au § 23  Dnr KS 0039/2016 

 

Ekonomisk rapport per den 31 december 2016, Bergslagens 
överförmyndarnämnd 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Bergslagens överförmyndarnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per den 

31 december 2016. Prognosen för helåret 2016 är ett underskott gentemot budget 

med 200 000-300 000 kronor. 

 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-15 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 30 
Au § 24  Dnr KS 203/2016 

 

Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag daterat den 25 januari 2017 

till överföringar av investeringsmedel från 2016 till 2017. 

 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

 

Förslag 

Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta om följande överföringar av investeringsmedel 2016 till 2017: 

 Kronor 

AD-migrering 592 000 

Övriga köksinventarier Centralkök 50 000 

Läsplattor, kommunstyrelsen och utskott 65 000 

Utsmyckning 250 000 

Ombyggnad Ljusnarshallen 75 000 

Strukturbuffert fastighetsavdelningen 6 025 000 

Ljusnarshallen + tillbyggnad matsal 1 211 000 

Byggnation, förskolan Åstugan 6 493 000 

Ombyggnation, förskola Fasegatan 2 237 000 

Lekplatser 107 000 

Finnhyttans vattenverk 1 095 000 

Mindre vattenverk + pumpstationer 150 000 

Summa 18 350 000 

 

Förslaget innebär att investeringsbudgeten 2017 utökas med 18 660 000 kronor, 

innebärande att investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 39 940 000 kronor. 

 

Vidare föreslår ekonomichef Sara Jonsson att det finansiella målet 2017 om 

investeringsnivå ändras till 39 630 000 kronor. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-15 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag 

samt att de finansiella målen i budget 2017 revideras utifrån beslutet till en 

investeringsnivå uppgående till 39 630 000 kronor. 

 

_________  
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-15 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 31 
Bos § 30   Dnr KS 0003/2017 
 

Läsårets förläggning 2017/2018 
 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag daterat den  

25 januari 2017 till läsårstider för grundskolan 2017/2018. 

 

Förslag 

Bildningschef Anders Nordlund föreslår kommunstyrelsen besluta anta ramtider för 

läsår 2017/2018 enligt föreliggande förslag. 

 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta anta föreliggande 

förslag till ramtider för läsåret 2017/2018. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

 

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

 

_________ 

Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 

Rektor Sören Edström 

Biträdande rektor Anne-Marie Hägglund 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-15 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 32 
Au § 25  Dnr KS 0027/2017 

 

Revidering av riktlinjer för representation 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag daterat den  

24 januari 2017 till revidering av riktlinjer för representation. 

 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 

Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta om följande revideringar av riktlinjerna för 

representation: 

 

 Under rubrik ”ÖVRIG REPRESENTATION/PERSONALVÅRDSFÖRMÅNER” 

avsnitt ”Kondoleanser” görs tillägg som andra stycke ”Vad ovan anges angående 

anställd, gäller även förtroendevald.” 

 

 Under rubrik ”ÖVRIG REPRESENTATION/PERSONALVÅRDSFÖRMÅNER” 

avsnitt ”Uppvaktning vid avgång från anställning” görs tillägg som femte stycke 

”Vad som ovan anges angående tillsvidare- och visstidsanställd arbetstagare, 

gäller även förtroendevalda som fullgjort sina uppdrag på heltid eller på minst  

40 procent av heltid.” 

 

 Under rubrik ”ÖVRIG REPRESENTATION/PERSONALVÅRDSFÖRMÅNER” 

efter avsnitt ”Annan gåva” införs ett avsnitt under rubriken ”Uppvaktning 

förtroendevalda” med följande lydelse ”Avgående ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige uppvaktas i december valår med inbjudan till middag eller 

motsvarande samt blomma uppgående till en kostnad av högst 0,005 av 

prisbasbeloppet.” 

 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag med följande ändringar: 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-15 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 Under rubrik ”ÖVRIG REPRESENTATION/PERSONALVÅRDSFÖRMÅNER” 

efter avsnitt ”Annan gåva” införs ett avsnitt under rubriken ”Uppvaktning 

förtroendevalda” med följande lydelse ”Avgående ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige uppvaktas i december valår med inbjudan till middag eller 

motsvarande samt blomma uppgående till en kostnad av högst 0,0075 procent av 

prisbasbeloppet.” 

 

 Under rubrik ”ÖVRIG REPRESENTATION/PERSONALVÅRDSFÖRMÅNER” 

avsnitt ”Julgåva” ges mening fyra följande lydelse ”Över tid skall dock värdet av 

julgåva i Ljusnarsbergs kommun ej överstiga 0,0075 basbelopp.” 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskotet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

om följande revideringar av riktlinjerna för representation: 

 

 Under rubrik ”ÖVRIG REPRESENTATION/PERSONALVÅRDSFÖRMÅNER” 

avsnitt ”Kondoleanser” görs tillägg som andra stycke ”Vad ovan anges angående 

anställd, gäller även förtroendevald.” 

 

 Under rubrik ”ÖVRIG REPRESENTATION/PERSONALVÅRDSFÖRMÅNER” 

avsnitt ”Uppvaktning vid avgång från anställning” görs tillägg som femte stycke 

”Vad som ovan anges angående tillsvidare- och visstidsanställd arbetstagare, 

gäller även förtroendevalda som fullgjort sina uppdrag på heltid eller på minst  

40 procent av heltid.” 

 

 Under rubrik ”ÖVRIG REPRESENTATION/PERSONALVÅRDSFÖRMÅNER” 

efter avsnitt ”Annan gåva” införs ett avsnitt under rubriken ”Uppvaktning 

förtroendevalda” med följande lydelse ”Avgående ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige uppvaktas i december valår med inbjudan till middag eller 

motsvarande samt blomma uppgående till en kostnad av högst 0,0075 procent av 

prisbasbeloppet.” 

 

 Under rubrik ”ÖVRIG REPRESENTATION/PERSONALVÅRDSFÖRMÅNER” 

avsnitt ”Julgåva” ges mening fyra följande lydelse ”Över tid skall dock värdet av 

julgåva i Ljusnarsbergs kommun ej överstiga 0,0075 basbelopp.” 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andesson föredrar ärendet. 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-15 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kanslichef Anders Andersson genomföra 

ändring i förslaget i det att i punkt tre stryks ”i december valår” och ersätts med 

”efter sin avgång” samt redaktionella ändringar som förtydligar riktlinjerna. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, efter av kommunstyrelsen 

beslutade ändringar, anta föreliggande förslag till reviderade riktlinjer för 

representation. 

 

_________ 
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KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-15 
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Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 33 
Bos § 22   Dnr KS 0026/2017 
 

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd 
 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Individ- och familjeomsorgen har inkommit med förslag till riktlinjer för 

handläggning av försörjningsstöd daterade den 16 januari 2017. 

 

Tillförordnad enhetschef Monica Tuvberger och samordnare Maria Lund-Hansen 

föredrar ärendet. 

 

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

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Tillförordnad enhetschef Monica Tuvberger föredrar ärendet. 

 

Förslag 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att de 

delar i riktlinjerna vilka berör sakfrågor som omfattas av delegationsordningen, 

hänskjuts till senare tillfälle då beslut om reviderad delegationsordning för det 

sociala området tagits. Vidare föreslås uppdra åt tillförordnad enhetschef  

Monica Tuvberger genomföra erforderliga redaktionella ändringar. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till riktlinjer för 

handläggningen av försörjningsstöd daterade den 16 januari 2017 förutom de delar i 

riktlinjerna vilka berör sakfrågor som omfattas av delegationsordningen. Beslut om 

dessa delar hänskjuts till senare tillfälle då beslut om reviderad delegationsordning 

för det sociala området tagits. Vidare beslutas uppdra åt tillförordnad enhetschef  

Monica Tuvberger genomföra erforderliga redaktionella ändringar. 

 

_________ 

Expediering: 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 

Tillförordnad enhetschef Monica Tuvberger 
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KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-15 
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Ks § 34 
Bos § 25   Dnr KS 0015/2017 
 

Rekommendationer om att stärka utveckling och kvalitet i 
särskilda boenden för äldre, Sveriges Kommuner och 
Landsting 

 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landsting har inkommit med meddelande från styrelsen 

daterat den 20 januari 2017. I meddelandet anges att förbundsstyrelsen den  

20 januari 2017 beslutat att rekommendera Sveriges 290 kommuner att fatta beslut 

att anta Kvalitet i särskilt boende Rekommendation för arbete med ökad kvalitet 

nattetid i särskilt boende för äldre i syfte att stärka utveckling och kvalitet i särskilda 

boenden för äldre nattetid. 

 

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

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar anta Kvalitet i särskilt boende Rekommendation för arbete 

med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre i syfte att stärka utveckling och 

kvalitet i särskilda boenden för äldre nattetid. 

 

_________ 

Expediering: 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 

Enhetschef Yvonne Andersson 

Enhetschef Lena Lundberg 

Enhetschef Linda Björk 
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KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-15 
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Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 35 
Bos § 24   Dnr KS 0051/2016 
 

Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området, 
nyckeltal 
 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Uppföljningar i form av nyckeltal har inkommit gällande antalet dagar kommunen 

betalat Region Örebro län för utskrivningsklara patienter som vistats på sjukhus 

2016 och 2017, nyckeltal från individ- och familjeomsorgen samt beläggningen 

inom äldreomsorgen 2016. 

 

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

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

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

 

_________ 
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Ks § 36 
Au § 29  Dnr KS 0028/2017 

 

Reviderade ansvarsområden för bildnings- och sociala 
utskottet 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 82 om 

utskottsorganisation för kommunen. Detta beslut innebar bland annat att bildnings- 

och sociala utskottet gavs ansvaret för beredningen av ”ärenden rörande 

lagstiftningen gällande alkohol, folköl, tobak och medicin.” 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 8 juni 2016 § 57 anta 

reglemente för den nybildade Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. I § 2 punkt 5 

fastslås att ”Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och 

tobakslagen (1993:581) och om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730).” 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen började sin verksamhet den 1 januari 2017.  

 

Utifrån vad som anges ovan, föreligger ett behov av revidering av ansvarsområden för 

bildnings- och sociala utskottet. 

 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 

Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 24 januari 2017 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar att bildnings- och sociala 

utskottets ansvarsområden revideras genom att ansvaret för beredning inom 

ärenden rörande lagstiftningen gällande alkohol, folköl, tobak och medicin tas bort. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
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Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att bildnings- och sociala 

utskottets ansvarsområden revideras genom att ansvaret för beredning inom ärenden 

rörande lagstiftningen gällande alkohol, folköl, tobak och medicin tas bort. 

 

_________ 
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Ks § 37 
Au § 30  Dnr KS 0151/2016 

 

Projektplan, tidplan och behov av medel, SKL-nätverk för 
medborgardialog i komplexa samhällsfrågor 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 15 juni 2016 § 169 att 

kommunen skulle delta i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk för 

medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. Vidare beslutades att kommunchef  

Bo Wallströmer i samverkan med processledare återkomma med beräknat behov av 

medel för utbildnings- och handledningsstöd för projektarbetet i kommunen, därtill 

projekt- och tidplan. 

 

Kommunchef Bo Wallströmer redovisar muntligt projekt- och tidplan samt 

beräknat behov av medel för utbildnings- och handledningsstöd för projektarbetet i 

kommunen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den  

7 februari 2017 rörande finansiering av kommunens deltagande i Sveriges 

Kommuner och Landstings nätverk för ”Medborgardialog i komplexa 

samhällsfrågor”. 

 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Förslag 

Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja 

maximalt 75 000 kronor till projektet ”Medborgardialog i komplexa 

samhällsfrågor” samt att medel för detta tas från kommunstyrelsens disponibla 

medel, verksamhet 09310. 
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Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonomichef Sara Jonsson 

Ekonom Johan Jansson 

Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfréeden 

Ekonomiassistent Maria Rohde 
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Ks § 38 
Au § 32  Dnr KS 0037/2017 

 

Förslag till reviderad förbundsordning för 
Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Mari Grönlund, Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) har inkommit 

med skrivelse daterad den 8 december 2016 med förslag till reviderad 

förbundsordning för SOFINT. Svar rörande förslag till reviderad förbundsordning 

för SOFINT skall vara SOFINT tillhanda senast den 15 mars 2017. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 

reviderad förbundsordning för SOFINT. 

 

_________ 
Expediering: 

SOFINT 
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Ks § 39 
Au § 37  Dnr KS 0029/2017 

 

Nominering av ledamöter Intresseföreningen Bergslagets 
styrelse med mera 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Sammankallande i valberedningen för Intresseföreningen Bergslaget Anders Ceder 

har inkommit med skrivelse daterad den 26 januari 2017 med erbjudande för 

föreningens medlemmar att senast den 20 mars 2017 nominera ledamöter till 

föreningens styrelse samt revisorer. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta nominera 

Ken Karlsson (S) till ledamot i styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget och 

kommunchef Bo Wallströmer till revisor i Intresseföreningen Bergslaget. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar nominera Ken Karlsson (S) till ledamot i styrelsen för 

Intresseföreningen Bergslaget och kommunchef Bo Wallströmer till revisor i 

Intresseföreningen Bergslaget samt nomineringen överlämnas till valberedningen för 

Intresseföreningen Bergslaget. 

 

_________ 
Expediering: 

Valberedningen, Intresseföreningen Bergslaget 

Ken Karlsson (S) 

Kommunchef Bo Wallströmer 
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Ks § 40    
     

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden  

2016-11-01–2016-12-31. 

 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  

2016-11-01–2016-12-31. 

 

Anmälan av beslut den 18 januari 2017, tre avtal rörande personalinhyrning, S.O.O.L 

Personalservice AB 

Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

 

Anmälan av beslut den 1 februari 2017, tilldelningsbeslut för upphandling av 

bemanningstjänster, sjuksköterskor, LäkarLeasing Sverige AB, Orange Personal AB 

och Eskilstuna Omsorg & Behandling Aktiebolag 

Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

 

Anmälan av beslut den 2 februari 2017, fyra avtal rörande servicekontrakt på 

kopiatorer, Konica Minolta Business Solutions Sweden AB 

Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

 

Anmälan av beslut den 2 februari 2017, nyttjanderättsavtal för metalldetektorsökande, 

Thor Wallgren 

Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

 

Anmälan av beslut den 2 februari 2017 om fastighetsreglering Laxbro 22:17, 

Kopparbergs Bryggeri AB 

Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

 

Anmälan av beslut den 17 januari 2017, nyttjanderättsavtal för vandringsled (Ljusnarn 

runt), Myrbol 1:3, Salbo 1:1, Stjärnfors 1:6, Ljusnarsberg-Krokfors 2:8 och 

Ljusnarssund 1:2, Bergvik skog Väst AB 

Delegat: Näringslivsutvecklare Mikael Haapala 

 

Anmälan av beslut den 17 januari 2017, beslut rörande vandringsled Ljusnarn runt, 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Delegat: Näringslivsutvecklare Mikael Haapala 

 

Anmälan av beslut den 6 februari 2017, avtal rörande Bergslagen Express,  

Söne Trafik AB 

Delegat: Näringslivsutvecklare Mikael Haapala 
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Anmälan av beslut den 30 januari 2017, samverkansavtal rörande vägunderhåll, 

snöröjning med mera, Hörkens vägsamfällighet 

Delegat: Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) 

 

Anmälan av beslut den 20 januari 2017, direktupphandling av fällning av träd,  

Nybo Skogsservice 

Delegat: Fastighetschef Jessica Eriksson 

 

Anmälan av beslut den 30 december 2016, Kommuninvest, inlösen av lån,  

23 625 000 kronor. Lånet avsåg Ljusnarsbergs kommunlager AB. 

Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonomichef Sara Jonsson 

 

Anmälan av beslut den 13 februari 2017, Kommuninvest, omsättning av lån,  

8 500 000 kronor, bundet till och med den 16 februari 2018 till ränta 0,04 procent 

Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonomichef Sara Jonsson 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Ks § 41   
 

Delgivningar 
 

Ärendebeskrivning 
Diarienummer/ 
förvaring 

Avsändare Ämne 

KS post Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen  

Protokoll från sammanträde den  

17 januari 2017. 
KS post Världsnaturfonden WWF Tack för er anmälan Earth Hour 2017 25 mars 

klockan 20:30. 
KS post Mälarenergi Inbjudan samråd fortsatt drift Stjärnfors 

kraftverk. 
Ks post Civil rights Defenders Utsatta EU medborgare handlingsplan för 

kommuner. 
Ks post Jordbruksverket Bekämpning jätteloka. 
Ks post Nora Kommun Inbjudan till avtackning av kommunchef. 
Ks post Naturvårdsverket Förändringar i föreskrifter om förbehandling 

av elavfall mm från 1 mars 2017. 
Ks post Äldre Säkerhet Äldre säkerhetsdagar mars 2017. 
Ks post Lotterinspektionen Lagändringar i lotterilagen från den  

1 januari 2017. 
Ks post Länsstyrelsen Örebro län Bidrag sanering av förorenad mark inför 

bostadsbyggande. 
Kansli Allmänna utskottet Protokoll från sammanträde den  

1 februari 2017. 
Kansli Bildnings och sociala utskottet Protokoll från sammanträde den  

2 februari 2017. 

 
Kommunstyrelsens beslut  
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________  
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Ks § 42   
     

Fråga rörande innebörden av att socialchefen är biträdande 
kommunchef, Ulf Hilding (M) 
 

Ärendebeskrivning 
Ulf Hilding (M) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande 

fråga: Vad är innebörden av att socialchefen är biträdande kommunchef? 

 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) svarar att den praktiska innebörden är liten 

och utgörs huvudsakligen av att socialchefen kan företräda kommunchefen som 

kommunens representant vid sammanträden, möten etc där kommunchefen har 

förhinder att delta. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar anse frågan besvarad. 

 

_________ 

Expediering: 

Ulf Hilding (M) 
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Ks § 43  
 

Kommunchefen informerar 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer informerar om följande: 

 

 Diskussioner pågår med Ludvika kommun angående en eventuell 

upplösning av den gemensamma räddningsnämnden Västerbergslagen. 

Diskussioner har även genomförts med räddningstjänsten i Kopparberg. 

 

 Statens bostadsomvandling AB har beredskap för att snabbt inleda 

upphandlingar för ombyggnation av Garhytteskolan till bostäder. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har ännu inte påbörjat den 

detaljplaneändring som kommunen ansökt om gällande ändrat ändamål av 

Garhytteskolan från skola till bostäder. Beträffande skollokaler övervägs 

införskaffande av två moduler omfattande fyra klassrum till 

Kyrkbacksskolan. För närvarande pågår avvecklingen av skolverksamheten 

på Fasegatan för senare etablering av annan verksamhet, vilken är i 

dagsläget inte bestämd. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 
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Ks § 44 
Au § 31  Dnr KS 0032/2017 

 

Rapport rörande eventuella verksamhetsförändringar inom 
servicegruppen 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 19 november 2015 § 101 att 

anta kriterier och riktlinjer gällande servicegruppens tjänster samt ny modell för 

prissättning. Vidare beslutades bland annat uppdra åt allmänna utskottet att 

nogsamt följa servicegruppens verksamhetsförändringar och överlämna rapporter 

till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Chef för VUXIAM Kent Liljendahl har inkommit med rapport gällande 

servicegruppens tjänster daterat den 26 januari 2017. 

 

Chef för VUXIAM Kent Liljendahl redovisar rapporten. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Chef för VUXIAM Kent Liljendahl redovisar rapporten. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner rapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige 

för kännedom. 

 

_________ 
Expediering: 

Chef för VUXIAM Kent Liljendahl 

Kansliavdelningen 
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Ks § 45  
 

Uppföljning av turiståret 2016 
 

Ärendebeskrivning 
Entreprenören Ken Karlsson redovisar uppföljning av turiståret 2016. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

 

_________ 
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Ks § 46 
Au § 27  Dnr KS 0016/2017 

 

Ansökan om ekonomiskt stöd 2017, Kulturglimtar 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Arbetsgruppen för Kulturglimtar, Ingela Bornström, Jeanette Aronsson,  

Eva Wikman, Kerstin Schweizer och Ewa Wikström, har inkommit ansökan om 

ekonomiskt stöd med 60 000 kronor för genomförandet av Kulturglimtar – en 

kulturrunda i Ljusnarsberg med omnejd den 1-2 juli 2017 daterad den  

17 januari 2017. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ingela Bornström redovisar den ansökan daterad den 17 januari 2017. 

 

Förslag 
Gert Stark (S) föreslår kommunstyrelsen bevilja ekonomiskt stöd till Kulturglimtar 

2017 med 5 000 kronor utöver det ekonomiska bidraget på 30 000 kronor som 

erhålls via näringslivsutvecklare Mikael Haapala.  

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt Gert Starks (S) förslag. Vidare beslutas att 

eventuella ansökningar om långsiktigt ekonomiskt bistånd skall hemställas av 

Kulturglimtar till budgetberedningen. 

 

_________ 
Expediering: 

Ekonomichef Sara Jonsson 

Ekonom Johan Jansson 

Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfréeden 

Ekonomiassistent Maria Rohde 

Ingela Bornström, Kulturglimtar 

Jeanette Aronsson, Kulturglimtar 

Eva Wikman, Kulturglimtar 

Kerstin Schweizer, Kulturglimtar 

Ewa Wikström, Kulturglimtar 
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Ks § 47 (Sekretess)  
 

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

 
 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   27 (28) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-02-15 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 48 (Sekretess)  
 

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

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den  
15 februari 2017 
 

Hendrik Bijloo (L) gruppledare §§ 29-46 

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 

Bo Wallströmer, kommunchef 

Sara Jonsson ekonomichef 

Anders Nordlund, bildningschef §§ 29-44 

Marie-Louise Forsberg-Fransson, socialchef  

Monica Tuvberger, tillförordnad enhetschef § 33 

Kent Liljendahl, chef för VUXIAM §§ 43-44 

Ken Karlsson, entreprenör §§ 44-46 

Ingela Bornström, Kulturlimtar § 46 

 

 

 

 

 

 

 


