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KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 242 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

20 I 8-1 1-28 

Dnr KS 0035/2017 

Lokal handlingsplan för det europeiska 
socialsamfondsprojektet All in 

Ärendebeskrivning 

2 (43) 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 24 maj 2017 § 132 ställa sig bakom 
ansökan till Europeiska socialfonden rörande projektet All in samt uppdra åt 
enhetschef Kent Liljendahl inkomma med lokal projektplan innehållande bland annat 
mål, syfte och ekonomiska konsekvenser för deltagande i projektet. 

Lokal handlingsplan för projektet daterad den 31 oktober 2018 har inkommit. 

Enhetschef Kent Liljendahl föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar Lokal handlingsplan för det europeiska 
socialfondsprojektet All in. 

Expediering: 
Enhetschef Kent Liljendahl 
Hällefors kommun 

Justerandes sign. Ut dragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 243 
Au§ 174 
Bos§ 158 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Dnr KS 0080/2017 

Kvartalsrapport 3, ekonomisk rapport per den 
30 september 2018 för Ljusnarsbergs kommun 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 

3 (43) 

Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med ekonomisk rapport och prognos 
per den 30 september 2018. Prognosen för helåret 2018 visar på följande resultat: 

Ekonomiskt ansvarsområde 

Ekonomichef 
Kommunchef 
Näringslivsutvecklare 
Kanslichef 
Kostchef 
Fastighetschef 
Enhetschef Ungdomsboende 
Socialchef 

Enhetschef, individ- och familjeomsorg 
Enhetschef, funktionsstöd 
Enhetschef, Solgården 
Enhetschef, T reski 11 ingen/hemtjänst 
Enhetschef, Koppargården 
Enhetschef, sjuksköterskor 
Enhetschef, rehabilitering 
Arbetsmarknad/Integration 
B ildningschef 
Förskolechef, enhet förskolor 
Rektor, Kyrkbacksskolan 
Rektor Komvux 

Summa kommunstyrelsen 
Överförmyndarnämnden 
SUMMA 
Allmännyttan 

Justerandes sign. 

Netto, 
prognos, 
tkr 

33 640 
26 447 
6 686 
4 877 

2 327 
902 

- l 24 1 
7 304 

22 150 
17 157 
15 439 
21 22 1 
18 051 
8 106 
3 708 
3 988 

42 806 
14 088 
37 928 
4 533 

290 117 

327 
290 444 
- 2 553 

Netto, 
budget tkr 

33 449 
26 879 
5 950 
4 960 
2 172 

I 403 

0 
6 244 

15 435 
15 915 
15 440 
18 088 
18 051 
7 711 
3 708 
4 017 

38 413 
14 088 
32 521 

3 933 

268 377 
173 

268 550 
- 553 

Utdragsbestyrkande 

Avvikelse, 
tkr 

- 191 
432 

- 736 

83 
- 155 

50 1 
1 24 1 

- I 060 
- 6 715 
- 1 242 

- 3 133 
0 

- 395 
0 

29 
- 4 393 

0 
- 5 407 

- 600 
- 21 740 

- 154 

- 21 894 

2 000 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

I den ekonomiska rapporten görs bedömningen att resultatnivån för år 20 18 
kommer att klara budgetåret då i prognoserna gjorts underskattningar av generella 

statsbidrag. 

Amortering har gjorts på lån med 5 000 000 kronor. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med ekonomisk rapport och prognos 
per den 30 september 2018. Prognosen för helåret 20 18 visar på följande resultat 
avseende bildnings- och sociala utskottets verksamhetsområden: 

4 (43) 

Ekonomiskt ansvarsområde Netto, Netto, Avvikelse, 

prognos, budget tkr tkr 

tkr 

Socialchef 7 304 6 244 - 1 060 

Enhetschef, individ- och familjeomsorg 22 150 15 435 - 6 715 

Enhetschef, funktionsstöd 17 157 15 915 - 1 242 

Enhetschef, Solgården 15 439 15 440 

Enhetschef, Treskillingen/hemtjänst 21 221 18 088 

Enhetschef, Koppargården 18 051 18 051 

Enhetschef, sjuksköterskor 8 106 7 711 

Enhetschef, rehabilitering 3 708 3 708 

Arbetsmarknad/ Integration 3 988 4 017 

Bi ldningschef 42 806 38 413 

Förskolechef, enhet försko lor 14 088 14 088 

Rektor, Kyrkbacksskolan 37 928 32 52 1 

Rektor Komvux 4 533 3 933 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ekonomisk rapport för 
ansvarsområdena socialchef, enhetschef funktionsstöd, enhetschef Solgården, 
enhetschef Treskillingen/ hemtjänsten, enhetschef Koppargården, enhetschef 
sj uksköterskor och enhetschef rehabilitering. 

Enhetschef Cami lla Hofström föredrar ekonomisk rapport för ansvarsområde 
enhetschef individ- och familjeomsorg. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
Vidare beslutas att ekonomisk rapport skall redovisas vid samtliga bildnings- och 
sociala utskottets sammanträden. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ekonomisk rapport för allmän verksamhet 
och bildningsverksamheten. 

5 (43) 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ekonomisk rapport den sociala 
verksamheten. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kvartalsrapport 3, ekonomisk rapport per den 
30 september 2018 för Ljusnarsbergs kommun. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 
Skolchef Andreas Lundholm 
Kanslichef Anders Andersson 

Justerandes sign w ~ Utdragsbestyrkande 



f9Il9l LJUSNARSBERGS 
™ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-11-28 

Ks § 244 
Au§ 175 Dnr KS 0080/2017 

Anvisningar och tidplan för bokslut 2018 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med förslag till anvisningar och tidplan för 
kommunens bokslut 2018 daterad den 6 november 2018. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyre lsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wall strö mer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyre lsen beslutar godkänna anvisningar och tidplan för bokslut 201 8 med 
tillägg att den skall kompletteras med uppföljning av verksamhetsmålen. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wall strömer 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Socialchef Ma rie-Louise Forsberg-Fransson 
Skolche f Andreas Lundholm 
Kans lichef Anders Andersson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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[9Il9] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-11-28 

Ks § 245 
Au§ 176 Dnr KS 0203/2016 

Uppföljning av internkontrollplan 2017 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med uppföljning av internkontrollplan fö r 
2017. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppfö ljningen och beslutar att den skall delges 
samtliga chefer i kommunen. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 
Skolchef Andreas Lundholm 
Kanslichef Anders Andersson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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[9Il9] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 246 

lnternkontrollplan 2019 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Dnr KS 0076/2018 

Ekonomiavdelningen har inkommit med förslag till internkontroll plan för 2019. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till internkontroll plan för 2019. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 
Skolchef Andreas Lundholm 
Kanslichef Anders Andersson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

8 (43) 



f9Il9l LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammant rädesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 20 18-11-28 

Ks § 247 Dnr KS 0076/2018 

Budget 2019 och plan för 2020-2021 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med förslag till Budget 2019 och plan för 
2020-2021. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

I förhållande till utsänt förslag till budget 20 19 föreslås följande ändringar: 

Driftbudget 
Tillkommande verksamhetsförändringar 
Samhällsbyggnad Bergslagen, bidrag till föreningar 
Samhällsbyggnad Bergslagen, skötsel konstgräsplan 

Investeringsbudget 

6 000 kronor 
21 000 kronor 

Revidering, köksinventarier till 60 000 kronor 
Revidering, brandförebyggande åtgärder till 250 000 kronor 
Revidering, yttre underhåll allmännyttan 0 kronor 
Revidering ombyggnad gator och beläggningsarbeten 1 000 000 kronor 
Revidering upprustning av väg- och gatubelysning 700 000 kronor 
Revidering, mindre ledningsarbeten 0 kronor 

9 (43) 

Huvudvattenledning vårdcentralen-Wallmovägen etapp 4 skjuts till år 2020 respektive 
2021 
Överföringsledning Ställdalen-Silverhöjden-Hörken-Ställberg skj uts till år 2019 med 
summan 5 000 000 kronor 

I förslag till Budget 20 19 och plan för 2020-202 1 ingår förslag till avfallstaxa, 
slamavgift, brukningstaxa för VA-kollektivet, anläggningstaxa för VA-kollektivet, 
taxa för sotning samt taxa för brandskyddskontroll. 

Förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande: 

• Uppdra åt kommunchef och ekonomichef utreda allmännyttans 
underhållsbehov och hyreskollektivets möjligheter att själva finansiera dessa. 

• Uppdra åt kommunchefen att utreda tomma kommunala fastigheter för 
alternativa användningsområden eller avyttring. 

• Uppdra åt kommunchefen se till att det tas fram lämpliga rutiner för hur 
kommunen arbetar för att minimera avfallsdumpningar i skog och mark 
(exempelvis ta fram en "tipsfunktion" på kommunens hemsida). 

Justerandes sign. Utdragsbeslyrkande 
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~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

• Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp se till att särskolan får 
lämpligare lokalisering och att detta uppdrag prioriteras 2019. 

10(43) 

• Uppdra åt HR-chefen att utreda eventuell utökning av gruppen som uppvaktas 
med anledning av 25 års anställning/sysselsättning i kommunen (särskilt skall 
utredas om sysselsatta inom daglig verksamhet skall omfattas men även övriga 
grupper). 

• Uppdra åt näringsli vsutvecklaren att tillsammans med föreningarna se över 
möjligheten att utöka andelen föreningsdrivna anläggningar/fastigheter. 

• Undersöka inom ramen för de bidrag som staten beviljar "socioekonomiska 
eftersatta kommuner" möjligheterna att förbättra dialogen med ungdomar och 
vilka lämpliga metoder och arenor det finns för sådana dialoger. 

• Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att inventera kommunens 
verksamheter i syfte att säkerställa att personal har utbildning/kunskap i att 
identifiera barn och ungdomar som utsätter/har utsatts för övergrepp. 

• Uppdra åt kommunchefen att påbörja förstudie kring Kyrkbacksskolan 
angående behoven av en eventuell detaljplaneändring som möjliggör framtida 
byggnation bakom Kyrkbacksskolan samt runt Ljusnarshallen, förstudien bör 
belysa verksamhetens behov, trafiksituationen med mera. 

• Uppdra åt kommunchefen utreda möjligheterna att förändra utskottens 
ansvarsområden i syfte att skapa bättre balans gällande omfattningen av ansvar 
över ekonomi och verksamhet. 

• Uppdra åt kostchefen göra en översyn av de livsmedel som används i 
kommunens verksamhet så att inga tillagade eller färdiga rätter serveras som 
inkluderar palmolja (undantaget ekologisk palmolja). 

• Uppdra åt ekonomichefen säkerställa att prognoserna i ekonomirapporterna 
kvalitetssäkras innan de når kommunstyrelsen och då främst att inkomna 
statsbidrag finns prognostiserade. 

• Uppdra åt kommunchefen utreda behovet av att uppgradera maskinparken vid 
Olovsvallen och Bergslagsvallen. 

• Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019 
och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen. 

• För 2019 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande oförändrad 
taxa enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

• För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen till slamavgift innebärande oförändrad avgift fast med tillägg av att 
en ny avgift införs som avser återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 
kubikmeter i samband med tömning till ett pris va I 000 kronor per tillfälle. 

• För år 2019 fastställa föreliggande förslag till brukningstaxa från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kollektivet innebärande en 
höjning med sju procent. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



[9ITT] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

• För år 20 19 fastställa föreliggande förslag till anläggningstaxa från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kollektivet innebärande en 
höjning med tre procent. 

• För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Nerikes Brandkår till taxa för 
brandskyddskontroll, innebärande en grundavgift på 97,64 kronor för 
helårsbebott hus eller 165,90 kronor för fritidshus samt en kontrollavgift på 
710 kronor. 

11 (43) 

• För år 20 19 fastställa föreliggande förslag från Nerikes Brandkår till 
sotningstaxa innebärande till exempel en grundavgift för helårsbebott hus med 
97,64 kronor exklusive moms och 165,90 kronor exklusive moms för 
fritidshus. 

• Tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 20 19. 
• I övrigt fastställa Budget 2019 och plan för 2020-202 1 enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

Yrkanden 
Ulf Hilding (M) yrkar följande ändringar av driftbudget för 2019: 

Allmänna utskottet 
Minskning av ram för löneökningar 
Minskning av kommunstyrelsens disponibla medel 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ökning, försötjningsstöd 
Ökning, hemtjänst, dubbelbemanning 
Ökning, öppethållande fritidsgården 
Ökning, köp förskoleplats annan kommun 
Ökning, särskoleplats i annan kommun 
Ökning, köp skolplatser i fri skola 
Ökning, köp av gymnasieplatser i friskola 
Ökning, särsk ilda stödanordningar 
Ökning, skolkurator 
Ökning, ökad volym särskola i egen regi 

1 500 000 kronor 
3 000 000 kronor 

I 000 000 kronor 
900 000 kronor 
1 00 000 kronor 
560 000 kronor 
480 000 kronor 
750 000 kronor 
700 000 kronor 
350 000 kronor 
275 000 kronor 

1 000 000 kronor 

Sammantagen minskning med 4 500 000 kronor och ökning med 6 115 000 kronor. 
Differensen med I 6 15 000 kronor finansieras genom 20 18 års överskott. 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar bifall ti ll föreliggande förslag med tillägg 
av uppdrag åt kommunens övergripande ledningsgrupp genomföra en översyn av äldre 
budgetuppdrag. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) ställer proposition på 
Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande och Ulf Hildings (M) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande. 
Nej-röster för bifall till Ulf Hildings (M) yrkande. 

0 m röstn i ngsresu ltat 
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 4 nej-röster enligt följande: 

12 (43) 

Ja: Ulla Kalander-Karlsson (S), Gert Stark (S), Astrid Dahl (V), Linn Wennberg (MP) 
och Ewa-Leena Johansson (S). 

Nej: Ulf Hilding (M), Niklas Hermansson (C), Niklas Bäcker (SO) och 
Mathias Eriksson (SO). 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Uppdra åt kommunchef och ekonomichef utreda allmännyttans 
underhållsbehov och hyreskollektivets möjligheter att själva finansiera dessa. 

• Uppdra åt kommunchefen att utreda tomma kommunala fastigheter för 
alternativa användningsområden eller avyttring. 

• Uppdra åt kommunchefen se till att det tas fram lämpliga rutiner för hur 
kommunen arbetar för att minimera avfallsdumpningar i skog och mark 
(exempelvis ta fram en " tipsfunktion" på kommunens hemsida). 
Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp se till att särskolan får 
lämpligare lokalisering och att detta uppdrag prioriteras 2019. 

• Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp se till att särskolan får 
lämpligare lokalisering och att detta uppdrag prioriteras 20 I 9. 

• Uppdra åt HR-chefen att utreda eventuell utökning av gruppen som uppvaktas 
med anledning av 25 års anställning/sysselsättning i kommunen (särskilt skall 
utredas om sysselsatta inom daglig verksamhet skall omfattas men även övriga 
grupper). 

• Uppdra åt näringsli vsutvecklaren att tillsammans med föreningarna se över 
möjligheten att utöka andelen föreningsdrivna anläggningar/fastigheter. 

• Undersöka inom ramen för de bidrag som staten bevilj ar "socioekonomiska 
eftersatta kommuner" möjligheterna att förbättra dialogen med ungdomar och 

vi lka lämpliga metoder och arenor det finns fö r sådana dialoger. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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• Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att inventera kommunens 
verksamheter i syfte att säkerställa att personal har utbildning/kunskap i att 
identifiera barn och ungdomar som utsätter/har utsatts för övergrepp. 

• Uppdra åt kommunchefen att påbö1ja förstudie kring Kyrkbacksskolan 
angående behoven av en eventuell detaljplaneändring som möjliggör framtida 
byggnation bakom Kyrkbacksskolan samt runt Ljusnarshallen, förstud ien bör 
belysa verksamhetens behov, trafiksituationen med mera. 

• Uppdra åt kommunchefen utreda möjligheterna att förändra utskottens 
ansvarsområden i syfte att skapa bättre balans gällande omfattningen av ansvar 
över ekonomi och verksamhet. 

• Uppdra åt kostchefen göra en översyn av de livsmedel som används i 
kommunens verksamhet så att inga tillagade eller färdiga rätter serveras som 
inkluderar palmolja (undantaget ekologisk palmolja). 

• Uppdra åt ekonomichefen säkerställa att prognoserna i ekonomirapporterna 
kvalitetssäkras innan de når kommunstyrelsen och då främst att inkomna 
statsbidrag finns prognostiserade. 

• Uppdra åt kommunchefen utreda behovet av att uppgradera maskinparken vid 
Olovsvallen och Bergslagsvallen. 

• Kommunstyrelsen under år 20 19 har rätt att omsätta lån, det vi ll säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019 
och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen. 

• För 20 19 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande oförändrad 
taxa enlig t föreliggande förs lag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

• För år 20 19 fastställa före liggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen till slamavgift innebärande oförändrad avgift fast med ti llägg av att 
en ny avgift införs som avser återfyllnad av slamavskilj are med vatten 0-4 
kubikmeter i samband med tömning till ett pris va 1 000 kronor per tillfälle. 

• För år 20 19 fastställa föreliggande förslag till brukningstaxa från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kollektivet innebärande en 
höjning med sju procent. 

• För år 2019 faststäl la föreliggande förslag till anläggningstaxa från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kollektivet innebärande en 
höjning med tre procent. 

• För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Nerikes Brandkår till taxa för 
brandskyddskontroll, innebärande en grundavgift på 97,64 kronor för 
helårsbebott hus eller 165,90 kronor för fritidshus samt en kontrollavgift på 
710 kronor. 

• För år 2019 fastställa föreliggande förs lag från Nerikes Brandkår till 
sotningstaxa innebärande till exempel en grundavgi ft för helårs bebott hus med 
97,64 kronor exklusive moms och 165,90 kronor exklusive moms för 
fritidshus. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

• Tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 20 I 9. 

14 (43) 

• Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp genomföra en översyn av 
äldre budgetuppdrag. 

• I övrigt fastställa Budget 2019 och plan för 2020-2021 enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 248 
Bos§ 149 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammant rädesdatum 

2018-11-28 

Dnr KS 0013/2018 

Utredning gällande biståndsbedömningen gällande särskilda 
boendeformer och hemtjänst samt omfattningen av 
"kringtiden" inom hemtjänsten samt implementering av 
systemet Trygghet Enkelhet Säkerhet (TES) 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 

15 (43) 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 8 december 2016 § 127 att 
uppdra åt socialchefen att utreda biståndsbedömningen gällande särskilda 
boendeformer och hemtjänst med anledning av den höga andelen äldre inom 
särskilda boendeformer i kommunen samt utreda omfattningen av "kringtiden" inom 
hemtjänsten, det vill säga den tid som personal inte befinner sig hos kund, genom att 
implementera systemet Trygghet Enkelhet Säkerhet (TES). 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson har inkommit med utredning daterad 
den 6 november 2018. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

Förslag 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föreslår kommunstyrelsens fö reslå 
kommunfullmäktige besluta att utredningen läggs till handlingarna och uppdragen 
anses vara utförda. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att uppdra åt socialchef att ta fram 
fördjupat underlag för införande av hemtagningsteam och process med förlängd 
utredningstid samt att fler digitala lösningar införs successivt där det är möjligt fö r 
att öka självständighetsgraden och minska tidsåtgång fö r personalinsatser och att 
månadsvisa uppföljningar skall göras av faktisk tidsåtgång efter TES-moduler 
implementerats och parallellt följ a sjukskrivningar och avvikelser. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt 
före I iggande fö rslag. 

Utdragsbestyrkande 



[9Il9] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

20 18-11-28 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt socialchef att ta fram fördjupat underlag för 
införande av hemtagningsteam och process med förlängd utredningstid samt att fler 
digitala lösningar införs successivt där det är möjligt för att öka 
självständighetsgraden och minska tidsåtgång för personalinsatser och att 
månadsvisa uppföljningar skall göras av faktisk tidsåtgång efter TES-moduler 
implementerats och parallellt följa sjukskrivningar och avvike lser. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige besluta att utredningen läggs till 
handlingarna och uppdragen anses vara utförda. 

Expediering: 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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19191 LJUSNARSBERGS 
WKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-11-28 

Ks § 249 
Bos§ 150 Dnr KS 0019/2018 

Handlingsplan inom området psykisk hälsa i samverkan 
mellan kommunerna i norra Örebro län och 
Region Örebro län 2019 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 november 2017 § 239 anta 
handlingsplan inom området psykisk hälsa i samverkan mellan kommunerna i norra 
Örebro län och Region Örebro län. 

Handlingsplan för 2019 har inkommit. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

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

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar handlingsplanen. 

Expediering: 
Region Örebro län 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Nora kommun 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 

Justerandes s1gn 

~··~ 

Utdragsbestyrkande 
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~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 250 
Bos §151 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Dnr KS 0066/2018 

Yttrande, medborgarförslag om att Ljusnarsbergs kommuns 

socialtjänst skall hjälpa invånare som behöver hjälp 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Minna Roselli inkom med medborgarförslag daterat den 15 augusti 2018. 
I medborgarförs laget angavs bland annat "Mitt förslag är att Ljusnarsbergs 
kommunfullmäktige beslutar att kommunens invånare ska hjälpas av socialtjänsten 
när de behöver hjälp som hindrar hamnandet i misär, som att varat.ex. uteliggare 
innebär." 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 13 september 2018 § 46 
hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson har inkommit med fö rslag till yttrande 
daterat den 18 oktober 20 18. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

Förslag 

18 ( 43) 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson fö reslår kommunfullmäktige besluta att 
med hänvisning till föreliggande yttrande medborgarförslaget skall anses besvarat. 

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

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till 
föreliggande yttrande medborgarförslaget skall anses besvarat. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 251 
Bos§ 152 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Dnr KS 0013/2018 

Revidering av delegationsordning inom det sociala området 
samt riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 
5 november 2018 i vilken anges att behov anses föreligga av revidering av 
delegationsordning inom det sociala området. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Undertecknad föreslår bi ldnings- och sociala utskottet föres lå kommunstyrelsen 

besluta om fö ljande revidering i delegationsordningen inom det sociala området 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

8.3 Ekonomiskt bistånd Ofta utfaller 
till skatteåterbäring 
begravningskostnader senare under 

året. Bevi lj a 

enligt SoL kap 

4 § I med 

villkor om 

återbetalning 

enligt SoL kap 

9§2 

Beslut om ekonomiskt 4 kap.§ I Enhetschef 
bistånd ti ll begravnings- SoL IFO 

kostnad upp till 

50 procent av 

prisbasbeloppet 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (43) 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Vidare föreslås bildnings- och sociala utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att 
riktlinjerna för handläggning av försö1jningsstöd revideras utifrån ovanstående beslut. 

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

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 
Enhetschef Camilla Hofström 
Kanslichef Anders Andersson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 252 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Dnr KS 0019/2018 

Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning mellan 
Region Örebro län och kommunerna i Örebro län 

Ärendebeskrivning 
Region Örebro län har inkommit med förslag till Överenskommelse mellan Region 
Örebro län och kommunerna i Örebro län om samverkan inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning daterad den I februari 2018. 

2 1 (43) 

Överenskommelsen syftar till att ange de principiella grunderna på vilken samverkan 
mellan parterna skall utgå. Den pekar ut några avgörande samverkansområden under 
kommande år. Tanken är att de mer konkreta överenskommelserna som s luts för 
avgränsade områden skall ha sin utgångspunkt i den övergripande överenskommelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar före liggande förslag till Överenskommelse mellan Region 
Örebro län och kommunerna i Örebro län om samverkan inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning. 

Expediering: 
Region Örebro län 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018- 11-28 

Ks § 253 
Bos§ 156 Dnr KS 0085/2017 

Uppföljning av betalningsansvar, outhyrda lägenheter och 
beläggningen på korttidsplatser inom äldreomsorgen med 
mera 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson har inkommit med uppföljning av 
betalningsansvar, outhyrda lägenheter och beläggning på korttidsplatser inom 
äldreomsorgen per den 15 oktober 2018. Inga betalningsansvarsdagar rapporterade, 
en ledig lägenhet på Treskillingen och inga lediga lägenheter lediga på Solgården 
och Koppargården samt sex korttidsplatser är belagda. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

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

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Expediering: 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 254 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Dnr KS 0004/2018 

Avtalsförslag, Gillersklacks simhall 

Ärendebeskrivning 

23 (43) 

Christer Calissendorff och Michael Ohlson redovisar koncept för Gillersklacks 
Fritidsanläggning och avtal med kommunen avseende simhall. Christer Calissendorff 
och Michael Ohlson efterfrågar och söker stöd för att kommunen skall ställa sig 
positiv till att ingå avtal och medverka till en månatlig "hyra ett stöd" med 
80 000 kronor per månad under tio år för att kunna erbjuda kommuninvånarna en 
attraktiv badmöjlighet och en generell bred friluftsupplevelse i en modern och 
lättillgänglig närmiljö. 

Yrkande 
Gert Stark (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar ställa sig positiva till ett upplägg där 
kommunen förhyr simhall för den tid elever behöver simundervisning i grundskolan. 
Ersättningen och övriga vi llkor bör ligga inom liknande avtalsramar som kommunen 
haft med tidigare entreprenör. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Gert Starks (S) yrkande. 

Expediering: 
Christer Calissendorff 
Michael Ohlson 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Justerandes sign. 

~ VtJv 
Utdragsbestyrkande 
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Ks § 255 
Bos§ 159 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (43) 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Dnr KS 0008/2018 

Översyn av fritidshemsverksamheten vid förskolan Åstugan 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Förskolechef Karin Alstermark inkom med skrivelse daterad den 16 april 2018 
rörande fritidshemmet Astugan. Vidare inkom kompletterande skrivelse daterad den 
15maj20 18. 

Förskolechef Karin Alstermark föreslog kommunstyrelsen besluta att 
fritidshemsverksamheten under höstterminen 2018 skulle kvarstå på förskolan 
Astugan med undantag från grundskolans lovdagar då fritidsverksamheten skulle 
flytta till fritidshemmet på Kyrkbacksskolan. Vidare föreslogs kommunstyrelsen 
besluta att översyn av fritidshemsverksamheten vid försko lan Astugan genomfördes 
under hösten 2018. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den I 3 juni 20 18 § 138 att 
fritidshemsverksamheten under höstterminen 2018 skulle kvarstå på förskolan 
Astugan med undantag från grundskolans lovdagar då fritidsverksamheten skulle 
flytta till frit idshemmet på Kyrkbacksskolan. Vidare beslutades att översyn av 
fritidshemsverksamheten vid försko lan Astugan skulle genomföras under hösten 
2018. 

Minnesanteckningar från föräldramöte den 13 oktober 20 I 8 på försko lan och 
fritidshemmet Astugan. 

Tillförordnad rektor Karin Alstermark fö redrar ärendet. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar att ärendet skall kompletteras med förslag 
till beslut gällande fritidshem Astugans placering och synpunkter från 
fritidshemsverksamheten i Kopparberg, varefter ärendet hänskjuts ti ll 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef Anette Hellman-Persson har inkommit med skrivelse daterad den 
20 november 20 18. 

Enhetschef Anette Hellman-Persson och skyddsombud Lotta Gunnarsson har 
inkommit med riskbedömning daterad den 19 november 20 18. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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WKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Förslag 
Enhetschef Anette Hellman-Persson föreslår kommunstyrelsen beslutar att från och 
med sportlovet 2019 flytta fritidsverksamheten på Åstugan till fritidshemmet på 
Kyrkbacksskolan i Kopparberg. 

Yrkanden 
Mathias Eriksson (SD) yrkar återremiss för utredning av konsekvenserna för de 
familjer som i dagsläget inte kan hämta sina barn efter skolslut vid fritidshemmet i 
Kopparberg 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar återremiss med begäran om 
förtydligande av fritidshemsverksamhetens uppdrag. 

Propositionsordning 

25 (43) 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) ställer proposition på Mathias Erikssons (SD) 
yrkande och Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om återremiss med begäran om förtydligande av 
fritidshemsverksamhetens uppdrag. 

Expediering: 
Enhetschef Anette Hellman-Persson 

Justerandes sign Utdrngsbestyrkande 



[9Il91 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 20 I 8-11 -28 

Ks § 256 
Bos§ 160 Dnr KS 0008/2018 

Uppföljning av volymtimmar inom förskoleverksamheten 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Utvecklingsledare Pernilla Eriksson har inkommit med uppföljning av 
volymtimmar inom förskoleverksamheten daterad den 6 november 20 18. 

Ti llförordnad rektor Karin Alstermark föredrar ärendet. 

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

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Expediering: 
Enhetschef Anette Hellman-Persson 

Utdragsbestyrkande 

26 (43) 



fflLJUSNARSBERGS 
ffl!KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 257 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Dnr KS 0117/2017 

Kostpolitiskt program 2018-2021 

Ärendebeskrivning 

27 (43) 

KostchefDaniel Chu har inkommit med förslag till Kostpolitiskt program 2018-2021. 

Syftet med kostpolitiska programmet är att alla matgäster i alla kommunens 
verksamheter skall erbjudas hälsosamma och hållbara måltider som främjar goda 
matvanor och en jämlik hälsa. Det kostpolitiska programmet skall förmedla 
kommunens syn på hållbara måltider tillinvånare samt vara vägledande för all personal 
som arbetar med mat och/eller måltider, från övergripande beslutsfattande och inköp 
till tillagning och måltidssituationen. 

Det kostpolitiska programmet skall kompletteras med riktlinjer framtagna för 
verksamheterna förskola, skola, fritidshem och äldreomsorg. 

Förslaget till kostpolitiskt program har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av 
kostchef, representanter för bildningsverksamheten, representanter för den sociala 
verksamheten, nutritionist från Region Örebro län, representant för Folkhälsoteamet i 
norra Örebro län samt representanter för Örebro läns Idrottsförbund. 

Förslag 
Kostchef Daniel Chu föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta 
föreliggande förslag till Kostpolitiskt program 2018-2021. 

Kommunstyrelsens föreslår 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
Kostpolitiskt program 2018-2021. 

Justerandes s1gn Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 258 
Au§ 177 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

20 18-11-28 

Dnr KS 0192/2016 

Revidering av§ 37 i Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 20 november 2014 § 80 

Arbetsordning för kommunfullmäktige. Denna arbetsordning har sedan reviderats 

genom fullmäktige-beslut vid sammanträden den 9 december 2015 § 118, 

17 november 20 16 § 105, 14 juni 2018 § 38 och 18 oktober 20 18 § 54. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 oktober 2018 § 50 att 

förslag till revidering av§ 37 i Arbetsordning för kommunfullmäktige skulle 

utarbetas där det framgår att valberedningen skall bestå av en ledamot och en 

ersättare från va1je politiskt parti representerat i kommunfullmäktige. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till revidering av 

arbetsordningen för kommunfullmäktige enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Kanslichef Anders Andersson fö rdrar ärendet. 

Förslag 

28 (43) 

Undertecknad föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att § 37 

i Arbetsordning för kommunfullmäktige får följande lydelse: 

Valberedning 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer 

fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av en ledamot och en ersättare för vaij e 

politiskt parti som är representerat i fullmäktige. 

Bland ledamöterna välj er fullmäktige vid samma tillfälle en 

ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts 

att vara ledamöter. 

Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som 

fullmäktige skall behandla med undantag av val av fullmäktiges 

presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 

ordförandeval. 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

20 18-11-28 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan 
föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt förel iggande förslag. 

Justerandes sign. Uldragsbestyrkande 

·~~ 
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ffl LJUSNARSBERGS 
WKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 259 
Au§ 178 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Dnr KS 0192/2016 

Reglemente för krisledningsnämnden 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 

30 ( 43) 

I Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap kap 2 § 2 fastslås att "I kommuner och 
landsting ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära 
händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Närmare bestämmelser om 
krisledningsnämnden finns i detta kapitel. I övrigt tillämpas kommunallagens 
(2017:725) bestämmelser. Lag (2017:750) ". 

I Kommunallagen kap 6 § 44 anges att "Fullmäktige ska anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer." 

Behov har uppstått av att upprätta ett nytt reglemente för kommunens 

krisledningsnämnd. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till Reglemente för 
krisledningsnämnden. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till Reglemente för 
krisledningsnämnden. Vidare föreslås att detta reglemente träder i kraft från och 
med den 1 januari 2018. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att förslaget till Reglemente för krisledningsnämnden 
efter redaktionella ändringar, hänskjuts till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till Reglemente för 
krisledningsnämnden med redaktionella ändringar. 

Utdragsbestyrkande 



fflLJUSNARSBERGS 
WKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
Reglemente för krisledningsnämnden. Vidare föreslås att detta reglemente träder i 
kraft från och med den I januari 2018. 

Justerandes s1gn Utdragsbestyrkande 

31 (43) 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 260 
Au§ 180 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Dnr KS 0010/2018 

Revidering av felparkeringsavgifter i Hällefors, Lindesbergs, 

Ljusnarsbergs och Nora kommuner 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen behandlade vid sammanträde 
den 19 oktober 20 18 § 146 förslag till revidering av felparkeri ngsavgifter för 
Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner. 

Förslag 
Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår kommunfullmäktige 
i Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner anta följande 
reviderade felparkeringsavgifter från och med den 1 mars 2018: 

Stannat eller parkerat fordon, 800 kronor, 0 minuter 
01 på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng 
02 på gång- eller cykelbana 
03 mot färdriktningen 
04 på eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe, en cykel passage 

eller cykelöverfart 
05 i en vägkorsning eller inom 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant 
06 i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik med flera 
07 för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller 

ladd plats 
08 för annat ändamå l är på- och avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp 

eller fordonsslag 

Parkerat fordon, 600 kronor, 5 minuter 
20 med något hjul utanför en uppställningsplats e ller annan markering 
2 1 längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag 
22 utan att gil tig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar 
23 utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 

Trafikförordningen ( 1998: 1276) kap 3 § 49 a eller utan att angivelsen är synlig 
och läsbar 

24 framför infart ti ll fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fast igheten 
väsentligen försvåras 

25 på en huvudled 
26 på en gågata eller i ett gångfartsområde 

Justerandes sign. Uldragsbestyrkande 

~~ 
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ffl LJUSNARSBERGS 
WKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-11-28 

Stannat eller parkerat fordon, 800 kronor, 0 minuter 
30 inom område där fordon inte får parkeras 
31 på plats där fordon inte får stannas eller parkeras 

Parkerat fordon, 600 kronor, 5 minuter 
34 inom område där fordon inte får parkeras 
3 5 på plats där fordon inte får parkeras 
3 7 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 

Parkerat fordon, 400 kronor, 5 minuter 
38 längre tid än tillåtet 

Parkerat fordon, 600 kronor, 5 minuter 
39 utan att visa att avgift eller motsvarande är betald 
41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande använts 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
enligt föreliggande förslag med ändring av att "Parkerat fordon, 600 kronor, 
5 minuter 41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande använts" strykes. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag 
med ändring av att "Parkerat fordon, 600 kronor, 
5 minuter 41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande använts" strykes. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ffl LJUSNARSBERGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (43) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-1 1-28 

Ks § 261 

Delgivningar 

Ärendebeskrivning 

Diarienummer/ Avsändare Ämne 
förvaring 
Ks post Gemensam nämnd för Protokoll från sammanträde den 

företagshälsovård samt tolk- och 2 oktober 2018. 
översättarservice 

Ks post Nerikes Brandkår Tilldelningsbeslut Ludvikasotaren från den 

I januari 20 I 9. 
KS post Djäkensbygge Styrelsemöte protokoll från den 

samfällighetsförening 24 oktober 2018. 
KS post Arbogaåns vattenförbund Sammanfattning av recipientkontrollen 2017. 
Dnr 0075/2018 Förvaltningsrätten i Karlstad Lagakraftbevis undertecknande av handling 

så kallad firmateckning 2018 
KS post Folkbildningsrådet Fakta om folkbildningen 2018 
0018/2018 Länsstyrelsen i Örebro län Andelstal 2019 för mottagande 

ensamkommande barn 
0018/2018 Länsstyrelsen i Örebro län Beslut; fördelning av anvisningar 2019 ti l 1 

kommuner Örebro län 
004 1/2018 Nerikes Brandkår Angående sotning i Ljusnarsberg från och 

med den 1 januari 20 I 9. 
0 183/2016 Tillväxtverket Beviljat beslut, besked om utbetalning 
Kansli Allmänna utskottet Protokoll från den 14 november 20 18. 
Kansl i Bildning och sociala utskottet Protokoll från den 13 november 2018. 
Kansli Bergslagens överförmyndarnämnd Protokoll från den 15 november 20 18. 
KS post Sveriges Kommuner och Demokrativillkor i bidragsgivning i 

Landsting kommuner landsting och regioner, 

enkätresultat 
KS post Partnerskap Bergslagsbanan Protokoll från den 14 juni 20 I 8. 

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs ti ll handlingarna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



ffiLJUSNARSBERGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (43) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-11-28 

Ks § 262 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Löpnr Beslut Datum Dele2at 
2772 Anställning sjuksköterska 181025 Gunilla Andersson 

2773-2776 Anställning undersköterska vikariat 181001 Gunilla Andersson 

2777 Intermittent anställning undersköterska 181105 Maria Kjellner 

2778 Intermittent anställning vårdbiträde 181106 Maria Kjellner 

2779 Anställning undersköterska vikariat 181101 Maria Kjellner 

2780-2781 Intermittent anställning vårdbiträde 181105 Maria Kjellner 

2782 Långtidsvikariat undersköterska 181024 Maria Kjellner 

2783 Anställning vårdbiträde vikariat 181101 Maria Kjellner 

2784 Anställning undersköterska 181011 Maria Kjellner 

2785 Anställning vårdbiträde vikarie 181022 Maria Kjellner 

2786 Anställning vårdbiträde 181022 Maria Kjellner 

2787 Intermittent anställning vårdbiträde 181001 Maria Kjellner 

2788-2789 Tim vikarie 181022 Linda Karlsson 

2790-279 I Inkonverterad personal 180930 Yvonne Andersson 

2792 Utskrivning stödboende 181023 Mia Lejonqvist 

2793-2806 Beviljat bistånd 4 kap§ I SoL oktober Biståndshandläggare 

2807 Omfattning bistånd enligt 4 kap I § SoL oktober Biståndshandläggare 

2808-2816 Upphörande bistånd enligt 4 kap I § SoL oktober Biståndshandläggare 

2817-2831 Utredning inleds 11 kap I § SoL oktober Biståndshandläggare 

2832-2833 Avslag försö1jningsstöd SoL 4 kap I § september Socialsekreterare 

2834-2939 Försörjningsstöd SoL 4 kap I § september Socialsekreterare 

2940-2945 Makulerade beslut, försörjningsstöd september socialsekreterare 

2946-2948 Individuellt behovsprövade öppna insatser september Socialsekreterare 

2949 Strukturerad öppenvård enligt SoL kap 4 § I september Socialsekreterare 

2950 Placering ensamkommande barn september Bos 
Upphörande individuellt behovsprövande 

2951 öppna insatser 180901 Ulrika Johansson 

2952 Anvisning till projekt All in 180912 Olle Geidby 

2953 Placering ensamkommande barn 180918 Amra Pavicevic 

2954 Avslutad utredning september Bos 

2955-2959 Utredning inleds enligt 11 kap § I SoL september Carina Benjaminsson 

2960-2963 Utredning inleds enligt 11 kap §§ I och 2 SoL september Carina Benjaminsson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ffiLJUSNARSBERGS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (43) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2018-11-28 

Löpnr Beslut Datum Deleeat 

2964-2968 Utredning inleds enligt 11 kap § 1 SoL september Carina Benjaminsson 

2969 Yttrande inleds oktober Sandra Mäkinen 
Beviljat försörjningsstöd enligt 4 kap 1 § 

2970-3008 SoL oktober Socialsekreterare 

3009-3012 Beviljat försö1jningsstöd makulerat oktober Socialsekreterare 

3013 Anvisning till projekt All in oktober Socialsekreterare 

3014 Anvisning till projekt All in avslutas oktober Socialsekreterare 
Placering ensamkommande barn 4 kap § 1 

3015 SoL upphörande oktober Socialsekreterare 

3016-3018 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL oktober Socialsekreterare 

3019 Utredning enligt 11 kap I och 2 §§ SoL oktober Socialsekreterare 

3020 Avslag ansökan socialt kontrakt oktober Socialsekreterare 

3021 Ordförande beslut anmäls till nämnden oktober Ordförande bos 
Ordförande beslut anmäls till nämnden 

3022-3023 makuleras oktober Anna-Karin Nysten 
Beviljat försö1jningsstöd 4 kap 1 § SoL 

3024 avslag oktober socialsekreterare 

3025-3106 Beviljat försörjningsstöd 4 kap I § SoL oktober Socialsekreterare 

3106-3107 Kontaktperson-familj enl 4 kap§ 1 SoL oktober Carina Benjaminsson 
Bistånd som avser boende enligt 4 kap 1 § 

3108-3110 SoL oktober Socialsekreterare 

3111-3112 HVB/institutionsvård enligt 4 kap 1 § SoL oktober Socialsekreterare 
Placering ensamkommande barn 4 kap 1 § 

3113 SoL oktober Socialsekreterare 

3114 Akutboende enligt SoL kap 4 1 § oktober Ordförande bos 
Individuellt behovsprövade öppna insatser 

3115-3116 4 kap 1 § SoL oktober Ulrika Johansson 

3117 Omplacering hvb enligt 4 kap 1 § SoL oktober Camilla Hofström 
Placering ensamkommande barn 4 kap 1 § 

3118 SoL oktober Maria Svedberg 

3119-3122 Avsluta utredning 11 kap 1 § SoL oktober Socialsekreterare 

3123-3129 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL oktober socialsekreterare 

3130-3135 Utredning enligt 11 kap 1 och 2 §§ SoL oktober socialsekreterare 

3136 Utredning enligt 11 kap I och 2 §§ SoL oktober Camilla Hofström 

3137 Intermittent anställning vårdbiträde oktober Maria Kjellner 

3138 Avrop, Läromedia 2014S SKL 181005 Thomas Molander 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (43) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 20 I 8-1 1-28 

Löpnr Beslut Datum Delegat I 
Ramavtal, Gymnastik och idrottsmateriel, 

3 139 Sport & Fritidsgrossisten 1810 10 Bo Wallströmer 
Prolongeri ng av avtal, mejerivaror, 

3 140 Skånemejerier 18 1016 Daniel Chu 

3 141 Yägrättsavtal, Trafikverket 181018 Bo Wallströmer 

3 142 Avtal, kunskapsportalen, Teachiq AB 18 10 18 Ida Andersson 
T illdelningsbeslut, frukt och grönt; Örebro 

3143 Träd gårds hal 1 18 1031 Bo Wallströmer 
Direktupphandling, sommarblommor, Jimmy Sander/ 

3 144 Kjellbergs Blomsterhandel I 8 1 I 05 Mikael Haapala 
Prolongering av avtal sjukvårdsmaterial, 

3 145 OneMed Sverige AB 18 11 07 Bo Wallströmer 
Fastighetsreglering, trädsäkring Ewa-leena Johansson/ 

3146 Frövi-Ställdalen, Trafikverket 18 1107 Bo Wallströmer 

3147 Vikariat Solgården 18 11 14 Yvonne Andersson 

3148-3 165 Beviljat bistånd enligt 4 kap 1 § Sol oktober Biståndshandläggare 

3166-3 168 Omfattning bistånd enligt 4 kap I § Sol oktober Biståndshandläggare 

3 169-3 179 Upphörande bistånd enligt 4 kap I § Sol oktober Biståndshandläggare 

3 180-3 197 Utredning enligt 11 kap I § SoL oktober Biståndshandläggare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga delegationsförteckningen till handlingarna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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WKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 263 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Dnr KS 0019/2018 

Synpunkter på Strategisk handlingsplan för tågtrafik, 
Länstrafiken 

Ärendebeskrivning 

38(43) 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef Bo Wallströmer har inkommit 
med förslag till synpunkter på Strategisk handlingsplan för tågtrafik från Länstrafiken 
daterad den 2 september 2018. 

Kommunchef Bo Wall strö mer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till synpunkter på Strategisk 
handlingsplan för tågtrafik från Länstrafiken daterad den 2 september 2018. 

Expediering: 
Länstrafiken + handling 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Justerandes s1gn Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 264 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Dnr KS 0010/2018 

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2018, 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Ärendebeskrivning 

39 (43) 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har inkommit med ekonomisk rapport per den 
31 oktober 2018. Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar den ekonomiska rapporten per den 31 oktober 20 18. 

Expediering: 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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WKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 265 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Dnr KS 0010/2018 

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2018, 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Ärendebeskrivning 

40 (43) 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med ekonomisk rappo1t per den 
31 oktober 2018. Rapporten visar för Ljusnarsbergs kommun på ett underskott i 
driftbudgetprognos för helåret 2018 med 600 000 kronor varav 700 000 kronor avser 
den skattefinansierade verksamheten. Sammantaget uppgår underskottet till 
I 585 000 kronor. Beträffande investeringar finns en avvikelse mellan prognos och 
budget för 2018 med ett underskott av I 148 000 kronor. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska rapporten per den 31 oktober 2019. 

Expediering: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Justerandes s1gn Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 266 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Dnr KS 0010/2018 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2018-06-30, 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Ärendebeskrivning 

41 (43) 

Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med bedömning 
daterad den 17 oktober 2018 av delårsrapport per den 30 juni 2018. Bilagt 
bedömningen redovisas rapporten Översiktlig granskning av delårsrapport 
2018-06-30. 

Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de 
mål direktionen beslutat med följ ande undantag: 

• Revisorerna bedömer att det finansiella målet inte kommer att uppnås för den 
skattefinansierade verksamheten. 

• Revisorerna kan inte bedöma om det finansiella målet kommer uppnås fö r den 
avgiftsfinansierade verksamheten. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyre lsen föreslår kommunfullmäktige notera revisorernas bedömning av 
Samhällsbyggnads förbundet Bergslagens delårsrapport per den 30 juni 2018. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ks § 267 

Tack från ordförande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-28 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) tackar samtliga ledamöter, ersättare, 
gruppledare och tjänstemän för den gångna mandatperioden. 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 
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~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 20 18-1 1-28 

Bilaga 

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den 
28 november 2018 

Hendrik Bij loo (L) g ruppledare 
Eva Renberg (V), ej tjänstgörande ersättare 
Anders Ande rsson, kanslichef och sekreterare 

Bo Wallströmer, kommunchef 

Marie-Louise Forsberg-Fransson, socialchef§§ 242-253 

Christoffer Solberg, praktikant/student 

Kent Liljendahl, enhetschef § 242 

Christer Cali ssendorff § 254 

Michael Ohlson § 254 

Anders Nyström § 254 

Jörgen Eri ksson § 254 

Justerande:s sign Utdragsbestyrkande 
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