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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-25 

Plats och tid Tingshuset, Kopparberg 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande 
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Gert Stark (S) 
Astrid Dahl (V) 
Linn We1mberg (MP), tjänstgörande ersättare 
Ulf Hilding (M) 
Niklas Hermansson (C), tjänstgörande ersättare 
Mats Larsson (SD), tjänstgörande ersättare 
Ken Karlsson (S), tjänstgörande ersättare 

Ej tjänstgörande ersättare Eva Renberg (V) 

övriga deltagande Enligt bilaga. 

Utses att justera Ulla Kalander-Karlsson 
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Utdragsbestyrkande 
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Bos§ 9 

Internbudget 2017 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dnr KS 0203/2016 

Ekonomichef Sara Jonsson informerar muntligt om arbetet med internbudget för 

2017. Beträffande statsbidrag kommer kommunen erhålla netto 2 000 000 kronor 
mindre än budgeterat. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmätma utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 

2 (40) 

Tillförordnad socialchef Bo Wallströmer informerar om arbetet med internbudget för 
år 2017. Bland annat kommer samtlig verksamhet rörande Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) överflyttas till ansvar 430 Enhetschef 
Funktionsstöd, Solgården erhålla personalresurser från Koppargården samt 
Solgården i realiteten vara en enhet. 

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

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar förslag till internbudget för 2017. Följande 
ändringar har gjorts i förslaget ti ll internbudget 2017: 

• Verksamhet 51221 Heden har tagits bort och ersatts med verksamhet 51223 
Solgården. Solgården betraktas numera som en enda verksamhet. 

• Omfördelning av resurser från ansvar 460 Koppargråden till ansvar 
440 Solgården för att möjligöra en bemanning i enlighet med politiskt 
beslutade nyckeltal. 

• Socialsekreterare för ensamkommande barn och unga flyttas tillbaka till 
ansvar 420 Individ- och fami ljeansvar från ansvar 410 Socialchef. 

Justerandes sign. 

~~ 
Utdragsbestyrkande 
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2017-01-25 

• Verksamhet 44061 Skolhälsovård, 44062 Skolpsykolog och 44063 
Kuratorverksamhet har flyttats till ansvar 544 Kyrkbacksskolan från ansvar 
510 Bildningschef. 

• 2,0 årsarbetare specialpedagoger har flyttas från ansvar 510 Bildningschef 
till ansvar 542 Garhytteskolan respektive 5440 Kyrkbacksskolan. 

3 (40) 

• 1,0 årsarbetare är flyttad till verksamhet 61010 Arbetsmarknadsenheten från 
verksamhet 61013 Servicegruppen. 

• Hemtjänsten (utegruppen), 14,88 årsarbetare, organiseras under ansvar 
480 Enhetschef Rehab mot tidigare ansvar 450 EnhetschefTreskillingen. 

• Rektor Komvux flyttas från ansvar 160 Komvux till ansvar 180 
Arbetamarknad/Integration. 

• Kostchefens lön budgeteras på ansvar 1121 Kommunchef mot tidigare 
ansvar 140 Kostchef. 

• Fastighetschef fördelas med 25 procent på kommunens fastighetsavdelning 
och 75 procent på allmännyttan, båda under ansvar 111 Kommunchef. 

• Näringslivsutvecklare budgeteras på verksamhet 22151 Näringsliv och EU 
mot tidigare verksamhet 01110 Stab. 

• 50 procent av kanslichef flyttas från verksamhet 13040 
Sarnrnanträdesadministration till verksamhet O 1110 Stab. 

• Verksamhet 01250 Lön- och personalavdelning organiseras under ansvar 
111 Kommunchef mot tidigare ansvar 101 Ekonomichef. 

• Verksamheterna 03732 Företagshälsovård, 03741 Facklig verksamhet och 
03791 Hedersgåvor flyttas till ansvar 111 Kommunchef från ansvar 101 
Ekonomichef. 

• Verksamheterna 01232 Inköp, 03121 Försäkringar och samtliga 
verksamheter tillhörande Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (före 
detta bergslagens kommunalteknik) flyttas till ansvar 101 Ekonomichef från 

----1---______ ansyar J 1.1 _Kommunchef.___ _ __ ·---·- __ . 
• Verksamheterna 51362 LSS korttidsvistelse barn och 51336 LASS 

personlig assistans barn flyttas till ansvar 430 Enhet funktionsstöd från 
ansvar 420 Individ- och familjeomsorgen. 

• Utökning med 25 procent årsarbetare verksamhet 51025 Administration 
äldreomsorg samt 50 procent årsarbetare verksamhet 51301 LSS 
administration och arbetsledning under ansvar 410 Socialchef, finansieras 
genom minskade personalanslag på verksamheterna 51312 Gruppboende 
Kata och 51313 Gruppboepde Ängen under ansvar 430 Enhet funktionsstöd. 

• Minskat personalanslag med 0,35 årsarbetare under ansvar 
510 Bildningschef, verksamhet 37110 Fritidsgård. 

• Ökat personalanslag med 0, 10 årsarbetare under ansvar 
- - · -- 544 Kyrkbacksskolan, verksamhet37Tl0Fritidsgård. -

• Hyreshöjning inom allmännyttan, 1,3 procent. 

lJtdragsbeslyrkande 

- ----·------- -- -- . .. - . 
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• Tidigare budgeterad investeringspott under ansvar 610 Allmä1myttan 
2 277 000 kronor har tagits bort då affärsverksamhetens investeringar skall 
bekostas av affärsverksamhetens upparbetade kapital. Detta innebär dock 
inte slopade investeringar. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till internbudget för 2017. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Bildningschef Anders Nordlund 
Kanslichef Anders Andersson 
Fastighetschef Jessica Eriksson 
Kostchef Daniel Chu 
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala 
Enhetschefer 
Rektorer och förskolechefer 
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·- ------ -··-- --- --- --· . ·-· -· ·---·------ -·---- -- -

• Justerandes slgn. Utdragsbestyrkande 
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Aktivitetsplaner 2017 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dnr KS0017/2017 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015 § 51 anta ny 
styrmodell för kommunen. 

5 (40) 

Styrmodellen utgår från vision 2030 att skapa den hållbara kommunen och strategin 
för att uppnå detta är att genom fyra utvecklingsområden, öppen kommun, möten och 
upplevelser, kunskap och kompetens samt i1movation och entreprenörskap, skapa en 
ekonomiskt, socialt, miljömässigt och kulturellt hållbar kommun. Vad som skall 
uppnås anges i styrdokument med konkreta mål samt hur det skall uppnås i stödjande 
dokument. Till detta finns aktivitetsplaner som uttrycker hur vatje budgetansvarig 
och dennes personalgrupp planerar att uppnå de fyra utvecklingsområdena under 
året. Dessa aktivitetsplaner skall delges kommunstyrelsen för kännedom. 

Aktivitetsplaner för 2017 har inkommit från följande ansvarsområden: 

• Ansvar 101 Ekonomichef 
• Ansvar 111 Kommunchef 
• Ansvar 122 Kanslichef 
• Ansvar 160 Vuxenutbildningen 
• Ansvar 170 och 6 10 Fastighetschef och Allmännyttan 
• Ansvar 180 Arbetsmarknad och integration 

Allmänna utskottets beslut 
Allmäima utskottet beslutar att aktivitetsplan för ansvar 111 Kommunchef skall 
kompletteras med aktiviteten hörselslinga i Stora sammanträdesrummet i 
Kommunhuset. Vidare beslutas att uppdra åt föreningsansvarig Jörgen Dahlström 
utreda användning av kommunens mark till parkering i samband med Kopparbergs 
marknad. Slutligen beslutas hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015 § 51 anta ny 
styrmodell för kommunen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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2017-01-25 

Styrmodellen utgår från vision 2030 att skapa den hållbara kommunen och strategin 
för att uppnå detta är att genom fyra utvecklingsområden, öppen kommun, möten och 
upplevelser, kunskap och kompetens samt innovation och entreprenörskap, skapa en 
ekonomiskt, socialt, miljömässigt och kulturellt hållbar kommun. Vad som skall 
uppnås anges i styrdokument med konkreta mål samt hur det skall uppnås i stödjande 
dokument. Till detta finns aktivitetsplaner som uttrycker hur vaije budgetansvarig 
och de1mes personalgrupp planerar att uppnå de fyra utvecklingsområdena under 
året. Dessa aktivitetsplaner skall delges kommunstyrelsen för kännedom. 

Tillförordnad socialchef Bo Wallströmer informerar om arbetet med aktivitetsplaner 
för år 2017 inom det sociala området. 

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

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer, ekonomichef Sara Jonsson, kanslichef 
Anders Andersson och bildningschef Anders Nordlund föredrar följande 
aktivitetsplaner: 

• Ansvar 101 Ekonomichef 
• Ansvar 111 Kommunchef 
• Ansvar 122 Kanslichef 
• Ansvar 140 Kostchef 
• Ansvar 160 Vuxenutbildningen 
• Ansvar 170 och 610 Fastighetschef och Allmännyttan 
• Ansvar 180 Arbetsmarknad och integration 
• Ansvar 190 HVB Bergsgården 
• Ansvar 210 Bergslagens överförmyndarnämnd 
• Ansvar 410 Socialchef 
• Ansvar 440 Solgården 
• Ansvar 460 Koppargården 
• Ansvar 470 Sjuksköterskor 
• Ansvar 480 Rehab 
• Ansvar 510 Bildningschef 
• Ansvar 520 Förskolechef 
• Ansvar 542-544 Garhytteskolan och Kyrkbacksskolan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar aktivitetsplanerna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Dnr KS 0008/2016 

Ekonomisk rapport per den 30 november 2016, Bergslagens 
miljö- och byggnämnd 

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

30 november 2016. Prognosen för 2016 visar ett underskott gentemot budget med 
1 150 000 kronor. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

7 (40) 

Kommunstyrelsen noterar den ekonomiska rapporten och lägger den till handlingarna. 

Expediering: 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dnr KS 0008/2016 

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2016, Bergslagens 
kommunalteknik 

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

31 oktober 2016. Prognosen för 2016 visar på ett underskott gentemot budget med 

2 750 000 kronor varav 500 000 kronor avser den skattefinansierade verksamheten. 

Beträffande Ljusnarsberg prognostiseras ett underskott 2016 med 1 150 000 kronor 
varav 50 000 kronor avser den skattefinansierade verksamheten. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

8 (40) 

Kommunstyrelsen noterar den ekonomiska rapporten och lägger den till handlingarna. 

Expediering: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Juslerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesda tum 

2017-01-25 

Dnr KS 0008/2016 

lnvesteringsuppföljning per den 31 oktober 2016, 
Bergslagens kommunalteknik 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens kommunalteknik har inkommit med investeringsuppföljning per den 

31 oktober 201 6. Beträffande Ljusnarsberg prognostiseras 2016 investeringar 

uppgående till 10 976 000 kronor, vilket är 1 950 000 kronor mer än budgeterat. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmä1ma utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

9 (40) 

Kommunstyrelsen noterar investeringsuppföljningen och lägger den till handlingarna. 

Expediering: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dnr KS 0008/2016 

Kommentarer rörande revisionsrapport för granskning av 
delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2016, 
Bergslagens kommunalteknik 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Revisionen för Bergslagens kommunalteknik har inkommit med bedömning daterad 

den 20 oktober 20 16 av delårsrapport för perioden I j anuari-30 juni 2016. Denna 

bedömning grundar sig på en revisionsrapport från KPMG AB daterad den 

6 oktober 2016. I bedömningen och revisionsrapporten anges att delårsrapportens 

innehåll, förutom de delar som kommenteras särskilt i revisionsrapporten, 

motsvarar de krav som ställs i Lag om god konununal redovisning samt god sed 
inom området. 

Direktionen i Bergslagens kommunalteknik beslutade vid sammanträde den 

18 november 2016 § 13 5 anta kommentarer ti Il revisionsrapporten rörande 

delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2016. Vidare beslutades att 

kommentarerna skulle sändas till medlemskommunerna. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera Bergslagens kommunaltekniks 
kommentarer rörande delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 201 6. 

Justerandes sign. Utdragsbeslyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dnr KS 0008/2016 

Granskning av underhåll inom VA-verksamheten, 
Bergslagens kommunalteknik 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Revisionen för Bergslagens kommunalteknik har inkommit med granskning daterad 

den 7 december 2016 av underhåll inom VA-verksamheten. Granskningen grundar 

sig på en revisionsrapport från KPMG AB daterad den I december 2016. 

Revisorerna önskar kommentarer till gjorda iakttagelser vid granskningen senast 
den 20 februari 2017. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera revisionsrapporten 
samt uppdra åt Bergslagens Kommunalteknik delge kommunfullmäktige de 
kommentarer till iakttagelserna i revisionsrapporten som direktionen avger till 
revisorerna. 

Justerandes sign. Ut dragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
W' KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 8 
Au§ 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dnr KS 0008/2016 

Granskning av förbundets interna kontroll av 
nyckelhanteringen inom Bergslagens kommunalteknik 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
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Revisionen för Bergslagens kommunalteknik har inkommit med granskning daterad 

den 7 december 2016 av förbundets interna kontroll av nyckelhanteringen. 

Granskningen grundar sig på en revisionsrapprot från KPMG AB daterad den 

8 november 20016. Revisorerna önskar kommentarer till gjorda iakttagelser vid 

granskningen senast den 20 februari 2017. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera revisionsrapporten 
samt uppdra åt Bergslagens Kommunalteknik delge kommunfullmäktige de 
kommentarer till iakttagelserna i revisionsrapporten som direktionen avger till 
revisorerna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dnr KS 0203/2016 

Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 inklusive 

internkontrollplan, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med budget 2017 och 

verksamhetsplan 2018-2019 inklusive internkontrollplan, vilken antogs av 

direktionen vid sammanträde den 16 december 2016 § 145. 

Kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmä1ma utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera budget 2017 och 
verksamhetsplan 2018-2019 inklusive internkontroll plan för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dnr KS 0005/2016 

Verksamhetsbeskrivning 2017, Sydnärkes lönenämnd 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Sydnärkes lönenämnd har den 21 december 2016 inkommit med 

verksamhetsbeskrivning för år 2017. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar verksamhetsbeskrivning 2017 för Sydnärkes lönenämnd. 

Expediering: 
Sydnärkes lönenämnd 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

14 ( 40) 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 11 
Bos§ 2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

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 

15 (40) 

Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningarna. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Tillförordnad socialchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dnr KS 0210/2016 

Vårdtyngdsmätning veckor 37-39 2016 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 

16 ( 40) 

Dåvarande socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk har inkommit med redovisning av 
vårdtyngdsmätning veckor 37-39 2016 enligt Katz ADL-index och Bergerskalan 
samt bedömning av medicinsk status daterad den 9 december 2016. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar att vårdtyngdsmätning veckor 37-39 2016 
kompletteras med 2014 års vårdtyngdsmätningar samt personalbudget för berört 
område 2016. Vidare beslutas hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Vårdtyngdsmättning 2016 har kompletterats med personalbudget samt 2014 års 
vårdtyngdsmätningar som bilagor. 

Tillförordnad socialchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 2016 års vårdtyngdsmätning. 

Expediering: 
Tillförordnad socialchef Bo Wallströmer 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dnr KS 0065/2016 

Sammanfattning av verksamhetsutvecklingsuppdraget inom 
individ- och familjeomsorgen 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsutvecklare Sara Jansson har inkommit med sammanfattning av 
verksamhetsutvecklingsuppdraget inom individ- och familjeomsorgen. 

Verksamhetsutvecklare Sara Jansson föredrar ärendet. 

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

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad socialchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner sammanfattningen. 

Expediering: 
Tillförordnad socialchef Bo Wallströmer 
Tillförordnad enhetschef Monica Tuvberger 

Justerandes sign, Utdragsbestyrkande 

17 ( 40) 



[9191 LJUSNARSBERGS 
W' KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 14 
Bos§ 157 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dn r KS 0044/2016 

Riksnorm för försörjningsstöd 2017 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 

18 ( 40) 

Regeringen bestämmer enligt Socialtjänstförordningen kap 2 § 1 riksnormens 
totalbelopp som anger den summa som, för olika hushållsstorlekar vid ett tillfälligt 
biståndsbehov, skall ge möjlighet till en skälig levnadsnivå i enlighet med 
Socialtjänstlagen (SoL) kap 4 § 3. Socialstyrelsen informerar i skrivelse daterad den 
7 oktober 2016 om riksnormen för försö1jningsstöd 2017 och dess fördelning. 

I riksnormen för 201 7 har beloppen för personliga kostnader per hemmavarande barn 
och skolungdom, personliga kostnader för vuxna och gemensamma 
hushållskostnader justerats med 10 kr till 50 kronor. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa 
fördelningen av utgiftsposterna i normen för 2017 enligt den av regeringen beslutade 
riksnonnen för 2017. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Tillförordnad socialchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa fördelningen av utgiftsposterna i normen för 
2017 enligt den av regeringen beslutade riksnormen för 2017 med ändringen att de 
126 kronor per månad i ökat flerbarnstillägg för tredje barnet inte skall räknas som 
inkomst i underlaget för bevilj ande av försö1jningsstöd. 

Expediering: 
Tillförordnad socialchef Bo Wallströmer 
Tillförordnad enhetschef Monica Tuvberger 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



[919] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 15 
Bos§ 158 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

20 17-01-25 

Dnr KS 0065/2016 

Utvärdering av kommunens behov av att söka de särskilt 
riktade statsbidragen för att stärka och utveckla den sociala 
barn- och ungdomsvården 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 

19 ( 40) 

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingick i februari 2016 
överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom 
socialtjänsten. De1ma överenskommelse är en fortsättning på likartade 
överenskommelser som ingåtts mellan staten och SKL under åren 2008-2015. Ett av 
områdena för regionalt utvecklingsarbete 2016 är stöd till den sociala barn- och 
ungdomsvården. 

Kommunfullmäktige beslutade, i samband med antagande av budget 2016 och plan 
2017-2018, vid sammanträde den 9 december 2015 § 114 uppdra åt socialchefen 
utvärdera kommunens behov av att söka de särskilda riktade statsbidragen för att 
stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården under 2016. 

Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk har inkommit med utvärdering daterad den 
21 november 2016. Utvärderingens sammanfattande slutsats är att de särskilt riktade 
statsbidragen stärkt den lokala kompetensutvecklingen inom den kommunala barn
och ugndomsvården. 

Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar ärendet. 

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

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad socialchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Tillförordnad socialchef Bo Wallströmer 
Tillförordnad enhetschef Monica Tuvberger 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 16 
Au§ 13 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dnr KS 0144/2016 

Samverkansavtal och reglemente i den gemensamma 
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 
översätta rse rvi ce 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 september 2016 § 68 att 

kommunen skulle ansöka om medlemskap i den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. I den gemensamma nämnden 

för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice ingår som medlemmar 

Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, 

Laxå kommun och Lindesbergs kommun. 

Förslag 
Kanslichef i Region Örebro län Niklas Tiedermann har inkommit med förslag 

daterat den 22 december 2016 där Ljusnarsbergs kommun föreslås besluta 

20 (40) 

• att för sin del godkänna föreliggande förslag till samverkansavtal mellan 

Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, 

Laxå kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun avseende 

samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 

med giltighet från den 1 april 2017, 

• att från samma tidpunkt anta föreliggande förslag till reglemente för den 

gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice, samt 

• att för beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av 

regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsbergs, 

Laxå, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

l 



[9191 LJUSNARSBERGS 
'™' KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyre/sen 

Kommunstyrelsens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01 -25 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

21 (40) 

• att för sin del godkänna föreliggande förslag till samverkansavtal mellan 

Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, 

Laxå kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun avseende 

samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 

med giltighet från den 1 april 2017, 

• att från samma tidpunkt anta föreliggande förslag till reglemente för den 

gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice, samt 

• att för beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av 

regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsbergs, 

Laxå, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMU NSTYRELSEN 

Ks § 17 
Au § 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01 -25 

Dnr KS 0100/2016 

Information, Region Örebro läns avsiktsförklaring för 
fortsatt samverkan inom folkhälsoområdet 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Region Örebro län har inkommit med avsiktsförklaring daterad den 
28 november 2016 för fortsatt samverkan inom folkhälsoområdet. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta notera avsiktsförklaringen 
samt uttrycka att kommunen ser positivt på en fo1isatt samverkan inom 
folkhä lsoområdet. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Region Örebro län 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

22 (40) 



[9191 LJUSNARSBERGS 
WJ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 18 
Bos§ 13 

Ersättning till friskolor 2017 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (40) 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dnr KS 0003/ 2017 

Enligt Skollagen kap 8 § 21 , kap 9 § 19, kap 14 § 15 och kap 10 § 37 skall 
hemkommunen lämna bidrag till huvudman för barn och elev i huvudma1mens 
förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Bidraget består av ett grundbelopp 
och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 

Enligt Skolförordningen kap 14 § 1 skall ett bidrag fastställas vatje år före 
kalenderårets böijan. 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med skrivelse daterad den 3 januari 2017 
med förslag till beslut om ersättning till fristående skolor år 2017. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen godkäima grund beloppen ti ll 
fristående skolor för 2017 enligt föreliggande förslag. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
grund beloppen för förskoleklass och grundskola för 2017 enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson och bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Bildningschef Anders Nordlund 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



f9l9J LJUSNARSBERGS 
W' KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 19 
Bos§ 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dnr KS 0003/2017 

Interkommunala ersättningar inom skolverksamheten 2017 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Enligt Skollagen kap 8 § 17, kap 9 § 16, kap 14 § 14 och kap I O § 34 skall 
hemkommunen lämna ersättning till annan kommun för va1je barns och elevs 
utbildning vid förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola som bedrivs av 
annan kommun, så kallad interkommunal ersättning. Bidraget består av ett 
grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 

Enligt Skolförordningen kap 14 § 1 skall ett bidrag fastställas vaije år före 
kalenderårets bötjan. 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med skrivelse daterad den 3 januari 2017 
med förslag till beslut om interkommunala ersättningar, grund belopp, för år 2017. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen godkänna grund belopp för 
interkommunala ersättningar år 2017 enligt föreliggande förslag. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
grundbelopp för interkommunala ersättningar år 2017 enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyre/sen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Bildningschef Anders Nordlund 

Justerandes sign. Uldragsbestyrkande 

24 (40) 



[9191 LJUSNARSBERGS 
W' KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-25 

Ks § 20 
Bos§ 161 Dnr KS 0046/2016 

Uppföljning av beläggning och personalbemanning inom 
förskoleverksamheten 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med uppföljning av beläggning och 
personalbema1ming inom förskoleverksamheten 2014-2015 samt 2016 per den 
31 oktober. 

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

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

25 (40) 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 21 
Bos§ 162 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dnr KS 0046/2016 

Uppföljning av elevantal i förskoleklass, grundskola och 
särskola 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 

26 (40) 

Bildningschef Anders Nordlund redovisar antalet elever i förskoleklass, grundskolan 
och särskola. Per den 31 oktober 201 6 har förskoleklassen 38 elever och grundskolan 
327 elever, grundsärskolan 3 elever samt internationella klasserna 84 elever. Av de 
totalt 452 eleverna är 32,7 procent nyanlända. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

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

Kommunstyre/sen 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkätmer uppföijningen. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01 -25 

Dnr KS 0018/2017 

Undertecknande av handling, så kallad firmateckning 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 
16 januari 2017 i vilken anges att med anledning av förändringar i kommunens 
organisation, erfordras ett nytt beslut angående undertecknande av handlingar och 
avtal i enlighet med kommunstyrelsens reglemente. 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta om rätt till 
undertecknande av handlingar och avtal i enlighet med kommunstyrelsens 
reglemente enligt fö ljande: 

1. Ärenden avseende likvidtransaktioner för kommunen, kommunstyrelsen eller 
a1man kommunal förva ltning, det vill säga utkvittering av innestående medel 
på bank och postgiro, utfärdande av betalningsorder från bank samt kvittering 
och överlåtelse av övriga förekommande värdehandlingar. · 

2. Ärenden avseende finansförvaltning, det vill säga låne-, skuld- och borgens
förbindelser samt ansökan om betalningsföreläggande/lagsökning och begäran 
om utmätning. 

3. Övriga ärenden tillhörande kommunstyrelsens förvaltningsområde såsom 
förvärv och försäljning av fast egendom, avtal med mera. 

a) Ärenden avseende likvidtransaktioner tecknas var för sig av 
ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredeen, ekonom Johan Jansson eller 
ekonomiassistent Maria Rohde med kontrasignation av kommunchef 
Bo Wallströmer eller ekonomichef Sara Jonsson. 

b) Ärenden avseende finansförvaltning tecknas av kommunstyrelsens ordförande 
Ewa-Leena Johansson med vice ordförande Ulla Kalander-Karlsson som 
ersättare och med kontrasignation av antingen kommunchef 
Bo Wallströmer eller ekonomichef Sara Jonsson. 

c) Övriga handlingar tillhörande kommunstyrelsens förvaltningsområde tecknas 
av kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson med vice ordförande 
Ulla Kalander-Karlsson som ersättare och med kontrasignation av antingen 
kommunchef Bo Wallströmer, ekonomichef Sara Jonsson eller kanslichef 
Anders Andersson. 

Justerandes sign. Uldragsbeslyrkande 

27 (40) 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

201 7-01-25 

Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Förvaltningsrätten i Karlstad + begäran om lagakraftbevis 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

28 (40) 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Val av ersättare i Rådet för funktionsnedsatta och 

pensionärer 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att välja ersättare i Rådet för funktionsnedsatta och 
pensionärer efter Ulla Kalander-Karlsson (S). 

Förslag 
Ulla Kalander-Karlsson (S) föreslår kommunstyrelsen välja Ken Karlsson (S) till 
ersättare i Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar välja Ken Karlsson (S) till ersättare i Rådet för 
funktionsnedsatta och pensionärer. 

Expediering: 
Ken Karlsson (S) 
Kansliavdelningen 

Justerandes sign. 

(_ 

Utdragsbestyrkande 

29 (40) 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 30 (40) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-25 

Ks § 24 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
A1m1älan av beslut den 12 december 2016 om bidrag till Ung Företagsamhet i Örebro 
län 2017 med 9 900 kronor. 
Delegat: Näringslivsutvecklare Mikael Haapala 

Anmälan av beslut den 16 december 2016 om anställning av socialchef från och med 
den 1 februari 2017 samt uppdrag till kommunchef att slutföra anställningen genom 
anställningsavtal och övriga villkor. 
Delegat: Kommunstyrelösens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) 

Anmälan av beslut den 5 december 2016 om avslag på ansökan om förlängd tillfällig 
utökning av personlig assistans enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) § 9 punkt 2. 
Delegat: Socialchef Ewa-Marie Ernlund-Svensk 

Anmälan av beslut den 8 december 2016, Kommuninvest, omsättning av lån, 
9 000 000 kronor och 16 000 000 kronor slås samman till ett lån, bundet till och 
med den 13 november 2018, tre månaders ränta STIBOR + 0,47 procent, i 
dagsläget motsvarande minus 0, 158 procent. Ny rörlig ränta var tredje månad 
alternativt att binda räntan löptiden ut. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonomichef Sara Jonsson 

Anmälan av beslut den 8 december 2016, Kommuninvest, omsättning av lån, 
23 625 000 kronor, bundet en månad till och med den 30 december 2016 till ränta tre 
månaders STIBOR + 0,48 procent. Lånet avser Ljusnarsbergs kommunlager AB. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonomichef Sara Jonsson 

Anmälan av beslut den 3 1 oktober 2016, Kommuninvest, omsättning av lån, 
23 625 000 kronor, bundet en månad till och med den 1 december 2016 till ränta tre 
månaders STIBOR + 0,48 procent. Lånet avser Ljusnarsbergs kommunlager AB. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonomichef Sara Jonsson 

Amnälan av beslut den 30 december 2016, Kommuninvest, inlösen av lån, 
23 625 000 kronor. Lånet avsåg Ljusnarsbergs kommunlager AB. 
Delegat: KonmrnnchefBo Wallströmer i samråd med ekonomichef Sara Jonsson 

Anmälan av beslut den 23 november 2016, beviljad tjänstledighet för vuxen
utbildningens studie- och yrkesvägledare i tolv månader från och med den 
9 j anuari 2017. 
Delegat: Rektor Ida Andersson 

Utdragsbestyrkande 



f9l9J LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (40) 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Anmälan av beslut den 9 januari 2017, direktupphandling av matvagnar, Gerdmans. 
Delegat: Bildningschef Anders Nordlund 

Anmälan av beslut den 11 januari 2017, upphandling via inköpssamverkan Örebro, 
tilldelningsbeslut av avtal rörande matportionsformar och förslutningsmaskiner, 
TechPack in Scandinavia AB. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 11 januari 2017, upphandling via inköpssamverkan Örebro, 
prolongering av avtal rörande skol- och förskolemöbler, Input Interiör AB. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Amnälan av beslut den 2 januari 2017, upphandling via inköpssamverkan Örebro, 
ramavtal rörande kuvert och brevpåsar, Bröderna Hansson. 
Delegat: Kommunchef Bo Wal lströmer 

Anmälan av beslut den 12 januari 201 7, upphandling via inköpssamverkan Örebro, 
avtal rörande leverans av dagligvaror, Samhall AB. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 2 december 2016, förlängning av avtal rörande 
pensionsadministrationsavtal, KP A pensionsservice AB. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Am11älan av beslut den 13 december 2016, avtal rörande rabattavtal, IKEA Örebro. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Amnälan av beslut den 19 december 2016, avtal rörande överlåtelse avtal skrivare, 
Ikano Banken. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 21 december 2016, avtal rörande social jourverksamhet, 
Örebro kommun. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 4 januari 2017, tre avtal rörande personalinhyrning, S.0.0.L 
Personalservice AB 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 5 januari 2017, avtal rörande företagshälsovård och 
tolkförmedling, Region Örebro län. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (40) 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Anmälan av beslut den 12 januari 2017, ny avrops berättigad upphandling av AV och 
videokonferens - hårdvara, programvara och tjänster, Kammarkollegiet. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 18 november 2016, direktupphandling, entreprenad YVS, 
Lindesbergs VYS/EL AB. 
Delegat: Fastighetschef Jessica Eriksson 

Anmälan av beslut den 19 december 2016, direktupphandling, sommarblommor, 
Robacks. 
Delegat: Fastighetschef Jessica Eriksson 

Anmälan av beslut den 5 december 2016, avtal rörande larm, Offentlig Säkerhet i 
Sverige AB. 
Delegat: Kanslichef Anders Andersson 

Anmälan av beslut den 25 november 2016, direktupphandling, utbildning nytt larm, 
Phoniro. 
Delegat: Socialchef Ewa-Marie Ernlund-Svensk 

Anmälan av beslut den 28 november 201 6, fem avtal rörande personalinhyrning, 
S.0.0.L Personalservice AB 
Delegat: Socialchef Ewa-Marie Ernlund-Svensk 

Anmälan av beslut den 2 december 2016, direktupphandling, korttidsvistelse LSS, 
Regnbågen, Ludvika kommun. 
Delegat: Socialchef Ewa-Marie Ernlund-Svensk 

Anmälan av beslut den 2 1 december 2016 om prolongering av befintligt avtal 
rörande verksamhetssystem VIV A och planeringsmodul TES, ILAB. 
Delegat: Socialchef Ewa-Marie Ernlund-Svensk 

Anmälan av beslut den 21 december 2016, direktupphandling, bemanning 
sjuksköterska, AnnSam AB. 
Delegat: Socialchef Ewa-Marie Ernlund-Svensk 

Anmälan av beslut den 8 december 2016, avropsanmälan, trygghetslann och 
larmmottagning 2015. 
Delegat: Socialchef Ewa-Marie Ernlund-Svensk 

Anmälan av beslut den 27 december 2016 om upplåtelse av allmän plats/offentlig 
tillställning, Jehovas vittne 
Delegat: Bildningschef Anders Nordlund 

Justerandes sign" Utdragsbestyrkande 
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~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Anmälan av beslut den 16 december 2016, avstängning från utbildning. 
Delegat: Kommunstyrelösens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) 

Anmälan av beslut den 16 december 2016, avstängning från utbildning. 
Delegat: Kommunstyrelösens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) 

Anmälan av beslut den 16 december 2016, avstängning från utbildning. 
Delegat: Kommunstyrelösens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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19191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 25 

Delgivningar 

Ärendebeskrivning 
Diarienummer/ 
förvaring 
Dnr KS 0 10 1/2016 

Dnr KS 0208/2016 

Dnr KS 0013/20 16 

Dnr KS 0013/2016 

Ks post 

Ks post 

Dnr KS 0207/2016 

Ks post 

Dnr: 0159/2016 

KS post 16-223 

K s post 16-225 

Ks post 

Avsändare 

Migrationsverket 
ABF 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Skolverket 
Migrationsverket 

Nerikes Brandkår 

Länsstyrelsen Örebro län 

Samhällsbyggnad Bergslagen 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 
SOS Alarm 
Region Örebro län 

Justerandes sign. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (40) 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Ämne 

Skrivelse, minskat antal boenden. 
Skrivelse, minskad verksamhet och 
personalneddragningar på grund av avslutat 
samarbete med Migrationsverket då 
ekonomiska medel och ansvar för 
asylsökandes fritid och sociala tid överförs till 
länsstyrelserna. 
Föreläggande om skriftligt svar med 
anledning av att Bergsalgens miljö- och 
byggnämnd den 15 december 2016 § 138 
begärt utdömande av vite gällande 
Garhytteskolans kök. 
Skriftligt svar med anledning av att 
Bergsalgens miljö- och byggnämnd den 15 
december 2016 § 138 begärt utdömande av 
vite gällande Garhytteskolans kök. 
Statsbidragskalendern 
Information från Migrationsverket 
Region Mitt om striktare regelring av 
utbetalning av ersättningar i samband med att 
Migrationsverket hyr lägenheter. 
"Ljusnarsbergs kommun ny medlem i Nerikes 
Brandkår?" 
Information, länsstyrelsens uppdrag att stärka 
samordningen i länet vad gäller att motverka 
mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, 
att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld 
och förtryck samt prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål. 
Lagakraftbevis, Översiktsplan för 
Ljusnarsbergs kommun. 
Ytterligare personbevis försvinner vid 
årsskiftet. 
112 dagen 2017 är den 9 februari 
Inbjudan Dialogmöte angående infrastruktur. 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
WJ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Diarienummer/ 
förvaring 
Ks post 

Ks post 

Ks post 

Dnr 0042/2016 

Ks Post 

Ks post 

Ks post 

KS post 

Ks post 

KS post 

KSpost 

Ks post 

Dnr0013/2016 

KSpost 

Dnr KS 0100/2016 

KS post 

KS post 

KS post 

KS post 

Avsändare 

MAQS advokatbyrå 

Region Örebro län 
Ludvika kommun 
Utgående till Lantmäteriet 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Direktionen, Bergslagens 
kommunalteknik 
RFS riksförbundet frivilliga 
samhällsarbetare 
Folkhälsomyndigheten 

Kultur och näringsliv 

Länstrafiken Örebro 
A TM Skol utveckling 

Tobaksfakta.se 

Bo Wallströmer Ljusnarsbergs 
kommun till Bergslagens miljö
och byggförvaltning 
Bergslagens kommunalteknik och 
Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning 

Region Örebro län 
Direktionen, Bergslagens 
kommunalteknik 
Region Örebro län 

BRÅ brottsförebyggande rådet 
Bergslagens miljö- och 
byggnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Ämne 

Avseende Ljusnarsbergs Hantering och 
information mätlaboratorier och 
radonmätningar. 
Kallelse regionalt samverkansråd. 
Sammanträdesplan 2017. 

35 (40) 

Återkallelse förrättningar Silverhöjdens 
vägförening Djäkenvägens vägsamfällighet. 
Köp av verksamhet hur mycket kommuner 
landsting o regioner köpt verksamheter för 
2015. 
Protokoll från sammanträde den 
18 november 2016. 
Frivilliga med unik insyn i slutna miljöer. 

Information om tobakslagen korrekt 
användning av varningstext och 
hälsovarningar. 
Värdeskapande berättelser en väg till 
ekonomisk hållbarhet 
Information angående företagskort 
HBTQ- certifierad skola Skolans 
hälsobefrämjande arbete behöver inkludera 
unga hbtq- personer. 
Önskar fler kommuner ansluta för ett rökfritt 
Sverige 2025 
Ansökan p lanbesked Nya vägen 15 begäran 
om yttrande. 

Information inför vintersäsongen och att 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning och 
Bergslagens kommunalteknik slås samman 
från och med den !januari 2017. 
Verksamhetsplan 2017. 
Protokoll från sammanträde den 
16 december 2016. 
Protokoll regionalt samverkansråd den 
9 december 2016. 

Uppsving för det brottsförebyggande arbetet. 
Protokoll från sammanträde den 
15 december 2016. 

Utdragsbestyrkande 



[919] LJUSNARSBERGS 
WI KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Diarienummer/ 
förvaring 
KS post 

KS post 

KS post 

Ks post 

Ks post 

Avsändare 

Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige 

Region Örebro län 

Regeringskansliet 
Länsstyrelsen 

Lotteri inspektionen 

Allmänna utskottet 

Bildnings- och sociala utskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Ämne 

Protokoll från sammanträde den 
16 november 2016. 

36 (40) 

Rådet för funktionshinderfrågor protokoll från 
möte den 12 december 2016. 
Mål, makt, myndighet 
Beslut om förvaltningsplan norra Östersjöns 
vattendistrikt 2016-2021 
Nya lagändringar från och med 
1 januari 2017. 
Protokoll från sammanträde den 
11 januari 2017. 
Protokoll från sammanträde den 
I december 2016. 

Bildnings- och sociala utskottet Protokoll från sammanträde den 
12januari 2017. 

Bergslagens överförmyndarnämnd Protokoll från sammanträde den 
18januari 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



[919] LJUSNARSBERGS 
WJ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Dnr KS 0024/2017 

Information, Örebro Filmförening 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar att skrivelse inkommit från 
Örebro filmförening med sammanfattning av projektet "Glappet". 

Målgruppen med projektet är unga filmare. 

37 (40) 

Syftet med projektet är att nätverk och samarbeten skapas så att semiprofessionella 
fi lmare känner sig trygga att ta ytterligare ett steg för att inom framtiden kunna leva 
på sin kreativitet och att unga filmare vågar ta steget att bö1ja sin karriär som 
fi lmare. 

Målet efter projektets slut är att 
• Två semiprofessionella filmare blir professionella. 
• Sex personer har sökt filmutbildning med mål att bli professionella. 
• 15 filmer har anmälts till Josef-festivalen, kortfilmstävling. 
• Tio lag, med minst tre personer i vaije lag, producerar en kortfilm till NOO

festivalen. 
• 50 personer deltar aktivt i projektets genomförande. 
• Fem kortfilmer från Örebroregionen antas till filmfestivaler utanför Örebro 

län. 

• Tio personer från fi lmnätverket ges möjlighet att arbeta inom en långfilm. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen och förklarar att den är positiv till 
projektet. 

Expediering: 
Örebro filmförening 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 27 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Fråga angående fördelning av de så kallade 
välfärdsmiljarderna, Hendrik Bijloo (L) 

Ärendebeskrivning 
Hendrik Bijloo (L) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande 
fråga: Har beslut tagits om fördelningen av regeringens så kallade 
välfärdsmilj arder? 

Ekonomichef Sara Jonsson svarar att kommunen erhållit 16 000 000 kronor av de 
så kallade välfärdsmiljarderna. Detta skall dock ses utifrån andra ändringar av 
variabler i det kommunala utjämningssystemet, framför allt vad gäller 
kostnadsutjämningen, vilka medfört minskat statsbidrag till kommunen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anse frågan besvarad. 

Expediering: 
Hendrik Bijloo (L) 

Justerandes sign, Utdragsbestyrkande 
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Ks § 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-01-25 

Fråga angående LIS-plan, Hendrik Bijloo (L) 

Ärendebeskrivning 
Hendrik Bijloo (L) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande 
fråga: Kommer kommunen att upprätta en LIS-plan (LIS=Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen)? 

39 (40) 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) svarar att LIS-plan har prioriterats i beslutad 
budget. 

Kommunchef Bo Wallströmer svarar att diskussion har inletts med Stadsbyggnad 
Bergslagen och konsult skall anlitas för upprättande av LIS-plan. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anse frågan besvarad. 

Expediering: 
Hendrik Bij loo (L) 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



[919] LJUSNARSBERGS 
WJ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-25 

Bilaga 

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den 
25 januari 2017 

Hendrik Bijloo (L) gruppledare 
Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 

Bo Wallströmer, kommunchef och tillförordnad socialchef 
Sara Jonsson ekonomichef 

Anders Nordlund, bildningschef 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

40 (40) 
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