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~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (56) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-01-27 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Ka llade, ej närvarande 

Utses att justera 

Justeringens 

plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
a nslagsu p psättn i ng 

Underskrift 

Tingshuset, Kopparberg 

Ewa-Leena Johansson (S), ordförande 
Ingemar Javinder (S) 
Gert Stark (S) 
Astrid Dahl (V) 
Eva Renberg (V), tjänstgörande ersättare 
Ulf Hilding (M) 
Janeric Björkman (C) §§ 3-18 
Niklas Hermansson (C), tjänstgörande ersättare§§ 19-38 
Jens Pettersson (SD) 
Ronnie Wegerstedt (SD), tjänstgörande ersättare 

Enligt bilaga. 

Gert Stark 

Kommunkontoret 2016-02-08 

~~.~~ 
Anders Andersson 

Mm ..... ( 
~ ,/ G\c(k:-___ v.~~·············· Gert Stark 

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

Kommunstyrelsen 

Tid 08.50-12.00 
13.00-16.30 

Paragrafer 3-38 

2016-01-27 Förvaringsplats Kommunkansliet 
för protokollet 

2016-02-08 Datum för 2016-03-04 
nedtagande 

~d.uir~Wv 
Anders Andersson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 3 
Bos§ 767 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (56) 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Information, beslut om omedelbart omhändertagande enligt 
Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) § 13 

Ärendebeskrivning 
Ordförande o bildnings- och sociala utskottet Ingemar Javinder (S) informerar om ett 
ärende rörande omedelbart omhändertagande enligt Lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) § 13. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



[919] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks §4 
Bos§ 13 

Ersättning till friskolor 2016 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (56) 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Dnr KS 0008/2016 

Enligt Skollagen kap 8 § 2 1, kap 9 § 19, kap 14 § 15 och kap 10 § 3 7 skall 
hemkommunen lämna bidrag till huvudman för barn och elev i huvudmannens 
förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Bidraget består av ett grundbelopp 
och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 

Enligt Skolförordningen kap 14 § I skall ett bidrag fastställas va1j e år före 
kalenderårets bö1jan. 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med skrivelse daterad den7 januari 2016 
med förslag till beslut om ersättning till fristående skolor år 2016. 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen godkänna grundbeloppen till 
fristående skolor för 2016 enligt föreliggande förs lag. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föres lår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
grund beloppen för förskoleklass och grundskola för 2016 enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

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

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Bildningschef Anders Nordlund 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
lW KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 5 
Bos§ 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatu m 

2016-01-27 

Dnr KS 0008/2016 

Interkommunala ersättningar inom skolverksamheten 2016 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Enligt Skollagen kap 8 § 17, kap 9 § 16, kap 14 § 14 och kap 10 § 34 skall 
hemkommunen lämna ersättning till mrnan kommun för vaije barns och elevs 
utbildning vid försko la, 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 § l skall ett bidrag fastställas vatje år före 
kalenderårets början. 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med skrivelse daterad den 7 januari 2016 
med förs lag till beslut om interkommunala ersättningar, grund belopp, för år 2016. 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen godkänna grund belopp för 
interkommunala ersättningar år 2016 enligt föreliggande förslag. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
grundbelopp för interkommunala ersättningar år 2016 enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

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

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Bildningschef Anders Nordlund 

Ä Justerandes sign. 

~q; 
Uldragsbeslyrkande 

4 (56) 



~ LJUSNARSBERGS 
W' KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 6 
Bos§ 16 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Dnr KS 041/2015 

Ansökan om kartbidrag, OK Järnbärarna 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 

5 (56) 

OK Järnbärarna, genom ordförande Lennart Lindgren, har den 6 augusti 2015 
inkommit med ansökan om bidrag med 20 000 kronor till framställan av en ny digital 
orienteringskarta. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med skrivelse daterad den 
7 januari 2016 i vi lken anges att en digital karta måste anses värdefullt för 
kommunen men att bildningsverksamheten inte har några medel i budget för att 
lämna bidrag enligt ansökan. 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår bildnings- och sociala utskottet överlämna 
ansökan om karibidrag från OK Järnbärarna till kommunstyrelsen för beslut. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen 

Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen beslutar att 
kompletterande uppgifter inhämtas och ärendet behandlas vid sammanträde den 
30 mars 2016. 

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

Expediering: 
OK Järnbärarna 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



19191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 7 
Bos§ 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (56) 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Dnr KS 077 /2015 

Redovisning till Skolinspektionen av kommunen vidtagna 
åtgärder och effekter rörande huvudmannens ansvarstagande 
för förskola, grundskola och fritidshem avseende 
kva I it etsa rbetet 

Bildnings- och sociala utskottet 

Äre nd ebeskrivn i ng 
Skolinspektionen genomförde under våren 2015 tillsyn i Kyrkbacksskolan och 
Ljusnarsbergs kommun. Vid tillsynen påpekades brister i Kyrkbacksskolan samt i 
huvudmannens ansvarstagande för förskola, grundskola och fritidshem avseende 
kvalitetsarbetet. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2 september 2015 § 178 anta då 
föreliggande förslag till redovisningar av vidtagna åtgärder med anledning av 
Skolinspektionens beslut efter tillsyn gällande förskolek lass, grundskola, förskolan 
och Kyrkbacksskolan. 

Skolinspektionen inkom med delbeslut daterat den 28 september 2015. I delbeslutet 
angavs att kommunen vidtagit ett antal relevanta åtgärder men för att förbättra 
kvalitetarbetet på såväl verksamhets- och huvudmannanivå men då kort tid gått 
mellan Skolinspektionens beslut och vidtagna åtgärder kunde resultat ännu inte 
redovisas. Skolinspektionen avslutade därför inte inspektionen utan önskade fortsatt 
redovisning senast den I februari 2016. 

Bildnings- och sociala utskottet informerades om delbeslutet vid sammanträde den 
8 oktober 2015 § 193. Vid detta ti llfälle beslutades att godkänna informationen. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag ti ll redovisning av 
åtgärder och effekter av kommunens arbete daterat den 13 januari 2016. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar föreliggande förslag till redovisning av 
åtgärder och effekter av kommunens arbete. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
föreliggande förs lag till redovisning av kommunen vidtagna åtgärder och effekter 
rörande huvudmannens ansvarstagande för förskola, grundskola och fritidshem 
avseende kvalitetsarbetet. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



[919] LJUSNARSBERGS 
WJ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

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

Expediering: 
Skolinspektionen 
Bildningschef Anders Nordlund 

Justerandes sign. 

~0$ 
Utdragsbestyrkande 
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[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 8 
Bos§ 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01 -27 

Dnr KS 281/2015,0009/2016 

Remissyttrande, Yrkesprogramutredningens slutbetänkande 
Välja yrke (SOU 2015:97), Utbildningsdepartementet 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsdepartementet har den 1 december 2015 inkommit med remiss gällande 

Yrkesprogramutredningens slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015:97). 

8 (56) 

Utredningen föreslår bland annat olika insatser för att stärka kunskaperna om 

arbetslivet inför gymnasievalet. Det handlar bland annat om förtydligande av 

grundskolans styrdokument och att alla elever i grundskolan och specialskolan skall 

ges en möjlighet att genomföra två veckors praktisk arbetslivsorientering. 

Utredningen föreslår också en försöksverksamhet med branschskolor för vissa små 

yrkesområden. Vidare föreslår utredningen insatser för att förtydliga och förstärka 

de nationella programområdenas roll samt att ett nationellt råd för yrkesutbildning 

inrättas. Därutöver lämnar utredningen förslag om utökad regional samverkan om 

yrkesvux och vissa förslag om behörighetsgivande förutbi ldningar inom 

yrkeshögskolan. 

Eventuellt remissvar skall vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 

29 februari 2016. 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 16 december 2015 

§ 229 uppdra åt bildningschef Anders Nordlund undersöka om intresse finns från 

kommunen att lämna remissvar samt att återrappo11era ärendet vid dagens 

sammanträde. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till yttrande daterat den 5 
januari 2016. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar föreliggande förslag till yttrande. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föres lår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag 
till yttrande. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyre/sen 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att i tredje stycket första meningen 
byts ordet "dock" ut mot "ytterst", kritiken i avsnittet om mindre flexibilitet i 
statsbidragen för yrkesvuxenutbildningen då utredningen villkorar detta med att 
minst tre kommuner skall samverka förstärks samt att ett geografiskt perspektiv 
tillförs remissyttrandet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till remissyttrande med 
ändringar enligt ordförande Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande. 

Expediering: 
U tbi ldningsdepartementet 
Bildningschef Anders Nordlund 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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[919) LJUSNARSBERGS 
W' KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-01-27 

Ks § 9 
Bos§ 11 Dnr KS 0046/2016 

Uppföljning av beläggning och personalbemanning inom 
förskoleverksamheten 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Förskolechef Karin Alstermark redovisar uppföljning av beläggning och 
personalbemanning inom förskoleverksamheten 2014-2015 samt den aktuella 
situationen inom området. 

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

Kommunstyrelsen 

Äre nd ebeskrivn i ng 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 

Utdragsbeslyrkande 

I O (56) 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Dnr KS 140/2014 

Ekonomisk rapport per den 31 december 2015 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson redovisar muntligt ekonomisk rapp01i per den 

11 (56) 

31 december 2015. Det preliminära ekonomiska utfallet för 2015 visar ett överskott 
med cirka 1 700 000 kronor exklusive erhållna extra statsbidrag för 
flyktingmottagande och återbetalning av pengar gällande sjukförsäkringen, så kallade 
APA-pengar. Verksamheterna uppvisar ett underskott mot budget med cirka 
10 000 000 kronor. Kostverksamheten har ett underskott gentemot budget med cirka 
1 700 000 kronor, individ- och familjeomsorgen cirka 15 000 000 kronor och 
förskoleklass och grundskola cirka 1 900 000 kronor. Äldreomsorgen visar ett 
överskott mot budget. 

Likviditeten i kommunen uppgår i dagsläget till 79 800 000 kronor. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar, i enlighet med beslut av bildnings- och 
sociala utskottet vid sammanträde den 16 december 2015 § 226, skrivelse daterad den 
16 december 2015 med fördjupad uppföljning av öve1ialig personal inom grundskolan. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
W' KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-01-27 

Ks § 11 Dnr 140/2014 

0 

Aterrapportering, inköpsstopp 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2 september 2015 § 171 införa 
inköps- och anställningsstopp med anledning av kommunens ekonomiska situation. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 september 2015 § 194 att 
återrapportering skulle ske av utvecklingen rörande vidtagna åtgärder och det 
införda inköps- och anställningsstoppet vid resterande sammanträden 2015 i 
kommunstyrelsen. 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med rapport daterad den 
27 januari 2016. Av uppföljningen framgår bland annat att kostnaderna perioden 
september-december 2015 jämfört med motsvarande period 2014 minskat med 
2 148 000 kronor. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar återrapporteringen av inköpsstoppet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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1919] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 12 
Ks § 280 
Au§ 195 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Dnr KS 033/2015 

Lokalförsörjningsplan för Ljusnarsbergs kommun 2016-2025 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 11 februari 2015 § 28 uppdra åt 

fastighetschef Jessica Eriksson att under 2015 utarbeta ett förslag till lokal

försö1jningsplan samt bostadsförsö1jningsplan för Ljusnarsbergs kommun. Vidare 

beslutades att förslaget skulle redovisas för kommunstyrelsen senast vid dagens 

sammanträde. 

Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer har inkommit 

med förslag till Lokalförsöijningsplan för Ljusnarsbergs kommun 2016-2025 

daterat den 3 november 2015. Det långsiktiga målet med en lokalförsö1jningsplan 

är att kommunens verksamheter skall ha tillgång till lokaler som bidrar till, för 

kommuninvånarna, attraktiva verksamheter samtidigt som största möjliga 

kommunnytta uppnås. 

Beträffande bostadsförsöijningsplan skall denna samordnas med Länsstyrelsen i 

Örebro län innan den kommer att behandlas. 

Förslag 
Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wall strö mer föreslår 

kommunstyrelsen beslutar anta före liggande förslag till Lokalförsö1jningsplan för 

Ljusnarsbergs kommun 2016-2025. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta uppdra åt lokalstyrningsgruppen att 

I. Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till lokalförsörjningsplan för 
Ljusnarsbergs kommun 2016-2025, daterad den 16 oktober 2015. 

2. Lokalstyrningsgruppen ges i uppdrag att: 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

13 (56) 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

a) att upprätta en komplett utredning av grundskolans nyttjande av nuvarande 
lokaler, lokalbehov på sikt tillsammans med ekonomiska kalkyler och 
verksamhetsmässiga konsekvenser av olika alternativ. 

14 (56) 

Uppdraget inbegriper också att en mikroprojektering av omvandling av gamla 
Garhytteskolan till bostäder genomförs tillsammans med Statens 
bostadsomvandling, SBO. Kostnaden för nödvändiga externa resurser belastar 
projektkonto 1513. Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen senast i mars 
2016. 

b) att upprätta en komplett utredning av möjliga alternativ för förskolelokaler i 
centrala Kopparberg. Utredningen skall i1mehålla redogörelse över nyttjande av 
nuvarande lokaler, lokalmässiga, ekonomiska och verksamhetsmässiga 
konsekvenser för de olika alternativen. Eventuella kostnader härförliga till 
utredningen belastar projektkonto 1513. Uppdraget redovisas till 
kommunstyrelsen i samband med revideringen av lokalförsörjningsplanen 2016. 

c) att genomföra en utredning av möjligheterna att avveckla gruppboendet Ängen 
på Solgården. Utredningen skall innehålla verksamhetsmässiga och ekonomiska 
konsekvensanalyser. Utredningen redovisas till kommunstyrelsen i samband 
med revideringen av lokalförsö1jningsplanen 2016. 

d) att upprätta förslag till riktlinjer för lokalförsötjning. Förslaget redovisas till 
kommunstyrelsen i januari 2016. 

e) att upprätta förslag till internhyressystem för Ljusnarsbergs kommun. 

Förslaget redovisas till kommunstyrelsen i januari 2016. 

f) att utreda möjligheterna att uppfylla brandsäkerhetsaspekterna i skytteklubbens 
lokaler i förskolan Garhyttan. Uppdraget redovisas till allmänna utskottet senast 
i januari 2016. 

g) att utreda alternativa lokaler för PROs verksamhet. Uppdraget redovisas till 
allmänna utskottet senast i mars 20 16. 

Allmänna utskottet beslutar 
Allmänna utskottet beslutar att förslagets punkt 2 revideras i det att det säkerställs 
att PROs verksamhet lokaliseras till byggnad inom äldreomsorgen, varefter 
förslaget till lokalförsö1jningsplan hänskjuts till kommunstyrelsen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till sammanträde i januari 2016. 

Kommunstyre/sen 

Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Jessica Eriksson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till Lokalförsö1jningsplan för 
Ljusnarsbergs kommun 2016-2025. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
F astighetschef Jessica Eriksson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 13 
Au§ 2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

201 6-01-27 

Dnr KS 0031/ 2016 

Näringslivsprogram för Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala har inkommit med förslag till 

Näringslivsprogram för Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 daterat den 

30 december 201 5. 

Syftet med näringslivsprogrammet är att utveckla dialogen och kontakterna med 
samt förenkla och förbättra servicen för det lokala näringslivet. 

Näringslivsutvecklare Mikael Haapala föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till Näringslivsprogram för 
Ljusnarsbergs kommun 201 6-2019. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 14 
Au§ 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Dnr KS 268/2015 

Delrapport, utredning av kommunens IT-organisation 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala har inkommit med delrappo1i av utredning 

avseende kommunens IT-organisation daterad den 23 november 2015. I 
delrapporten belyses bland annat nuläget, befintliga resurser, kostnadsfördelning 

inom IT, IT-avdelningens ansvarsbegränsning och risker. Vidare anges i 

delrapporten diverse riktlinjer vilka skulle kunna vara vägledande i den fortsatta 

utredningen. Därtill presenteras alternativ till organisering av IT-avdelningen och 
arbete med kommunikationsfrågor. 

Näringslivsutvecklare Mikael Haapala föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att IT-avdelningen inklusive 
kommunikation organiseras i en avdelning med näringslivsutvecklare 
Mikael Haapala som chef. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att den 
fortsatta utredningen skall utgå från redovisade riktlinjer i delrapporten. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

Expediering: 
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-01-27 

Ks § 15 
Au§ 6 

Internbudget 2016 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

Dnr KS 111/2015 

Kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson informerar om det 

pågående arbetet med internbudget för 2016. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 
Förslaget till internbudget 2016 innebär bland annat att ansvar 123 Personalchef 
upphör och verksamheterna överförs till ansvar 101 Ekonomichef, verksamhet 
01232 Inköp överförs från ansvar 111 Kommunchef till ansvar 101 Ekonomichef, 
verksamhet 08131 IT-verksamhet överförs från ansvar 111 Kommunchef till ansvar 
120 Näringslivsutvecklare, verksamheterna 08121 Reception och 08122 
Teleservice överförs från ansvar 111 Kommunchef till ansvar 122 Kanslichef, 
verksamheterna 60114 Etablering, 61010 Arbetsledning och 61013 Servicegrupp 
överförs från ansvar 160 Rektor Komvux till nytt ansvar 180 
Arbetsmarknad/integration (AMI) samt att verksamhet 60 11 2 administration 
ensamkommande barn överförs från ansvar 420 IFO till ansvar 410 Socialchef. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till internbudget för 2016. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Dnr KS 140/2014 

Ekonomisk rapport per den 30 november 2015, Bergslagens 
överförmyndarnämnd 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

19 (56) 

Bergslagens överförmyndarnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per den 30 
november 2015. Det ekonomiska utfallet för perioden 1 januari-30 november 2015 
visar att kostnaderna befomer sig inom befintlig budgetram för 2015. Årets resultat 
kommer dock belastas av kostnader för personal som tagits i anspråk från 
Ljusnarsbergs kommuns administration gällande arbetsuppgifter inom 
överförmyndarverksamheten, varför ett underskott inte kan uteslutas för året 2015. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmä1U1a utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Expediering: 
Kanslichef Anders Andersson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2016-01-27 

Dnr KS 140/2014 

Ekonomisk rapport per den 30 november 2015, Bergslagens 
miljö- och byggnämnd 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per den 
30 november 2015. För perioden 1 januari-30 november 2015 redovisas ett 
överskott gentemot budget med 77 000 kronor och för helåret 2015 prognostiseras 
ett överskott med 200 000 kronor. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten samt beslutar att framföra till Bergslagens 
miljö- och byggnämnd att kommunen anser att de ekonomiska rapporterna är i 
behov av utveckling samt att specifika ekonomiska rapporter per medlemskommun 
upprättas. 

Expediering: 
Bergslagens miljö- och byggnämnd 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2016-01-27 

Uppföljning av turiståret 2015 

Ärendebeskrivning 

21 (56) 

Entreprenörerna Ken Karlsson och Ulla Kalander-Karl sson redovisar uppföljning av 
turiståret 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkä1mer uppföljningen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2016-01-27 

Dnr KS 0016/2016 

Ny organisation för integration, mottagande av 
ensamkommande barn och Komvux/Svenska för invandrare 
(SFI) 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med utredning gällande ny 

organisation för integration, mottagande av ensamkommande barn och 

Komvux/Svenska för invandrare (SFI) daterad den 7 januari 2016. I utredningen 

anges att mottagandet av nyanlända och asylsökande de senaste åren legat på en 
hög nivå, vilket inneburit att de ordinarie verksamheterna i kommunen har fått en 

ökad belastning. Av denna anledning finns behov av en ny organisation för 

integration, mottagande av ensamkommande barn och Komvux/Svenska för 
invandrare (SFI). 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta att 

• de i dag tomma sju lägenheterna i bostadsområdet vid Riggards 

iordningställs för stödboende för ensamkommande barn. Detta skulle 

innebära tillkomsten tolv platser samt personalutrymmen. Kostnad för 

iordningsställande beräknas till drygt 400 000 kronor. Detta föreslås 

finansieras av de extra statsbidrag som kommunen erhöll i december 2015. 

22 (56) 

• nuvarande utslussverksamhet/träningsboende vid Bergsgården omvandlas 

till ett renodlat hem för vård och boende (HVB). Detta skapar då 34 HVB

platser mot dagens tio HVB-platser. Ur bemaimingssynpunkt föreslås en 

utökning med 3,89 årsarbetare inklusive bemanning vid stödboende. 

Utökningen finansieras av de schablonbidrag som kommunen erhåller enligt 

avtal med Migrationsverket. Kostnad för omvandlingen av lokalen bedöms 

uppgå till högst 20 000 kronor. Detta föreslås finansieras av de extra 

statsbidrag kommunen erhöll i december 2015. 

• handläggare av ensamkommande barnärenden flyttas från individ- och 

familjeomsorgen till enheten för HVB. 

Justerandes sign. Uldragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

• i enlighet med till utredningen bifogat organisationsschema, genomförs en 

utökning på chefsnivå genom ökning av tjänsten som rektor Komvux/SFI 

från 40 procent till 100 procent och att chef för Vuxam/Integration utökas 

från 60 procent till 100 procent. Detta föreslås finansieras under 2016 av de 

extra statsbidrag kommunen erhöll i december 2015. 

23 (56) 

• den projekttjänst som integrationskoordinator som Region Örebro län är 

med och delfinansierar med cirka en tredjedel, till resterande del under 2016 

finansieras av de extra statsbidrag kommunen erhöll i december. 

• den nya organisationen för vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration 

(VUXIAM) inordnas inom allmänna utskottets ansvarsområde och att 

chefen för VUXIAM blir direkt underställd kommunchef. 

Vidare förslår kommunchef Bo Wallströmer, i samråd med bildningschef 

Anders Nordlund och rektorn på Komvux/SFI Kent Liljendahl, att kommunen 

startar introduktionsprogrammet lokalt i Kopparberg för de barn som kommunen 

ansvarar för. Detta skall dock ske med Lindesbergs kommun, det vill säga 

Lindeskolan, som fortsatt huvudman. 

Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen dessutom besluta att i och 

med den stora osäkerhet som råder beträffande volymer av asylsökande, både 

ensamkommande barn och andra, samt antal nyanlända till kommunen, krävs att 

ovanstående föreslagen organisation är mycket flexibel och beredd på att snabbt 

genomföra förändringar för att eventuella nödvändiga anpassningar skall kunna 

göras i den takt som behoven ändras. 

Slutligen föreslår kommunchef Bo Wallströmer kommunstyrelsen besluta om 

utredning av vilka förändringar som krävs i bland a1mat delegationsordningar, 

kontoplaner med mera. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Justerandes sign. 

-cj6 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag med ändring att handläggare 
av ärenden rörande ensamkommande barn flyttas från individ- och 
familjeomsorgen till HVB Bergsgården utgår men att dessa handläggare fysiskt 
flyttar till Stora Gården. Vidare beslutas att återrapportering av den nya 
organisationens utveckling redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 
31 augusti 2016. 

Expediering: 
Kommunledningsgruppen 

::2i::: /L .. -- ~ ? andes sign 
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Utdragsbestyrkande 

24 (56) 



[9191 LJUSNARSBERGS 
Wl KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 20 
Bos§ 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Dnr KS 143/2015 

Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området, 
nyckeltal 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 

25 (56) 

Uppföljningar i form av nyckeltal har inkommit gällande individ- och 
familjeomsorgens verksamhet, beläggningen inom särskilt boende och antalet dagar 
kommunen betalt Region Örebro län för utskrivningsklara patienter som vistats på 
sjukhus 2014 och 2015. 

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

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar ärendet. 

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Dnr KS 018/2015 

Riksnorm för försörjningsstöd 2016 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
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 
8 oktober 2015 om riksnormen för försö1jningsstöd 2016 och dess fördelning. 

I riksnormen för 2016 har beloppet för barn i åldersgruppen 0-6 år höjts med 
100 kronor, för barn i åldersgruppen 7-18 år och förskolungdomar i åldersgruppen 
19-20 år (hemmavarande ungdomar som går i gymnasiet) har beloppet höjts med 
250 kronor. Syftet med höjningen är att barn i åldersgruppen 7-18 år i familjer med 
försörjningsstöd skall ha ekonomiska möjligheter att utöva fritidsaktiviteter. Normen 
för gemensamma hushållskostnader har höjts med tio kronor för att kompensera 
höjningen av TV -avgiften. 

Yrkanden 
Eva Renberg (V) yrkar, enlighet med bilaga 2, i ett tilläggsyrkande att kommunen 
inte sänker det ekonomiska biståndet med motsvarande summa för berörda familjer 
som följd av att underhållsstödet höjs. 

Ordförande Ingemar Javinder (S) yrkar avslag på Eva Renbergs (V) tilläggsyrkande i 
avvaktan på utredning av de ekonomiska konsekvenserna av tilläggsyrkandet. Vidare 
yrkas att detta ärende skall betraktas som uppkommen fråga från 
Astrid Dahl (V) i samband med kommunstyrelsens sammanträde den 
25 november 2015. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa 
fördelningen av utgifts posterna i normen för 2016 enligt den av regeringen beslutade 
riksnormen för 2016. Vidare beslutar bildnings- och sociala utskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta enligt Ingemar Javinders (S) yrkande. 

Reservation 
Eva Renberg (V) reserverar sig ti ll förmån för eget yrkande. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (56) 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Ingemar Javinder (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att fastställa fördelningen 
av utgiftsposterna i normen för 2016 enligt den av regeringen beslutade riksnormen 
för 2016 med ändringen att de 300 kronor i ökat underhållsstöd inte skall räknas 
som inkomst i underlaget för beviljande av försö1jningsstöd. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ingemar Javinders (S) yrkande. 

Expediering: 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk 
Enhetschef Karin Jansson 

Justerandes sign. Uldragsbestyrkande 
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Dnr KS 040/2011 

Revidering av dokumenthanteringsplan avseende Hälso- och 
sjukvårdslagens journalhantering 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 

28 (56) 

Arkivarie Johan Hagsmo och arkivarieassistent Carina Larsson har inkommit med 
skrivelse daterad den 26 november 20 15 rörande revidering av dokument
hanteringsplan avseende Hälso- och sjukvårdslagens journalhantering. I skrivelsen 
anges att i nuvarande dokumenthanteringsplan fastsälls bland aimat att samtliga 
journaler skall total bevaras, vilket inte krävs av rådande lagstiftn ing. Vidare anges i 
skrivelsen att en större genomgång och heltäckande revidering av dokument
hanteringsplanen avseende Hälso- och sjukvårdslagens journalhantering avses 
påbö1jas under 20 16. 

Förslag 
Arkivarie Johan Hagsmo och arkivarieassistent Carina Larsson föreslår bildnings
och sociala utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att dokumenthanteringsplan 
avseende Hälso- och sjukvårdslagens journalhantering revideras till 

• att patientjournaler skall gallras efter 10 år med undantag för journaler på 
personer födda dag 5, 15 och 25 samt lex Maria anmälningar och att detta 
även gäller journaler äldre än 10 år, samt 

• att avvikelserapporter skall gallras efter tre år. 

Vidare föreslås bildnings- och sociala utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att 
godkä1ma "Instruktion för hanteringen av patientjournaler inom den kommunala 
hälso- och sjukvården" upprättad av medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Gunilla Andersson och reviderad utifrån ovanstående beslut. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01 -27 

Kommunstyrelsen beslutar enligt bildnings- och sociala utskottets förslag. 

Expediering: 
Arkivarie Johan Hagsmo 
Arkivarieassistent Carina Larsson 
Kanslichef Anders Andersson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Dnr KS 009/2015 

Överenskommelse med Region Örebro län avseende ansvaret 
för hemsjukvård i ordinärt boende för personer med psykisk 
störning 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Region Örebro län inkom med förslag daterat den 8 januari 2015 till 
överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län avseende 
ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende för personer med psykisk störning. Syftet 
med överenskommelsen var att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan Region Örebro 
län och kommunerna för berörd målgrupp. Den primära målgruppen för hemsjukvård 
var personer med komplex problematik, med en allvarlig psykisk störning och 
eventuellt i kombination med missbruk. Region Örebro län föreslog kommunerna 
besluta 

1. Ett avtal tecknas mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län för två 
år där överenskommelsens förslag tillämpas. 

2. Avtalet förlängs efter två år under förutsättning att samarbetet och tillämpningen 
av avtalet fungerat tillfredställande utifrån genomförd uppföljning. 

3. Delavstämning av avtalet genomförs efter ett år. 
4. En Samordnad Individuell Planering (SIP) och en samordnad vårdplanering skall 

alltid föregå ett kommunalt övertagande av ansvar inom ramen för avtalet. I 
SIPen skall det framgå bland annat hur kommunens personal skall göra när 
patienten inte är motiverad till den av psykiatrin ordinerade medicinska 
behandlingen. Rutinen för SIP bifogas som en bilaga. I arbete med att upprätta 
en SIP skall eventuella risker med att kommunen övertar hemsjukvårdsansvaret 
undanröjas. 

5. Kommunens förväntade konkreta hemsjukvårdsinsats utgörs av 
läkemedelsadministration till personer med psykisk sjukdom, där 
behandlingsansvaret är hos psykiatrin inom Region Örebro län. 

6. Avtalet gällande merkostnader för kommuner berör inte de fall där 
patienten/brukaren får utdelat medicin för psykisk sjukdom samtidigt som 
han/hon får läkemedel för somatiska sjukdomar. 

7. Kommunerna ersätts per sjukdomsfall och styckevis utifrån faktiska kostnader 
för insatser av sjuksköterska och omvårdnadspersonal. 

8. För uppdraget betalar Region Örebro län, område psykiatri: 
Omvårdnadspersonal (undersköterska eller motsvarande) 383 kronor per timme 
(räknas per utförda 30 minuter och som aktiv tid hos patienten) 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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inklusive administration och dokumentation. Sjuksköterska 490 kronor per 
utförd timme (räknas utförda 30 minuter och som aktiv tid hos patienten) 
inklusive administration och dokumentation. Bilersättningen uppgår till 
2,80 kronor per kilometer. 

9. Kommunerna fakturerar Region Örebro län månadsvis. I fakturan skall det 
framgå vilka kostnader som är relaterade till va1je specifik åtgärd samt om 
åtgärden är utförd av sjuksköterska eller boendestödjare eller motsvarande. 

31 (56) 

l 0. Den kommunalt anställda terapeuten skall ansvara för specifik rehabilitering till 
personer med lättare och/eller okomplicerade psykiska funktionshinder inklusive 
allvarlig psykisk sjukdom som övergått till en lugnare fas . 
Rehabiliteringsansvaret gäller både för personer i ordinärt boende och i särskilt 
boende. Förskrivning av samtliga sorter av tekniska hjälpmedel samt stöd till 
baspersonal inkluderas i uppdraget. Insatsens inriktning och omfattning beslutas 
i samband med upprättandet av en SIP. 

11. Psykiatrins arbetsterapeuter ansvarar för specifik rehabilitering till de personer 
som är "inskrivna" för behandling i psykiatrin eller på annat sätt har behov av 
specialistbehandling för sina psykiska funktionshinder. De ansvarar även för 
förskrivning av kognitivhjälpmedel samt stöd till baspersonal. Insatsens 
inriktning och omfattning beslutas i samband med upprättandet av en SIP. 

12. En arbetsgrupp tillsätts med tre personer från Region Örebro län och länets 
kommuner vardera, med uppdraget att arbeta fram en implementeringsplan för 
överenskommelsen om hemsjukvård. 

13. Region Örebro län åtar sig att anordna utbildning för sjuksköterskor och 
arbetsterapeuter i kommunerna som omfattas av överenskommelsens uppdrag. 
Arbetsgruppen för upprättande av implementeringsplan, föreslår ett 
utbildningsupplägg som ger ett relevant kunskapsstöd till kommunens 
sjuksköterskor för att dessa skall kunna ta ett utökat ansvar. 

14. Vilmergruppen, befintlig grupp bestående av tjänstemän från Region Örebro län 
och kommunerna i Örebro län, eller motsvarande gruppering ges i uppdrag att 
under 2015 ansvara för uppföljningen av överenskommelsen. 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 februari 2015 
§ 29 att förutsättningarna för att utskottet skulle föreslå kommunstyrelsen besluta 
ingå avtal med Region Örebro län enligt föreliggande förslag var en revidering av 
punkt 8 i det att ersättningen till kommunerna skulle räknas per påbö1jade 
30 minuter samt att ersättningarna indexreglerades. 

Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk har inkommit med skrivelse daterad den 
8 december 2015. I skrivelsen anges att vid kontakt med Region Örebro län har det 
framkommit att Region Örebro län upprättat Rutin för hemsjukvård vid psykisk 
störning i ordinärt boende daterad den 11 september 2015 där det anges att 

. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (56) 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

"För omvårdnadspersonal (undersköterska el. motsvarande betalas 383 kr per utförd 
timma (räknas per påbö1jade 30 minuter som aktiv tid hos patienten) inkluderande 
administration och dokumentation." Motsvarande skrivelse finns avseende insats 
från sjuksköterska. 

Beträffande indexreglering anger Region Örebro län att den korta avtalstiden på två 
år föranlett att någon indexreglering ej ansetts nödvändig. 

Förslag 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föreslår bildnings- och sociala utskottet besluta 
föreslå kommunstyrelsen anta överenskommelsen mellan Region Örebro län och 
kommunerna i Örebro län daterad den 8 j anuari 2015 avseende ansvaret för 
hemsjukvård för personer med psykisk störning samt att anta rutin för hemsjukvård 
vid psykisk störning i ordinärt boende daterad den 11 september 2015. 

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

Kommunstyrelsen 

Äre nd ebeskrivn i ng 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar ärendet. 

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

Expediering: 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk 
Region Örebro län 
Enhetschefer inom det sociala området 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Au§ 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Dnr KS 140/2014 

Revisionsrapport, Bergslagens Kommunalteknik Styrning 
och rutiner för redovisningar av driftkostnader och 
investeringar, KPMG 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Bergslagens Kommunalteknik har genomfört en granskning av hur 

förbundet arbetar med redovisning av driftkostnader och investeringar. I 

granskningsarbetet har revisorerna biträtts av konsulter från KPMG. 

33 (56) 

Certifierad kommunal yrkesrevisor Anders Petersson har inkommit med 

revisionsrapport, Bergslagens kommunalteknik Styrning och rutiner för redovisning 

av driftkostnader och investeringar daterad november 2015. 

Ordförande för revisionen i Bergslagens Kommunalteknik Gunilla Carlsson har 

inkommit med skrivelse daterad den I O december 2015 med anledning av 

revisionsrapporten. I skrivelsen anges bland annat att revisorerna bedömer att 

styrningen av drifts- och investeringskostnader i huvudsak är ändamålsenlig men att 

det finns utrymme för vissa ändringar och förbättringar av rutinerna för att öka 

ändamålsenligheten. Detta skulle ytterligare stärka den interna kontrollen och 

därigenom säkerställa en än mer rättvisande redovisning. 

Revisorerna önskar att direktionen i Bergslagens Kommunalteknik inkommer med 

kommentarer till iakttagelserna i revisionsrapporten senast den 20 februari 2016. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Juslerandes sign. U!dragsbeslyrkande 
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Kommunstyrelsens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

W-q;: 

34 (56) 
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Ks § 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (56) 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Utredning jämlikt lex Sarah av den aktuella situationen inom 
individ- och familjeomsorgen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk har inkommit med utredning jämlikt lex 
Sarah daterad den 26 januari 2016 gällande individ- och familjeomsorgen. Av 
utredningen framgår att det bland personalen inom individ- och familjeomsorgen 
finns ett antal sjukskrivningar, enhetschefen för individ- och familjeomsorgen samt 
ett antal socialsekreterare har sagt upp sig från sina tjänster. Vidare framgår vilka 
åtgärder som har vidtagits och som kommer att vidtas med anledning av den 
uppkomna situationen. 

Förslag 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föreslår, utifrån en sammantagen bedömning, 
kommunstyrelsen besluta att anmälan skall göras enligt den så kallade lex Sarah. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Au§ 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatu m 

2016-01-27 

Dnr KS 074/2015 

Samhällsbyggnad Bergslagen-förslag till förändring och 
förnyelse 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

36 (56) 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 april 20 14 § 87 anta då 
föreliggande förslag till direktiv till Projekt Samverkan i Bergslagen - Utveckling av 
befintliga och nya samverkansområden inom kommunerna i norra Örebro län. Syftet 
med projektet är att optimera kundnytta, kompetensförsö1jning och skapa 
kostnadseffektivitet i en stabil organisation inom kommunerna i norra Örebro län 
(KNÖL) genom att utreda befintlig samverkan och nya områden för samverkan. 

Kommunchef Bo Wallströmer har informerat allmänna utskottet och kommunstyrelsen 
om utvecklingen i projektet kontinuerligt under 2014 och 2015. Projektledare 
Marianne Skinnars-Bruno engagerades på 60 procents tjänst genom tjänsteköp av 
Örebro läns landsting under perioden 1 augusti 2014-28 februari 2015. 
Samhällsbyggnadschef Lars Hågbrandt, Katrineholms kommun engagerades som 
sakkunnig i samhällsbyggnadsfrågor. 

Projektorganisationen bestod av, utöver projektledare och sakkunnig, en styrgrupp 
med ordförandena i kommunstyrelserna i KNÖL-kommunerna och representanter för 
oppositionen i respektive kommun samt ordförandena i Bergslagens miljö- och 
byggnämnd samt i direktionen för Bergslagens Kommunalteknik. Därtill fanns en 
projektgrupp bestående av kommuncheferna i KNÖL-kommunerna samt 
förvaltningschef i Bergslagens miljö- och byggförvaltning och förbundschef i 
Bergslagens Kommunalteknik. Projektgruppen och projektledare utsåg 
referensgrupper och arbetsgrupper utifrån föreliggande behov. 

Utifrån framtagna exempel på tänkbara samverkansområden prioriterades följ ande fem 
områden: 

• Sammanslagning av Bergslagens miljö- och byggförvaltning och Bergslagens 
Kommunalteknik med tillhörande politiska organisationer. 

• Infrastruktur och kommunikation. 
• Upphandling. 
• Fordonsförvaltning. 
• Administrativa datasystem. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



r9l9l LJUSNARSBERGS 
WI KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Utöver detta avsågs följande specifika samverkansområden att utredas: 
• Strategiskt miljöarbete. 
• Juridisk kompetens. 
• IT-organisation/IT-strateg. 
• Tele/växel/kundtjänst. 
• Debitering inom vård och omsorg samt barnomsorg. 
• Systemförvaltare för socialtjänstens gemensamma program. 
• Lönehantering för kommunerna och gemensamma organisationer. 
• Ekonomiadministration för gemensamma organisationer. 

37 (56) 

Projektet avsåg att lämna förslag till framtida organisation/er inklusive offentligrättslig 
samverkansform och organisationens/organisationernas säte senast den 31 december 
2014, en tidpunkt som sedan försköts framåt. 

Utredare Margareta Ski1mars-Bruno inkom med utredning daterad den 
12 mars 2015 rörande framtida organisering av Bergslagens Kommunalteknik och 
Bergslagens miljö- och byggnämnd och dess förvaltning. Utredningens huvudsakliga 
förslag var att Bergslagens Kommunalteknik skulle övergå till att vara en gemensam 
nämnd för KNÖL-kommunerna samt att Bergslagens miljö- och byggnämnd fortsatt 
skulle utgöra en gemensam nämnd för KNÖL-kommunerna. 

Utredningen presenterades vid en gemensam konferens för kommunstyrelserna i 

KNÖL-kommunerna den 20 mars 2015. Kommunchef Christer Lenke, Lindesbergs 

kommun inkom med skrivelse daterad den 24 mars 2015 i vilken angavs att den 

20 mars 2015 gjordes en överenskommelse om att utredningen skulle överlämnas på 
remiss till de politiska partierna för möjlighet att lämna synpunkter senast den 

30 april 2015, respektive kommunstyrelse behandlade utredningen under maj 2015 
och vid möte med kommunstyrelsernas ordförande och kommunchefer i 

KNÖL-kommunerna den 12 juni 2015 skulle förslag till fortsatt process diskuteras. 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 8 april 2015 § 64 att godkänna 
rapporten samt att den skulle sändas ut på remiss till politiska partier representerade i 
kommunfullmäktige samt att yttranden skulle vara kommunen tillhanda senast den 
30 april 2015. Vidare beslutades att utredningen, tillsammans med inkomna 
remissyttranden, skulle behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 
20 maj 2015. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (56) 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Yttranden inkom från Moderata Samlingspartiet, dåvarande Folkpartiet Liberalerna, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 20 maj 2015 § 126 anta yttrande 
över utredningen. 

Kommunchef Christer Lenke, Lindesbergs kommun har inkommit med skrivelse 
daterad den 16 december 2015 rörande Samhällsbyggnad Bergslagen. Bilagt 
skrivelsen finns utredning daterat den 9 december 2015, Samverkan i Bergslagen
förslag till förändring och förnyelse, vilken redovisar förslag gällande det 
kommunaltekniska området, miljö- och byggområdet, infrastruktur och 
kommunikationer, gemensamma administl°ativa system, upphandling och 
fordonsförvaltning. 

Förslag 
Kommunchef Christer Lenke, Lindesbergs kommun, föreslår i skrivelsen daterad 
den 16 december 20 15 kommunstyrelserna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner besluta uppdra till respektive kommuns kommunchef att i 
samverkan med övriga kommunchefer i kommunerna i norra Örebro län i enlighet 
med förslaget Samverkan i Bergslagen-förslag till förändring och förnyelse till april 
månad 2016 

• revidera Förbundsordning för Bergslagens kommunalteknik 

• revidera Samverkansavtal rörande gemensam politisk nämnd för de 
kommunala bygg- och miljöverksamheterna, samt 

• revidera Reglemente för Bergslagens miljö- och byggnämnd 

Vidare föreslås kommunstyrelserna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och 
Nora kommuner besluta att anta Strategi för att införa gemensamma 
administrationssystem enligt bilaga 2 i Samverkan i Bergslagen-förslag till 
förändring och förnyelse. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att inför beslut i kommunstyrelsen skall fö11ydligande 
göras i förslaget angående alkoholhandläggarfunktionen samt avsnittet rörande 
infrastruktur och kommunikation. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Allmänna utskottets förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Allmänna utskottet föreslår, under förutsättning av att de förtydliganden som 
beslutats om ovan genomförts, kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande 
förslag. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

39 (56) 

Personalen i Bergslagens miljö- och byggförvaltning har inkommit med synpunkter 
på föreliggande förslag daterat den 22 januari 2016. 

Yrkande 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar i ett tilläggsyrkande att 
kommunstyrelsen uppdrar åt kommuncheferna i medlemskommunerna redovisa 
eventuella ekonomiska konsekvenser av förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till respektive kommuns kommunchef att i 

samverkan med övriga kommunchefer i kommunerna i norra Örebro län i enlighet 

med förslaget Samverkan i Bergslagen-förslag till förändring och förnyelse till april 

månad 2016 

• revidera Förbundsordning för Bergslagens kommunalteknik 

• revidera Samverkansavtal rörande gemensam politisk nämnd för de 

kommunala bygg- och miljöverksamheterna, samt 

• revidera Reglemente för Bergslagens miljö- och byggnämnd 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att anta Strategi för att införa gemensamma 
administrationssystem enligt bilaga 2 i Samverkan i Bergslagen-förslag till 
förändring och förnyelse. 

Slutligen beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Ewa-Leena Johanssons (S) 
tilläggsyrkande, att uppdra åt kommuncheferna i medlemskommunerna redovisa 
eventuella ekonomiska konsekvenser av förslaget. 

Expediering: 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Nora kommun 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Kommunchef Christer Lenke, Lindesbergs kommun 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Dnr KS 0035/2016 

Information, inriktningsbeslut av räddningsnämnden 

Västerbergslagen om ny organisation för räddningstjänsten 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Räddningsnämnden Västerbergslagen beslutade vid sammanträde den 8 juni 2015 

40 (56) 

§ 46 anta projektdirektiv för att ta fram ett förslag till organisation för 

räddningstjänsten. Syftet med projektet var att skapa organisatoriska förutsättningar 

för en fungerande räddningstjänst i Ludvika och Ljusnarsbergs kommuner. Målet 

med projektet har varit att ta fram ett beslutsunderlag med förslag på organisation 

för räddningstjänsten. 

Slutrapport från projektet presenterades v id räddningsnämnden Västerbergslagens 

sammanträde den 7 december 2015 § 98. Vid detta tillfälle beslutade 

Räddningsnämnden Västerbergslagen enhälligt att som inriktningsbeslut anta det 

alternativ som innebär att räddningstj änsten organiseras i ett kommunalförbund. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att överlämna informationen till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar om ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Expediering: 
Räddningsnämnden Västerbergslagen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
\W KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (56) 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Remiss, Åtgärdsprogram för Örebro läns miljömål 2016-2020, 
Länsstyrelsen i Örebro län 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Örebro län har inkommit med ett utkast till Åtgärdsprogram för 
Örebro läns miljömål 2016-2019. I bifogat missiv daterat den 22 oktober 2015 
inbjuds bland annat länets kommuner till att inkomma med yttrande med anledning 
av utkastet. Remissyttrande skall vara Länsstyrelsen i Örebro län tillhanda senast den 
22 februari 2016. 

Åtgärdsprogrammets syfte är att fungera som plattform för att kunna utveckla det 
miljöstrategiska arbetet i Örebro län och därmed bidra till att effektivisera 
miljöarbetet i länet. Åtgärdsprogrammet består av sex fokusområden: Klimat, Giftfri 
vardag, Vatten, God bebyggd miljö, Biologisk mångfald och Hållbar 
resursanvändning. Fokusområdena kopplas till länets 14 regionala miljömål för att 
tydliggöra hur det miljöstrategiska arbetet skall bidra ti ll att miljömålen uppfylls. 
Inom va1je fokusområde anges prioriterade åtgärder. 

Bergslagens Kommunalteknik har inkommit med remissyrkande med anledning av 
åtgärdsprogrammet. 

Förslag 
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med förslag till remissyttrande 
daterat den 18 januari 2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till remissyttrande. 

Expediering: 
Länsstyrelsen i Örebro län + handling 
Bergslagens miljö- och byggnämnd 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Dnr KS 324/2013 

Yttrande över motion rörande skylt på Garhytteskolan, 
Ulf Hilding (M) 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

42 (56) 

Ulf Hilding (M) inkom med motion daterad den 28 november 2013 angående skylt på 
Garhytteskolan. I motionen angavs bland annat att i samband med beslut togs om att 
dåvarande Kopparbergsskolan skulle stängas, togs skylten med namnet snabbt ner 
medan fästena till bokstäverna blev kvar och är kvar fortfarande. Byggnaden används 
fortfarande till skolverksamhet, varför motionären anser det skall sättas upp en ny 
skylt med det nuvarande namnet Garhytteskolan på fasaden. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 december 2013, § 88 
hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den 

4 januari 2016 över motionen. I förslaget till yttrande anges bland annat att 

utredning pågår rörande eventuell ombyggnation alternativt nybyggnation av 

Ljusnarshallen, en utredning vilken även skall beakta grundskolans lokalbehov. 

Vidare skall Lokalförsö1jningsplan för Ljusnarsbergs kommun 2016-2025 antas 

inom det närmaste. Därav följer att det för närvarande är osäkert om skol

verksamhet skall bedrivas vid Garhytteskolan men om detta skulle fortgå, är 

avsikten att skylt sätts upp på fasaden. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfu llmäktige anta föreliggande förslag till 
yttrande. 

Justerandes sign. 

er ro 
Utdragsbestyrkande 

43 (56) 
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Sammanträdesdatum 

20 16-01-27 

Dnr KS 254/2015 

Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Personalchef Ann-Sofie Söderberg har inkommit med förslag till mångfaldsplan 

daterad den 20 oktober 2015. Syftet med mångfaldsplanen är att ge medarbetare 

och kommuninvånare kommunens inställning ti ll arbetet med mångfald inom 

kommunen där begreppet mångfald definieras som den bredd som finns bland 

människor vad gäller kön, etnisk tillhörighet, religion och aiman trosuppfattning, 

könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. 

Mångfaldsplanen skall ersätta nuvarande Jämställdhetsplan daterad den 

11 december 2000. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 
Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan. 

Kommunstyre/sen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar hänskj uta ärendet till sammanträde i j anuari 2016. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till Ljusnarsbergs kommuns 
Mångfaldsplan med redaktionell ändring av punkt 3 under rubriken 
Jämställdhetsplan ( 13§) på sidan 3. 

Expediering: 
Personalchef Ann-Sofie Söderberg 

Justerandes sign Uldragsbestyrkande 
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[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 31 
Au§ 219 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Dnr KS 013/2015 

Anmälan av ekonomiska förmåner för förtroendevalda från 
och med den 1 januari 2016 

Allmänna utskottet 

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

reviderade ekonomiska förmåner för förtroendevalda. § 19 i dessa bestämmelser 

fastslår att "Förändrade arvodesnivåer skall årligen delges kommunstyrelsen." 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med anmälan av ändring av 

ekonomiska förmåner för förtroendevalda 2016 daterad den 19 november 2015. 

Anmälan visar att ersättningarna ökat med 2,3 procent. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta notera förändrade 

arvodesnivåer för förtroendevalda från och med den 1 januari 2015. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anmälan av ekonomiska 
förmåner för förtroendevalda från och med den 1 januari 2016 delges 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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[919] LJUSNARSBERGS 
WJ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 32 
Bos§ 232 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46 (56) 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Dnr KS 464/2014 

Rapport 2015:03 Invandring och integration i Örebroregionen 
Statistiskt underlag 2015, Region Örebro län 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Analytiker Thobias Torstensson, Region Örebro län har inkommit med Rapport 

2015 :03 Invandring och integration i Örebroregionen Statistiskt underlag 2015. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet noterar rapporten. 

Kommunstyre/sen 

Ärende beskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar rapporten. 

Utdragsbestyrkande 



[919] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 33 
Bos§ 230 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47 (56) 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Dnr KS 407 /2014 

Projekt ensamkommande barn och ungdom, slutrapport SISU 
ldrottsutbildarna och Örebro läns Idrottsförbund 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
SISU Idrottsutbildarna och Örebro läns Idrottsförbund har inkommit med 

slutrapport för projekt ensamkommande barn och ungdom. Syftet med projektet har 

varit att erbjuda ensamkommande barn och ungdomar i Örebro län en meningsfull 

och aktiv fritid genom föreningslivet. Konkreta mål har varit att utbilda fler ledare, 

rekrytering till föreningslivet, utbildning av idrottsföreningar, prova på aktiviteter, 

föreningskunskap till boenden för ensamkommande barn och ungdomar samt 

långsiktiga samverkansformer mellan föreningar och boenden för ensamkommande 

barn och ungdomar. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet noterar slutrapporten. 

Kommunstyre/sen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar slutrapporten. 

Uldragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 34 
Bos§ 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 (56) 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Inköp av litteratur till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen 
rörande Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och Socialtjänstlagen (Sol) 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ingemar Javinder (S) informerar att erbjudande erhållits om inköp av 
litteratur rörande Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 
Socialtjänstlagen (SoL). 

Bildnings- och sociala utskottet överväger om inköp av denna litteratur skall ske till 
ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen i dess egenskap av kommunens socialnämnd. 

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

Kommunstyrelsen 

Yrkande 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att inköp av litteratur rörande Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL), två 
böcker, görs till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt gruppledare för 
politiska partier representerade i kommunfullmäktige. 

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

Expediering: 
Kansliavdelningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



[919] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Information rörande landets och kommunens 
flyktingmottagande 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer informerar om utvecklingen rörande landets och 
kommunens flyktingmottagande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkäirner informationen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 36 
Au§ 7 

Bos§ 10 

Aktivitetsplaner 2016 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Dnr KS 0017 /2016 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 20 15 § 51 anta ny 
styrmodell för kommunen. 

50 (56) 

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 varje budgetansvarig 
och de1mes personalgrupp planerar att uppnå de fyra utvecklingsområdena under 
året. Dessa aktivitetsplaner skall delges kommunstyrelsen för kännedom. 

Aktivitetsplaner för 2016 har inkommit från följande ansvarsområden: 

• Ansvar 101 Ekonomichef 
• Ansvar 111 Kommunchef 
• Ansvar 120 Näringslivsutvecklare 
• Ansvar 122 Kanslichef 
• Ansvar 140 Kostchef 
• Ansvar 160 Vuxam 
• Ansvar 1 70 och 610 Fastighetschef och Allmännyttan 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den l O juni 2015 § 51 anta ny 
styrmodell för kommunen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51 (56) 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

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 films aktivitetsplaner som uttrycker hur vaije budgetansvarig 
och de1mes personalgrupp planerar att uppnå de fyra utvecklings-områdena under 
året. Dessa aktivitetsplaner skall delges kommunstyrel sen för kännedom. 

Aktivitetsplaner för 2016 har inkommit från följande ansvarsområden: 

• Ansvar 410 Socialchef 
• Ansvar 420 Individ- och fami lj eomsorg 
• Ansvar 430 Funktionsstöd 
• Ansvar 440 Äldreomsorg Solgården/Heden 
• Ansvar 460 Äldreomsorg Koppargården 
• Ansvar 470 Sjuksköterskor 
• Ansvar 480 Rehabilitering 
• Ansvar 510 Bildningschef 
• Ansvar 520-522 Förskolechef, Garhyttan och Åstugan 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar överlämna aktivitetsplanerna till 
kommunstyrelsen för delgivning. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar akt i vi tetsplanerna. 

Expediering: 
Kommunledningsgruppen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



f9l9l LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-01-27 

Ks § 37 

Anmälan om delegationsbeslut 

Amnälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 
2015-l 1-01-2015-12-31. 

Amnälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden 
2015-1 l-01- 2015-12-31. 

Beslut den 25 januari 2016, omsättning av lån, 20 000 000 kronor, bundet två år till 
och med den 29 januari 2018, ränta 0, 18 procent. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonomichef Sara Jonsson 

Beslut den 17 januari 2016, omplacering av lån, 23 625 000 kronor, tillsvidare med 
kapitalbindning till och med den 29 januari 2016 , ränta tre månader Stibor + 0,34 
procent. Lånet avser Ljusnarsbergs kommunlager AB och skall avyttras snarast 
möjligt 0,18 procent. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonomichef Sara Jonsson 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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[9191 LJUSNARSBERGS 
W' KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 38 

Delgivningar 

Ärendebeskrivning 
Diarienummer/ 
förvaring 
Dnr 252/2015-2 

Kspost 

Kspost 

Dnr KS 116/2015 

Dnr KS 035/2015 

Dnr KS 263/2015 

KS post 

KS post 

Ks post 

Kspost 

Kspost 

Kspost 

Kspost 

kspost 

kspost 

Kspost 

Kspost 

Kspost 

Ks post 

Kspost 

kspost 

kspost 

Kspost 

Kspost 

Avsändare 

BMB 
Region Örebro län 

Region Örebro län 

Länsstyrelsen Örebro Län 
Susanne Lovsjö 
BMB 
Region Örebro län 

SKL 

Räddningsnämnden 
Earth Hour 

Bergsstaten 
Partnerskap Bergslagsbanan 

Partnerskap Bergslagsbanan 

Partnerskap Bergslagsbanan 
Partnerskap Bergslagsbanan 

BKT 
Kammarrätt Göteborg 
Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen Örebro län 
Region Örebro län 
Landshövdingen Örebro Län 
Region Örebro län 

Region Örebro län 

Räddningsnämnden 
Västerbergslagen 

Justerandes sign. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 53 (56) 
Sammanträdesdatum 

20 16-01 -27 

Ämne 

Sammanträdestider 2016 
Protokoll från specifika samverkanrådet för 
infrastruktur och trafik 15101 6 
Kallelse till specifika samverkanrådet för 
infrastruktur och trafik 1511 2 7 
Tilläggsbidrag för takarbeten på hjulhuset 
Avsägelse som kommunrevisor 
Sammanträdestider 2016 
Protokoll regionala samverkamådet 
151001, 150608, 150828, 150327 
Sammanfattning Öppna j ämförelser 
gymnasieskolorna 
Protokoll 151102 
Information om dags att anmäla sig för 2016 
Tema 100% fossilfritt 
Bergsstatens kontor i Falun avvecklas 
Protokoll från Partnerskap Bergslagsbanan 
151023 
Finansiering Partnerskap Bergslagsbanan 
2016 
Resultatrapport jan-sep 2015 
Plan för kommunikation och påverkan 
sammanfattning av slutrapport ti ll Partnerskap 
Bergslags banan 
Protokoll 151127 
Protokoll upphandlingsärende OneMed 
förlängt tillstånd för kameraövervakning för 
enheten Art, vilt och tillsyn 
Beslut om vattenskyddsområde Loka Brunn 
Protokollsutdrag regional cykelstrategi 
Varmt tack 
Information till asylsökande kring hälso
sjukvård och tandvård fö r asylsökande i länet, 
persiska arabiska tigrinja dari franska 
engelska och svenska 
Protokoll rådet för funktionshinderfrågor 
151207 
Protokollsutdrag Imiktningsbeslut ny 
organisation för räddningstjänsten 

Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Diarienummer/ Avsändare 
förvaring 
Kspost SiS 
Ks-post 

KS 036/2015 

KS 128/2015 

KS post 

KS 247/2015 

KS post 

Ks post 

Ks post 

Ks post 

KS 024/2015 

Ks post 

Ks post 

Ks post 

Ks post 

Ks post 

KS 255/2015 

Ks post 

KS 024/2015 

KS 239/2015 

Hedemora kommun 

Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning 
Bergsmansvägens boråd 
Sveriges Kommuner och 
Landsting 
Kammarrätten i Göteborg 

Privatperson 

Lindesbergs kommun 

Skolverket 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 
Skolverket 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Studieförbundet Vuxenskolan 

Friskolornas Riksförbund 

Tursam 
Skolverket 

Bildningschef Anders Nordlund 
Lindesbergs kommun 

Skolverket 

Ljusnarsbergs kommun 

Justerandes sign. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Ämne 

Ändrade vårdavgifter från 1 jan 2016 
Stopp under tre månader för fler 
ensamkommande barn till Hedemora 
kommun 

54 (56) 

Föreläggande med vite, Garhytteskolans kök 

Protokoll från möte den 22 oktober 2015 
Dramatiskt läge för kommuner och landsting -
Ekonomirapport 
Dom i mål nr 3162-3174-15 upphandling av 
arbetskläder för vård, kost och städ 
Skrivelse angående Allmäirna lokala 
ordningsföreskrifter 
Beslut av krisledningsnämnden, stopp under 
sex månader för mottagande av 
ensamkommande barn och ungdom 
Läslyftet-Kollegialt lärande för utveckling av 
elevers lärande och skrivande 
Driftigt underhåll-upphandling av drift och 
underhåll 
Nyheter i bidraget för lov- och sommarskola 
2016 
Föreskrifter om upphävande av föreskrifter 
för djurskyddsområdet Venan 
Informationsbok om migration och 
integration 
Skrivelse om vikten av att kommuner 
kompenserar fristående skolor för ökade 
sociala avgifter för unga från och med den 
1 juni 2016. 
Bergslagens nya gruppreseguide för 2016 
Rapport 428:2015 Att utmana och stimulera 
barns utveckling och lärande i förskolan 
Uppföljning av skolmatens näringsriktighet 
Lokalutveckling i framtiden
utvecklingsområden i Bergslagen 
Statsbidrag för de lägre årskurserna i 
grundskolan och motsvarande skolformer 
samt viss annan utbildning läsåret 2015/2016 
Ansökan om bygglov, Klockargården 3 

Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 55 (56) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-01-27 

Diarienummer/ Avsändare Ämne 
förvaring 
Dnr KS 111/2015-14 BKT 

BKT 
BMB 

Budget 2016 plan 2017-2018 
Protokoll 151211 Kspost 

Kspost 

Kspost 

Kspost 

Kspost 

Kspost 

Kspost 16-1 

Kspost 16-2 

Kspost 16-3 

Kspost 16-4 

Dnr KS 
0028/2016 
Kspost 16-5 

Kspost 16-6 

Kspost 16-7 

Bos§ 526 

Länsstyrelsen Örebro Län 
Länsstyrelsen Örebro Län 

Länsstyrelsen Örebro Län 

Länsstyrelsen Örebro Län 
Arbetsmiljöverket 

ECAD 
ECAD 
MSB 
Privatperson, Bångbro 

Skolverket 

NTF 

WWF 

Protokoll 151210 
Arbetsmetod Sociala risker 
Summering av projektet sociala risker 2013-
2015 
Redovisning av risk och sårbarhetsanalyser 
Örebro län 
Samordning Örebro län 
Nya regler om organisatorisk och social 
arbetsmiljö 
Välkommen till Stavanger 
Nyhets brev 2015 
Barnsäkerhetsrådet, tema skola (litet häfte) 
Mail till kansli: Hört att sotning ska 
privatiseras, väcker oro. Mail bifogas. 
Allmänna råd och kommentarer om 
kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 
Vill komma och presentera vår kommuns 
historik och nuläge kring trafikolyckor och 
trafiksäkerhet. 

Ks Dnr 0033/2016 
Förvaltningsrätt Karlstad 
Länstrafiken Örebro län 
Allmänna utskottet 

Tack för anmälan Earth Hour 2016 ! 
Dombevis LVM (sekretess) 
Statistik färdtjänst/ riksfärdtjänst 
Protokoll från sammanträde den 
2 december 2015 

Allmänna utskottet Protokoll från sammanträde den 
13 januari 2016. 

Bildnings- och sociala utskottet Protokoll från sammanträde den 
16 december 2015. 

Bildnings- och sociala utskottet Protokoll från sammanträde den 
14 januari 2016. 

Bergslagens överförmyndarnämnd Protokoll från sammanträde den 
9 december 2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
KOMMUNSTYRELSEN 2016-01-27 

Bilaga 

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den 
27 januari 2016 

Hendrik Bijloo (L), gruppledare §§ 4-38 

Ulla Kalander-Karlsson (S), ej tjänstgörande ersättare §§ 4-17 

Niklas Hermansson (C). ej tjänstgörande ersättare §§ 4-17 

Bo Wallströmer, kommunchef 

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 
Sara Jonsson, ekonomichef 

Anders Nordlund, bildningschef §§ 6-1 1 

Ewa-Marie Ernlund Svensk, socialchef§§ 19-25 

Jessica Eriksson, fastighetschef § 12 

Mikael Haapala, näringslivsutvecklare §§ 13-14 

Ken Karlsson, entreprenör § 18 

Ulla Kalander-Karlsson, entreprenör§ 18 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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