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Dnr KS 140/2014 

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2015 

Ärendebeskrivning 
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Ekonomichef Sara Jonsson redovisar ekonomisk rapport per den 31 oktober 2015. 
Den ekonomiska prognosen för kommunen helåret 2015 visar på ett underskott med 
6 642 000 kronor gentemot budget. Resultatprognosen per ekonomiskt ansvarsområde 
visar följande: 
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Per den 23 november 2015 uppgår kommunens likvida medel till 42 300 000 kronor. 

Kommunchef Bo Wallströmer informerar att renovering av Klockargården inletts 
och ekonomiska medel kommer att återsökas från Migrationsverket för detta, 
bidrag från Länsstyrelsen i Örebro län och statliga bidrag för ombyggnation av 
skollokaler. 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 november 20 15 
§ 218 att uppdra åt bildningschef Anders Nordlund att till dagens sammanträde i 
kommunstyrelsen genomföra orsaks- och konsekvensanalys av den ekonomiska 
utvecklingen per den 31 oktober 2015 inom bildningsverksamheten samt utarbeta 
förslag med åtgärder med anledning av den uppkomna ekonomiska situationen. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med skrivelse daterad den 
25 november 2015 i enlighet med bildnings- och sociala utskottets beslut den 
12 november 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Expediering: Ekonomichef Sara Jonsson 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 237 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr 140/2014 

0 

Aterrapportering, inköps- och anställningsstopp 

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 
18 november 2015. Av uppföljningen framgår bland annat att inköpen av varor och 
tjänster under perioden september-oktober 2015 understiger periodbudget med 
534 000 kronor. Gjorda inköp utgörs till stora delar av sedan före inköpsstoppets 
införande beställda varor. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar återrapporteringen av inköpsstoppet. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar återrapporteringen av anställningsstoppet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 140/2014 

Ekonomisk rapport per den 30 september 2015, 

Bergslagens Kommunalteknik 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik har den 27 oktober 2015 inkommit med ekonomisk 

rapport per den 30 september 20 15. Prognosen för helåret 2015 är ett underskott 

gentemot budget för den skattefinansierade verksamheten med 550 000 kronor och 

den avgiftsfinansierade med 700 000 kronor. Beträffande den delen av 

verksamheten som berör Ljusnarsbergs kommun visar prognosen för den 

skattefinansierade verksamheten på ett underskott gentemot budget på 

50 000 kronor och ett underskott med 400 000 kronor vad gäller den 

avgiftsfinansierade verksamheten. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rappo11en. 

Expediering: 
Bergslagens Kommunalteknik 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 259/2015 

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2015, 

räddningsnämnden Västerbergslagen 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Räddningsnämnden Västerbergslagen har inkommit med ekonomisk rapport per 

den 31 oktober 2015. Avvikelsen mot budget uppgår till ett underskott med 
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2 116 656 kronor. Kommunfullmäktige i Ludvika kommun beslutade vid 

sammanträde den 19 oktober 2015 § 279 revidera budgetramen för 

räddningsnämnden Västerbergslagen från 27 122 000 kronor till 28 122 000 kronor. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Expediering: 
Räddningsnämnden Västerbergslagen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sa mmanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 140/2015 

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2015, Bergslagens 
miljö- och byggnämnd 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per den 
31 oktober 2015. För perioden 1 januari-31 oktober 2015 redovisas ett överskott 
gentemot budget med 770 000 kronor och för helåret 2015 prognostiseras ett 
överskott med 250 000 kronor. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Expediering: 
Bergslagens miljö- och byggnämnd 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 140/2014 

Anvisningar och tidplan för bokslut 2015 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag till anvisningar och tidplan 

för kommunens bokslut 2015 daterat den 3 november 2015 

Allmänna utskottets förslag 
Allmä1ma utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 
anvisningar och tidplan för kommunens bokslut 2015. 

Kommunstyre/sen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Personer med ekonomiskt ansvarsområde + handling 

Utdragsbestyrkande 
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Bos§ 204 
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Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 140/2014 

Konkreta ekonomiska effekter av föreslagna åtgärder mot 
prognostiserat underskott inom individ- och familje-omsorgen 
samt prioritering av dessa och tidplan för deras 
genomförande 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 18 mars 2015 § 63 uppdra åt 
bildnings- och sociala utskottet inkomma med åtgärder med anledning av det 
prognostiserade underskottet inom individ- och familjeomsorgen. 

Vid bildnings- och sociala utskottets sammanträde den 4 juni 2015 § 13 3 
rapporterade enhetschef Karin Jansson muntligt om följande åtgärder: 

• Förändra arbetsprocessen och arbetssättet inom avdelningen försö1jningsstöd 
med avsikten att minska kostnaderna för placeringar. 

• Öka kostnadsmedvetenheten bland personalen inom individ- och 
familjeomsorgen. 

• Skapa ökad delaktighet och engagemang hos personalen. 
• Arbeta med värdegrund, attityder, service och bemötande inom individ- och 

familjeomsorgen. 
• Utarbeta förslag till förändringar av organisationen och implementera ny 

styrmodell. 

• Implementera kvalitetsledningssystemet genom att skapa dokumenterade 
riktlinjer, rutiner och processer. 

• Säkerställa rutiner och riktlinjer samt öka samarbetet mellan individ- och 
familjeomsorgen å ena sidan och ekonomiavdelningen å andra sidan bland 
annat vad gäller återsökningen av ersättningar från Migrationsverket. 

• Förbättra arbetet med förebyggande åtgärder inom avdelningen för 
försörjningsstöd, exempelvis genom hushållsekonomisk rådgivning och 
bättre kontakter med kommunens skuldsanerare. 

• Missbruksvården skall struktureras i form av förebyggande insatser samt 
uppsökande verksamhet. Fler grupper skall skapas med strukturerat material 
att arbeta utifrån. 

• Samarbete har inletts mellan skola och socialtjänst i syfte att på sikt minska 
långvariga placeringar genom förebyggande och uppsökande verksamhet. 

• Samarbete har inletts med Nora och Lindesbergs kommuner för att skapa en 
gemensam familjehemsenhet. 

• Etablera mer samverkan med psykiatrin inom Region Örebro län. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

• Dialog med Örebro kommun om avtal rörande handläggningen av bistånd 
enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
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• Etablera ökad samverkan från avdelningen för försörjningsstöd med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Arbetsmarknadsenheten genom 
bland annat regelbundna träffar och avstämningar samt gemensamma 
flerpartssamtal med klienter. 

• I arbetet med ensamkommande barn skall arbete inriktas på att ge adekvat 
stöd vid ankomsten till HVB Bergsgården för att förhindra och mildra de 
reaktioner som dessa barn oftast får i samband med erhållet permanent 
uppehållstillstånd. Mer arbete kommer att göras på att stötta de ungdomar 
som befinner sig i utsluss för att stärka dem så att de kan vara 
självförsö1jande vid 21 års ålder när utflytt sker från HVB Bergsgården. 

• Genom modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket 
säkerställa att invid- och fami ij eomsorgen erhåller kostnadstäckning för 
genomfört arbete. 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträdet den 4 juni 2015 
överlämna rappo1ien till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 1 7 juni 2015 § 145 uppdra åt 
enhetschef Karin Jansson återkomma till kommunstyrelen med vilka konkreta 
ekonomiska effekter i form av summor de olika redovisade åtgärderna beräknades 
medföra. Vidare beslutades uppdra åt bildnings- och sociala utskottet att ytterligare 
konkretisera föreslagna åtgärder samt upprätta prioritering och tidplan av åtgärderna 
samt deras genomförande. 

Enhetschef Karin Jansson har inkommit med skrivelse daterad den 
10 november 2015. I skrivelsen anges bland annat att flera av de presenterade 
åtgärderna är svåra att kostnadsberäknas. 

Enhetschef Karin Jansson och socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar 
ärendet. 

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ärende beskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-1 1-25 

Enhetschef Karin Jansson har inkommit med skrivelse daterad den 
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10 november 20 15. I skrivelsen anges bland annat att de ekonomiska effekterna av 
flera av de redovisade åtgärderna är svåra att beräkna, vissa åtgärder kan ge effekter 
på sikt och effekterna av vissa åtgärder är osäkra huruvida de uppstår eller ej . 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen samt överlämnar uppgiften till 
uppdraget åt kommunchefen att genomlysa individ- och familjeomsorgens 
organisation och verksamhet med syfte att säkerställa långsiktig kostnads
effektivitet och kvalitet inbegripet kompetensbehov och att statliga bidrag 
rekvireras, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar ett sådant uppdrag i 
samband med antagandet av budget 2016 och plan för 2017-2018. 

Expediering: 
Enhetschef Karin Jansson 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2015-1 1-25 

Dnr KS 143/2015 

Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området, 
nyckeltal 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 

12 (68) 

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 medicinskt färdigbehandlade patienter som 
vistats på sjukhus 2014 och 2015. 

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

Kommunstyrelsen 

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

20 15-11-25 

Dnr KS 071/2015 

Uppföljning av beläggning och personalbemanning inom 
förskoleverksamheten 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund redovisar uppföljning av beläggning och 
personalbemanning inom förskoleverksamheten 201 4-201 5. 

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

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Justerandes sign. 

~~ 
Utdragsbestyrl<ande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 071/2015 

Uppföljning, elevantal i förskoleklass och grundskolan 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund redovisar antalet elever i förskoleklass och 
grundskolan. Per den l november 2015 är antalet elever 415. 

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

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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lnternkontrollplan 2016 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 251/2015 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 september 2015 § 196 uppdra 

åt ekonomichef Sara Jonsson upprätta ett förslag till internkontroll plan för 2016. 

Ekonomichef Sara Jonsson har den 3 november 201 5 inkommit med förslag till 
internkontroll plan för 2016. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärende beskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till internkontrollplan för 
2016. 

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Justerandes sign. 

{ 
Utdragsbestyrl<ande 
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Kravpolicy 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 155/2015 

Revisor Anna Gröndahl, PwC har inkommit med revisionsrapporten Intern kontroll 
- kundfakturering daterad den 23 april 2015. Den samlade revisionella 
bedömningen är att den interna kontrollen inte är tillräcklig avseende 
avstämningsrutinerna i kundfakturering. 

Revisionens ordförande Boris Gudmundsson har inkommit med skrivelse daterad 
den 20 maj 2015 i vilken anges att granskningen visar att det saknas dokumenterade 
riktlinjer/anvisningar kring regler och hantering av kundfakturor inklusive 
rollfördelning och ansvar samt att det saknas rutinbeskrivningar gällande hela 
kundfaktureringsprocessen. Det föms inga systematiska kontroller av 
kundfaktureringsprocessen och det gör inte tillräckliga avstämningar mellan 
försystem och ekonomisystem. Revisionens samlade bedömning är att den interna 
kontrollen inte är tillräcklig avseende avstämningsrutinerna i kundfakturering. 

Allmä1ma utskottet beslutade vid sammanträde den 3 juni 2015 § 108 uppdra åt 
ekonomichef Sara Jonsson upprätta ett förslag till svar till revisionen, vilket 
presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2015 § 181 . 
Vid detta tillfälle beslutades uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson att upprätta ett 
förslag till kravpolicy. 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag till kravpolicy daterad den 
21 oktober 2015. 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 
kravpolicy. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmä1ma utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 
kravpolicy. 

Juslerandes sign. Uldragsbeslyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 248 
Au§ 192 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 238/2015 

Risk- och sårbarhetsanalys för Ljusnarsbergs kommun 
mandatperioden 2015-2018 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
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I Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap kap 2 § 1 anges att 

Kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära 
händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive 
landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och 
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 

Kommuner och landsting skall vidare, med beaktande av risk- och 
sårbarhetsanalysen, för vaije ny mandatperiod fastställa en plan för 
hur de skall hantera extraordinära händelser. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela närmare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt 
planer för hanteringen av extraordinära händelser. 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) författningssamling 
(MSBFS) 2015: 5 § 4 skall kommunen senast den 31 oktober under det första 
kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige ställa samman och 
rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalys enligt av MSB 
fastställd uppställning. På grund av landets flyktingmottagande har kommunerna 
erhållit dispens till den 31 december 2015 med att inkomma med risk- och 
sårbarhetsanalys. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till risk- och 
sårbarhetsanalys för mandatperioden 2015-2018 daterat den 3 november 2015. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

anta föreliggande förslag till Risk- och sårbarhetsanalys för Ljusnarsbergs kommun 
2015-2018. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Allmänna utskottets förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag 
med ändring att namnet anges till Risk- och sårbarhetsanalys för Ljusnarsbergs 
kommun perioden 2015-2019. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 431/2014 

Kommunal Avfallsplan 2016-2020 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 88 

förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan till och med den 30 juni 2015. 

Teknisk handläggare Michael Lindström, Bergslagens Kommunalteknik (BKT), 

inkom med mail den 30 mars 2015 med önskemål om ytterligare förlängning av 

giltighetstiden för nuvarande avfallsplan. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2015 § 44 att förlänga 

giltighetstiden för nuvarande avfallsplan till dess beslut togs om en ny avfallsplan. 

Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 16 oktober 2015 § 127 

godkänna då föreliggande förslag ti ll avfallsplan för Hällefors, Lindesberg, 

Ljusnarsberg och Nora kommuner samt överlämna den till respektive kommunens 

fullmäktige för beslut. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta 
föreliggande förslag till Kommunal Avfallsplan 2016-2020. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag ti ll 
Kommunal Avfallsplan 2016-2020. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 253/2013, 040/2015 

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt 
program 2016-2019 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
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Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 17 mars 2011, § 3 Äldrepolitiskt 
program för Ljusnarsbergs kommun 2011-2014. Revidering av detta program skulle 
ske under 2014. 

Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 7 februari 2013, § 28 uppdra åt 
dåvarande socialchef Charlotte Dahl bom att utarbeta ett förslag till tidplan för arbetet 
med revidering av äldrepolitiska programmet. Förslaget till tidplan skulle presenteras 
vid dagens sammanträde. 

Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 7 mars 2013, § 39 anta ett då 
föreliggande förslag till tidplan utarbetat av dåvarande socialchef 
Charlotte Dahlbom. 

Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den I O oktober 2013, § 117 om en 
reviderad tidplan för arbetet med det äldrepolitiska programmet. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 januari 2014, § 11 uppdra åt 
sociala utskottet revidera föreliggande tidplan för arbetet med Äldrepolitiskt program 
för Ljusnarsbergs kommun år 2015-2018. Revideringen skulle medföra att remisstiden 
förlängdes till och med den 28 februari 2014. 

Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 13 februari 2014 § 29 om reviderad 
tidsplan. 

Under våren, sommaren och hösten 2014 pågick ett arbete pågått med att revidera 
förslaget till Äldrepolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun år 2015-2018. 

Dåvarande socialchef Anne Shemeikka, folkhälsostrateg Linnea Hedkvist och 
fo lkhälsoutvecklare Natasha Anderberg inkom med förslag ti ll Hälsosamt åldrande i 
Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2015-2025. 

Sociala utskottet diskuterade förslaget vid sammanträde den 13 november 2014 
§ 138 varvid diverse frågeställningar uppkom och revideringar gjordes av förslaget. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Därefter beslutade sociala utskottet att förslaget till äldrepolitiskt program skulle 
sändas ut på remiss till politiska partier representerade i kommunfullmäktige, Rådet 
för funktionshindrade och pensionärer, pensionärsorganisationer och organisationer 
för funktionshindrade. Remisstiden skulle vara till och med den 5 januari 2015. 

Remissyttranden inkom från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, 
Moderata Samlingspai1iet, Sverigedemokraterna, PRO Hörken, Örebro läns 
Afasiförening, Attention och Folke Haglund. 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 15 januari 2015 
§ 12 att uppdra åt då tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström ansvara för 
sammanställning av remissyttranden samt utifrån dessa, reviderat förslag till 
äldrepolitiskt program 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 april 2015 § 17 att befintligt 
äldrepolitiskt program skulle gälla även år 2015, efter förslag från bildnings- och 
sociala utskottet och komunstyrelsen. Detta förslag föranleddes av att då 
föreliggande förslag till äldrepolitiskt program för 2015-2025 innehöll stora 
revideringar. 

Kommunfullmäktige beslutade den l O juni 2015 § 51 om ny stynnodell för 
kommunen. Ordförande Ingemar Javinder (S) och kanslichef Anders Andersson har 
utarbetat reviderat förslag till Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun 
Äldrepolitiskt program 2016-201 9 utifrån den beslutade kommunala stynnodellen. 

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

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ks § 251 
Bos§ 216 

Skolplan 2016-2019 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 207 /2015 

Bildnings- och sociala utskottet har att utarbeta en skolplan för 2016-2019. 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 februari 2015 
§ 38 att uppdra åt bildningschef Anders Nordlund utarbeta ett utkast till reviderad 
skolplan i form av ett arbetsmaterial. Vidare beslutades att utskottets 
beredningsorgan skulle planera det fortsätta arbetet med skolplanen. 

Bildningschef Anders Nordlund och ordförande Ingemar Javinder (S) rapporterade 
muntligt om det pågående arbetet med reviderad skolplan vid bildnings- och sociala 
utskottets sammanträde den 7 april 2015 § 79. 

Bildningschef Anders Nordlund redovisade förslag till Skolplan 2016-2019 daterad 
den 3 september 2015 vid bildnings- och sociala utskottets sammanträde den 

23 (68) 

I O september 2015 § 180. Vid detta tillfälle beslutades att förslaget till Skolplan 
2016-2019 skulle utsändas på remiss till de politiska partier vilka är representerade i 
kommunfullmäktige. Vidare beslutas att yttrande över förslaget till skolplan skall 
vara kommunen tillhanda senast den 2 november 2015. 

Remissyttranden har inkommit från Moderata Samlingspartiet, Vänsterpartiet, 
Centerpartiet, Socialdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna. 

Bildningschef Anders Nordlund redovisar utifrån inkomna remissyttranden, 
reviderat förslag till skolplan 2016-2019. 

Bildningschef Anders Nordlund och ordförande Ingemar Javinder (S) föredrar 
förel iggande förslag till skolplan 2016-2019. 

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

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

201 5-11-25 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
Skolplan 201 6-201 9. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-11-25 

Ks § 252 

Information om Opera på Skäret 2015 

Ärendebeskrivning 
Konstnärlig ledare Sten Niclasson, Opera på Skäret, informerar om Opera på 
Skärets utveckling och planer ti ll och med år 2023 . 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-1 1-25 

Dnr KS 258/2015 

Avtal med annan kommun om köp av uppgifter som 
innefattar myndighetsutövning jämlikt Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk har inkommit med skrivelse daterad den 
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27 oktober 2015 rörande avtal med annan kommun om köp av myndighetsutövning 
jämlikt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I skrivelsen 
anges att de beräknas åtgå mellan tio och tjugo timmar per vecka i kommunen för 
utredning, bedömning av behov samt verkställighet inom LSS-området. Det skulle 
dels underlätta för kommunen, dels innebära säkerställd kvalitet om kommunen 
ingick avtal med aiman kommun om myndighetutövning jämlikt LSS. Rättsläget vad 
gäller möjligheten för annan kommun ti llhandahålla tjänster inklusive 
myndighetsutövning till a1man kommun. är dock osäke1t Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) samt ledande jurister inom området anser lagstiftningen ger denna 
möjlighet. 

~ j__ 

Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk bedömer att det ur ett kvalitetsperspektiv 
vore lämpligt att genom avtal med aiman kommun överlämna utredning och 
bedömning av behov jämlikt LSS samt utarbetande av förslag till yttranden i 
samband med överklaganden. 

Förslag 
Ordförande Ingemar Javinder (S) föreslår bildnings- och sociala utskottet förs lår 
kommunstyrelsen besluta uppdra åt socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk utreda 
kostnader i samband med att avtal ingås med annan konmrnn om överlämnande av 
utredning och bedömning av behov jämlikt LSS samt utarbetande av förslag ti ll 
yttranden i samband med överklaganden. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta 
att tillstyrka att kommunen ingår avtal enligt vad som ovan anges. 

Ordförande Ingemar Javinder (S) föreslår bildnings- och sociala utskottet besluta att 
tillstyrka att avtal ingås med annan kommun enligt vad som anges ovan. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet förslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt socialchef 
Ewa-Marie Ernlund Svensk utreda kostnader i samband med att avtal ingås med annan 
kommun om överlämnande av utredning och bedömning av behov 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (68) 
Sammanträdesdatum 

201 5-11-25 

jämnlikt LSS samt utarbetande av förslag till yttranden i samband med överklaganden. 
Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att tillstyrka att kommunen ingår avtal enligt 
vad som ovan anges. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar att tillstyrka att avtal ingås med annan 
kommun enligt vad som anges ovan 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar ärendet. 

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

Expediering: 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 261/2015 

Samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde 
Lindesberg 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommissarie Stefan Toll har inkommit med förslag till samverkans

överenskommelse mellan Ljusnarsbergs kommun och lokalpolisområde 

Lindesberg, om samverkan i brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete. 

Överenskommelsen omfattar strategisk och operativ samverkan i syfte att minska 

brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyre lsen beslutar anta föreliggande fö rslag till samverkans
överenskommelse med lokalpolisområde Lindesberg. 

Expediering: 
Kommissarie Stefan Toll, lokalpolisområde Lindesberg 
Brottsförebyggande rådet 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-11-25 

Ks § 255 Dnr KS 111/2015 

Budget 2016 och plan för 2017-2018 

Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2016 och plan för 2017-2018 sändes den 2 oktober 2015 ut till 
politiska partier representerade i kommunfullmäktige på remiss. 

Centerpartiet inkom den 28 oktober 2015 med yttrande över utsänt förslag. 

Dåvarande Folkpartiet Liberalerna inkom den 29 oktober 2015 med yttrande över 
utsänt förslag. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpaiiiet inkom den 
2 november 2015 med gemensamt yttrande över utsänt förslag. 

Moderata Samlingspartiet inkom den 4 november 2015 med yttrande över insänt 
förslag. 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag daterat den 
18 november 2015 till budget 2016 och plan för 2017-2018 utifrån 
budgetberedningen den 10 november 2015. 

Ekonomichef Sara Jonsson och kommunchef Bo Wallströmer föredrar föreliggande 
förslag till budget 2016 och plan för 2017-2018. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar om följande uppdrag vilka 
skall rapporteras till kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige: 

1. att uppdra åt bildningschefen utreda möjligheterna till sommarlovsstöd i 
grundskolan och söka medel för detta till sommarens verksamhet, 

2. att uppdra åt bildningschefen utreda och bevaka behovet av att söka olika 
statsbidrag inom skolans område i syfte att insatser görs för bättre resultat, 

3. att uppdra åt socialchefen utvärdera kommunens behov av att söka de 
särskilda riktade statsbidragen för att stärka och utveckla den sociala barn
och ungdomsvården under 2016, 

4. att uppdra åt socialchefen utvärdera beslutet om att säga upp avtalen med 
Samhall om köp av tvättjänster samt leverans av matlådor för att säkerställa 
att detta är möjligt att hantera inom ramen för den kommunala 
hemtj änstverksamheten, 

5. att uppdra åt näringslivsutvecklaren kartlägga hur grundskolans 
investeringsbudget avseende IT-utrustning har utnyttjats de senaste två åren 
samt vilka utbildningsinsatser som har erbjudits personalen och om 
kompetensen är tillfredställande, 

Justerandes sign. Uldragsbeslyrkande 

~ L 
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6. att uppdra åt bildningschefen utvärdera resultatet av inrättandet av 
kulturskola i kommunen med syfte att utröna om fler elever i och med detta 
valde gå i Ljusnarsbergs kommuns grundskola istället för att välja privata 
alternativ eller grundskola i annan kommun, 

7. att det, under förutsättning att kommunen förvärvarar mark intill 
Kyrkbacksskolans område, sker en bred dialog med alla elever i samband 
med budgetarbetet 20 16 med målsättningen att utforma den utökade 
skolgården på bästa möjliga sätt, 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. att Ljusnarsbergs kommunlager AB skall avyttras under 2016, 
2. att uppdra åt kommunchefen att utreda konsekvenserna av ett övertagande 

av lokalvårdsverksamheten från Bergslagens Kommunalteknik, 
3. att uppdra åt kommunchefen genomlysa individ- och familjeomsorgens 

organisation och verksamhet med syfte att säkerställa långsiktig 
kostnadseffektivitet och kvalitet inbegripet kompetensbehov och att statliga 
bidrag rekvireras, 

4. att uppdra åt ekonomichefen genomlysa förskolans och grundskolans 
ekonomi utifrån tidigare budgetbeslut och resursfördelningsmodell, 

5. att uppdra åt kommunchefen utreda förutsättningarna och konsekvenserna 
av ett medlemskap i Sydnärkes taxe- och avgiftsnämnd, 
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6. att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
år 2016 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen, 
innebärande att kommunchefen är beslutande i samråd med ekonom, 

7. att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande 
höjd taxa med fyra procent, 

8. att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till slam taxa innebärande ökad 
avgift med 34 kronor per tömning inklusive fyra kubikmeter och 20 meter 
slang, 

9. att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande två 
procents höjning, 

10. att aviserade medel hänförliga ti ll regeringens proposition 2015/16:4 7 
"Extra ändringsbudget för 2015" skall hanteras redovisningstekniskt och i 
övrigt i samband med 2015 års bokslutsarbete, 

11. att anta föreslagen modell för fördelning av ersättningar från 
Migrationsverket som redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 
17 juni 2015 § 159 med tillägg av att kommunstyrelsen ges rätt att revidera 
modellen utifrån ti llkommande och/eller ändrade förutsättningar, 

12 . att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2016, 
samt 

13. att i övrigt fastställa Budget 2016 och plan för 2017-20 18 enligt 
föreliggande förslag. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Dnr KS 446/2014 

Ansökan om prestationsmedel, instruktörsutbildning för 
sjuksköterskor 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 18 mars 2015 § 65 att bildnings

och sociala utskottet förfogar över 2014 års överförda prestationsersättningar samt 

att verksamheterna skulle ansöka till bildnings- och sociala utskottet om 

ianspråktagande av 2014 års överförda prestationsersättningar utifrån kriterierna 
ökad måluppfyllelse och möjligheten att erhålla ytterligare prestationsersättningar. 
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Anderson har inkommit med ansökan om 
prestationsmedel avseende instruktörsutbildning för sjuksköterskor i ProAct. 
Ansökan avser 6 000 kronor. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja 
prestationsmedel enligt ansökan. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar ärendet. 

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

Expediering: 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredeen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
WJ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 257 
Bos§ 213 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (68) 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 399/2014 

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, fritidshem och 
grundskola i Ljusnarsbergs kommun läsåret 2014/2015 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
K valitetsredovisning förskolorna Garhyttan och Åstugan läsåret 2014-2015 samt 
kvalitetsredovisning för läsåret 2014-2015 Garhytteskolan förskoleklass- årskurs 2 
och Kyrkbacksskolan årskurs 3-9 inklusive fritidshem har inkommit. 

Förskolechef Karin Alstermark föredrar kvalitetsredovisning förskolorna Garhyttan 
och Åstugan läsåret 2014-2015. 

Rektor Claudia Holm föredrar kvalitetsredovisning för läsåret 2014-2015 
Garhytteskolan förskoleklass- årskurs 2 och Kyrkbacksskolan årskurs 3-9 inklusive 
fri tidshem 

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

Kommunstyre/sen 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsredovisning förskolorna Garhyttan och 
Åstugan läsåret 2014-2015 samt kvalitetsredovisning för läsåret 2014-2015 
Garhytteskolan förskoleklass- årskurs 2 och Kyrkbacksskolan årskurs 3-9 inklusive 
fri tidshem. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 
Förskolechef Karin Alstermark 
Rektor Claudia Holm 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



[919] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 258 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015- 11-25 

Fråga angående huruvida Skollagen kap 10 § 21, den så 
kallade pysparagrafen, tillämpas i kommunens grundskola, 

Astrid Dahl (V) 

Ärendebeskrivning 
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Astrid Dahl (V) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande fråga: 
Tillämpas Skollagen kap 10 § 2 1, den så kallade pysparagrafen, vid kommunens 
grundskola? 

Skollagen kap I O § 2 1 fasts lår att "Om det finns särskilda skäl får det vid 
betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från enstaka delar av de kunskapskrav 
som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. Med särskilda skäl avses 
funktionsnedsättning eller liknande personliga förhållanden som inte är av ti llfällig 
natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven sak kunna nå ett visst 
kunskapskrav." 

Bildningschef Anders Nordlund svarar att Skollagen kap I O § 21 ti llämpas vid 
kommunens grundskola. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser frågan besvarad. 

Juslerandes sign. Uldragsbeslyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
W/ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 259 
Au§ 199 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (68) 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 125/2015 

Fullmakt, Bergslagens Kommunalteknik 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik (BKT) beslutade vid sammanträde den 
16 oktober 2015 § 131 föres lå medlemskommunerna till fullmakt 

Förslag 
BKT föreslår kommunstyrelsen anta följande fullmakt: 

Representant för Bergslagens Kommunalteknik äger rätt att föra Ljusnarsbergs 
kommuns talan vid domstol och andra myndigheter avseende de verksamheter som 
överlåtits till förbundet. Detta gäller oavsett ägandet av anläggningar överlåtits eller 
ej till fö rbundet. Delegering av uppdraget sker i enlighet med fö rbundets 
delegationsordni ng. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen ge Bergslagens Kommunalteknik 
fullmakt enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets fö rslag. 

Expediering: 
Bergslagens Kommunalteknik 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Justerandes sign. U!dragsbestyrkande 



[919] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 260 
Au§ 213 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatum 

2015-11 -25 

Dnr KS post 201/2015 

Avveckling av Stiftelsen Gillersklack Fritidsanläggningar 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
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Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 86 att 
uppdra åt styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggningar förbruka 
stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som 
så nära som möjligt motsvarar detta, och genom detta upplösa stiftelsen. 

Styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggningar har inkommit med 
protokoll från sammanträde den 26 oktober 2015. I protokollets § 11 beslutar 
styrelsen om fö ljande fördelning av kvarvarande medel: 

• Bygga ett utegym på lämplig plats i Rydbergsdal. 

• Beviija Ställbergs IK 15 000 kronor. 
• Kommunens servicegrupp bygger rastplatsbord till kommunala badplatser 

där så behövs. 

• Återställande av vandringsleden Ljusnarn runt och bidrag till skötselavtal 
som upprättas med lämplig fö rening. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upplösa Stiftelsen 
Gillersklacks Fritidsanläggningar. 

Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 261 
Au§ 214 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 417/2014 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 80 

arbetsordning för kommunfullmäktige vilket trädde i kraft från och med den 
l januari 2015. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kom den 16 december 2014 med 

Cirkulär 14:57 Ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag daterat den 

9 november 2015 till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. Förslaget 
har utarbetas utifrån SKLs cirkulär 14:57. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till reviderad arbetsordning för 

kommunfullmäktige samt att den reviderade arbetsordningen skall gälla från och 
med den 1 januari 2016. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag 
till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige samt att den reviderade 
arbetsordningen skall gälla från och med den 1 januari 201 6. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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[919] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 262 
Au§ 212 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 417 /2014 

Reglemente för kommunstyrelsen 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 20 november 20 14 § 81 
reglemente för kommunstyrelsen vilket trädde i kraft den I januari 2015. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kom den 12 december 2014 med 
Cirkulär 14:58 Ett nytt förslag till reglemente för styrelser och nämnder. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag daterat den 
9 november 2015 till reglemente för kommunstyrelsen förslaget har utarbetas 
utifrån SKLs cirkulär 14:58. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föres lår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till reglemente för kommunstyrelsen 
samt att det nya reglementet skall gälla från och med den I januari 2016. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta förel iggande förslag 
till reglemente för kommunstyrelsen samt att det nya reglementet skall gälla från 
och med den 1 januari 2016. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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f9l9J LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-11-25 

Ks § 263 
Au§ 198 Dnr KS 500/2014 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik beslutade vid sammanträde den 
12 december 2014 § 14 7 föreslå Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs 
kommuner revidera de allmänna lokala ordningsföreskriftera § 6 gällande grävning 
och schaktning i konummerna. § 6 föreslogs kompletteras med: 

Grävtillstånd krävs fö r alla schaktningsarbeten i kommunal 
mark. Ansökan ska vara inkommen till Bergslagens 
kommunalteknik senast tio arbetsdagar före va1je arbetes 
igångsättande. 

Arbeten som innebär påverkan på trafiken ska ha en godkänd 
TA-plan. Trafikanordningsplan ska upprättas och insändas till 
Bergslagens kommunalteknik för godkännande. I övrigt 
hänvisas till "Anvisningar för schaktningsarbeten i gatumark" 
respektive "Anvisningar för schaktningsarbeten i parkmark." 

38 (68) 

Vidare beslutade direktionen att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag ti ll taxa 
gällande handläggning av schakttillstånd, vilken skulle godkännas av direktionen 
och antas av respektive kommun 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 14 januari 2015 § 7 avvakta 
med förslaget till ändringar av allmänna lokala föreskrifter till dess Bergslagens 
Kommunalteknik presenterat förslag till taxa. 

Kommunfu llmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2015 § 40 anta 
gemensam taxa för återställningsarbeten för Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och 
Lindesbergs kommuner. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Juslerandes sign. Uldragsbeslyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
WJ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 201 5-11-25 

Kommunstyre/sen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 
16 november 2015 med anledning av direktionen i Bergslagens Kommunaltekniks 
beslut. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun
fullmäktige anta föreliggande förslag till revidering av § 6 i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter i Ljusnarsbergs kommun § 6 kompletteras med 

Grävtillstånd krävs för alla schaktningsarbeten i kommunal 
mark. Ansökan ska vara inkommen till Bergslagens 
kommunalteknik senast tio arbetsdagar före vaije arbetes 
igångsättande. 

Arbeten som innebär påverkan på trafiken ska ha en godkänd 
TA-plan. Trafikanordningsplan ska upprättas och insändas till 
Bergslagens kommunalteknik för godkännande. I övrigt 
hänvisas till "Anvisningar för schaktningsarbeten i gatumark" 
respektive "Anvisningar för schaktningsarbeten i parkmark." 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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f9l9l LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 264 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 189/2015 

Samverkansavtal för gemensam nämnd för lönesamverkan i 
Kumla, Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsbergs och 
Ljusnarsbergs kommuner 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 september 2015 § 68 att 
ansöka om medlemskap i den gemensamma nämnden Sydnärkes lönenämnd. 

Kumla kommun har den 30 oktober 2015 inkommit med förslag till 
samverkansavtal för gemensam nämnd för lönesamverkan i Kumla, Askersunds, 
Lekeberg, Laxå, Hallsbergs och Ljusnarsbergs kommuner. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
samverkansavtal för gemensam nämnd för lönesamverkan i Kumla, Askersunds, 
Lekeberg, Laxå, Hallsbergs och Ljusnarsbergs kommuner. 

Juslerandes sign. Uldragsbeslyrkande 
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~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMM UNSTYRELSEN 

Ks § 265 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11 -25 

Dnr KS 189/2015 

Reglemente för Sydnärkes lönenämnd 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 september 2015 § 68 att 
ansöka om medlemskap i den gemensamma nämnden Sydnärkes lönenämnd. 
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Kumla kommun har den 30 oktober 2015 inkommit med förslag till reglemente för 
Sydnärkes lönenämnd. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
reglemente för Sydnärkes lönenämnd. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 

~~ 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 266 
Au§ 200 

Bos§ 220 

Sammanträdestider 2016 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-1 1-25 

Dnr KS 253/ 2015 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till sammaträdestider för 
allmänna utskottet, bildnings- och sociala utskottet, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2016. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta om sammanträdestider 2016 för kommunfullmäktige 
enligt före liggande förslag. 

Vidare förslås kommunstyrelsen besluta om sammanträdestider 201 6 för 
kommunstyrelsen och dess utskott enligt föreliggande förs lag. 

Slutligen föreslås kommunstyrelsen besluta att allmänna utskottet samt bildnings
och sociala utskottet äger rätt att ändra tidpunkt fö r sina respektive sammanträden 
när behov anses föreligga. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet ti ll kommunstyrelsen. 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till sammaträdestider för 
allmänna utskottet, bildnings- och sociala utskottet, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2016. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta om sarnmanträdestider 2016 för kommunfullmäktige 
enligt fö religgande förs lag. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

20 15-11-25 

Vidare förslås kommunstyrelsen besluta om sammanträdestider 2016 för 

kommunstyrelsen och dess utskott enligt före liggande förslag. 

Slutligen föreslås kommunstyrelsen besluta att allmänna utskottet samt bildnings

och sociala utskottet äger rätt att ändra tidpunkt för sina respektive sammanträden 
när behov anses föreligga. 

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

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta sammanträdestider 2016 för kommunstyrelsen och 
dess utskott enligt föreliggande förslag. Vidare beslutas att allmänna utskottet samt 
bildnings- och sociala utskottet äger rätt att ändra tidpunkt för sina respektive 
sammanträden när behov anses föreligga. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om sammanträdestider 
20 16 för kommunfullmäktige enligt föreliggande förslag. 

Expediering : 
Kans 1 i vadelningen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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f9l9J LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 267 
Au§ 196 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-1 1-25 

Dnr KS 248/2015 

Resultat av enkätundersökning bland hyresgäster inom 
allmännyttan 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsavdelningen i kommunen har deltagit i hyresgästundersökningen 
Branschindex, vilken vänder sig till kommunens samtliga hyresvärdar. Syftet med 
undersökningen är att mäta förvaltningskvaliteten. 

Fastighetschef Jessica Eriksson har inkommit med resultatsammanställning daterad 
den 3 november 20 15 av genomförd undersökning via enkät gällande hyresgäster 
inom allmännyttan. Generellt upplevs allmännyttan har en god servicenivå och 
tillgängl ighet för hyresgästerna medan utvecklingspotential fi nns främst angående 
hållbarhet, underhåll, renhållning och information. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Jessica Eriksson redovisar resultatet av enkätundersökningen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Expediering: 
Fastighetschef Jessica Erriksson 

Utdragsbestyrkande 
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f9l9J LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 268 
Au§ 201 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 014/2015 

Uppföljning av verkställighet av beslut i kommunstyrelsen 
2010-2015 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med uppföljning av verkställighet 
gällande beslut tagna i kommunstyrelsen 20I0-2015 per den 2 november 2015 i 
form av ett arbetsmaterial. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Expediering: 
Kanslichef Anders Andersson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 269 

0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 189/2015 

Aterrapportering av kommunens ansökan om medlemskap i 
Sydnärkes lönenämnd 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 september 2015 § 68 
ansöka om medlemskap i den gemensamma nämnden Sydnärkes lönenämnd. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2 september 2015 § 176 att 
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutade om ansökan i Sydnärkes 
lönenämnd, skulle kommunstyrelsen erhålla kontinuerlig återkoppling av 
utvecklingen beträffande kommunens ansökan om medlemskap i Sydnärkes 
lönenämnd. 

Kommunchef Bo Wallströmer rapporterar att ansökan bemötts positivt av berörda 
kommuner samt att sista utbetalning av löner och ersättningar från kommunen 
beräknas till januari 2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMM UNSTYRELSEN 

Ks § 270 
Au § 203 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11 -25 

Dnr KS 090/2015 

Information, övergripande överenskommelse med 
Migrationsverket om anordnade av boende för barn utan 
legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande 
barn samt överenskommelse om blandade platser
överenskommelse om anordnande av boende för såväl 
asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande 
barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i 
Sverige 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 september 2015 § 200 att 
kommunen skall göra en skriftlig uppsägning av överenskommelsen med 
Migrationsverket med kommunens diarienununer KS 090/2015-9 och 
Migrationsverkets diarienummer 7.2-2015-18062 för villkorsändring. 

Kommunchef Bo Wallströmer informerar att kommunen den 30 oktober 2015 
ingått tillsvidareavtal med Migrationsverket om mottagande av 28 barn utan legal 
vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkonunande barn och ungdomar. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att informationen delges kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer informerar att Migrationsverket inkommit med 
anmodan att Sveriges kommuner skall ingå nya överenskommelser med 
Migrationsverket senast den 30 november 2015. 

Utdragsbestyrkande 
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[919] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

20 15-11-25 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer ingå för 
kommunen lämpligast överenskommelse med Migrationsverket gällande 
mottagande av så kallade ensamkommande barn och ungdomar. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 271 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Information rörande landets och kommunens 
flyktingmottagande 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer och socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk 
informerar om utvecklingen rörande beredskap för flyktingmottagande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Justerandes sign. 

~ 
Utdragsbestyrkande 
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[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 272 

Förslag till kommunjägare 

Ärendebeskrivning 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 229/2014 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 
17 november 2015 rörande kommunjägare. Kommunjägare är den alldagliga 
beteckningen på personer som får bedriva skyddsjakt. Skyddsjakt kan förenklat 
sägas vara den enda återstående åtgärden för att reglera problem med olika djur. 

Kommunjägare utses genom att kommunen lämnar förslag på personer eller 
förening som skall fullgöra uppdraget som kommunjägare till Polisen, vilka 
godkäm1er personerna eller föreningen. Kravet på en kommunjägare är att den är 
ostraffad samt i övrigt anses lämplig. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 14 juni 2014 § 138 till Polisen 
föreslå tre personer till kommunjägare utöver den person som då redan fanns. 
Polisen beviljade, efter sedvanlig prövning, under hösten 2014 dessa tre personer 
tillståndsbevis för skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område och de är 
numera kommunjägare. 

50 (68) 

Den 13 november 2015 har inkommit intresseanmälan från ytterligare en person till 
att bli kommunjägare. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå Polisen 
utse Jimmy Karlsson, Kata Dalströms väg 52, Kopparberg till kommunjägare. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Jimmy Karlsson 
Polisen 
Joakim Hermansson 
Peter Johansson 
Patrik Stark 
Tord Westin 

.j!;f" }Pi) ~ terandes sign 

-<J L 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 273 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Val av ledamot i allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att välja ledamot i allmänna utskottet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen väljer Janeric Björkman (C) till ledamot i allmänna utskottet. 

Expediering: 
Janeric Björkman 
Kansliavdelningen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

51 (68) 



f9l91 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 274 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Val av ersättare i Ljusnarsbergs kommunbygderåd 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att välja ersättare i Ljusnarsbergs kommunbygderåd. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar välja Janeric Björkman (C) till ersättare i Ljusnarsbergs 
kommunbygderåd. 

Expediering: 
Janeric Björkman 
Kan si iavdelningen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Au§ 216 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 005/2011 

Val av representanter i Region Örebro läns demokrati
nätverk 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Region Örebro län har inkommit med inbjudan daterad den 14 oktober 2015 till att 

utse kommunala representanter till länets demokratinätverk. Kommunstyrelsen har 

att välja en förtroendevald ordinarie ledamot och en ersättare för denne samt en 

ordinarie ledamot som är tjänsteman och en ersättare för denne. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser följande kommunala representanter till Region Örebro läns 
demokratinätverk: 

Ordinarie ledamöter: 
Antti Tsupukka (S) 
Kanslichef Anders Andersson 

Ersättare: 
Eva Renberg (V) 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Expediering: 
Region Örebro län 
Antti Tsupukka 
Eva Renberg 
Kanslichef Andersson 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 54 (68) 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 265/2015 

Redovisning av socialjouren i Örebro kommun per den 
23 september 2015 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2014 § 223 ingå avtal 
med Örebro kommun under 2015 om social jourverksam het. Genom avtalet åtog sig 
Örebro kommun att bedriva social jourverksamhet i kommunen i följande 
omfattning: 

• Bedömning av om förutsättningar föreligger för omedelbart 
omhändertagande av enskild i ärenden enligt Lag med särskilda 
bestämmelser om vård av ungar (L VU). 

• Bedömning av om förutsättning föreligger för omedelbart omhändertagande 
av enskild i ärenden enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (L VM). 

• Bedömning av begäran om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) till 
placering av barn i familjehem eller hem för vård eller boende. 

Jour- och beredskapstider är: 

• Måndag-torsdag klockan 17.00-24.00 
• Fredag och lördag klockan 17.00-01.00. 
• Söndag klockan 15.00-24.00 
• Så kallade röda dagar som infaller måndag-torsdag klockan 15.00-24.00 
• Så kallade röda dagar som infaller fredag-lördag klockan 15.00-24.00 
• Efter ordinarie jourtid har personalen beredskap i hemmet till klockan 08.00 

påfölj ande vardag och övriga dagar fram till jourtidens bö1jan. 

Kostnaden för 2015 var 50 000 kronor samt 1 030 kronor per timme vid tjänsteresa 
samt faktisk kostnad för nödvändiga utlägg i samband med ärenden. 

Socialjouren i Örebro kommun har inkommit med redovisning per den 
23 september 2015. Utifrån det ökade antalet ärenden föreslår Örebro kommun en 
prisjustering för 2016 med 14 000 kronor, det vill säga kostnaden för kommunen 
2016 uppgår till 64 000 kronor. 

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyre/sen 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar ärendet. 

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

Expediering: 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ks § 277 
Bos§ 208 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 264/2015 

Digital tjänst för ekonomiskt bistånd, Sammansatt bastjänst 
för ekonomiskt bistånd (SSBTEK) 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 

56 (68) 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inkommit med erbjudande om digital 
tjänst, sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd (SSBTEK). Den nationella 
tjänsten SSBTEK gör det möjligt för kommunen att via sitt verksamhetssystem 
elektroniskt få utlämnat information från arbetslöshetskassornas samorganisation, 
Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, 
Polismyndigheten och Skatteverket. Tjänsten underlättar handläggningen av 
ekonomsikt bistånd och möjliggör en enklare och säkrare hämtning av uppgifter. 

Tjänsten har utvecklats i samverkan mellan SKL Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Skatteverket, pensionsmyndigheten, Centrala 
studiestödsnämnden, Arbetslöshetskassornas samorganisation samt ett antal 
referenskommuner. 

Kostnaden för tjänsten uppgår till dels en engångskostnad till leverantören av 
kommunens verksamhetssystem för integration mot SSBTEK, dels en årlig kostnad 
för förvaltning. Kommunen ersätter årligen SKL för utveckling, drift och förvaltning 
av tjänsten. Denna ersättning är kommuninvånarbaserad. 

Förslag 
Ordförande Ingemar Javinder (S) föreslår bildnings- och sociala utskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta att tjänsten sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd 
(SSBTEK) köps in till kommunen. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att 
finansiering skall ske via befintlig budgetram för bildnings- och sociala utskottets 
verksamheter. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt 
Ingemar Javinders (S) förslag. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

57 (68) 

Kommunstyrelsen beslutar att tjänsten sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd 
(SSBTEK) köps in till kommunen. Vidare beslutas att finansiering skall ske via 
befintlig budgetram för bildnings- och sociala utskottets verksamheter. 

Expediering: 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ks § 278 
Au§ 190 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 464/2014 

Strategi för integration i Ljusnarsbergs kommun 2016-2020 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 3 september 2014 § 183 att en 

handlingsplan för kommunens mottagande av asylsökande, fl yktingar, nyanlända 

invandrare samt ensamkommande barn och ungdomar skulle upprättas. 

Handlingsplanen skulle innehålla angivelse av det kommunala ansvaret, 

begreppsförklaring, strategi för kommunens mottagande, mål med kommunens 

mottagande och övrigt som anses relevant för handledningen. 

En arbetsgupp bestående av enhetschef Karin Jansson, tillförordnad enhetschef 

Mia Lejonqvist, enhetschef/rektor Kent Liljendahl och utredare Nan Carlsson 

bildades för att upprätta handlingsplanen. 

Arbetsgruppen har den 22 oktober 20 15 inkommit med förslag till Strategi för 

integration i Ljusnarsbergs kommun 2016-2020. 

Näringslivsutvecklare Mikael Haaapala föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att efter påtalade revideringar, hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till sammanträde i januari 2016. 

Expediering: 
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Au§ 193 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

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 mångfalds planen är att ge medarbetare 

och kommuninvånare kommunens inställning till arbetet med mångfald inom 

kommunen där begreppet mångfald definieras som den bredd som foms bland 

människor vad gäller kön, etnisk tillhörighet, religion och annan 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. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till sammanträde i januari 20 16. 

Expediering: 
Personalchef Ann-Sofie Söderberg 

Justerandes sign. 

~ i-
Utdragsbestyrkande 
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Au§ 195 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 033/2015 

Lokalförsörjningsplan för Ljusnarsbergs kommun 2016-2025 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

60 (68) 

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 bostadsförsöijningsplan 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 bostadsförsö1jningsplan skall denna samordnas med Länsstyrelsen i 
Örebro län innan den kommer att behandlas. 

Förslag 
Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer föreslår 
kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till Lokalförsö1jningsp lan för 

Ljusnarsbergs kommun 2016-2015. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta uppdra åt lokalstyrningsgruppen att 

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

2. Lokalstyrningsgruppen ges i uppdrag att: 

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. 
Uppdraget inbegriper också att en mikroprojektering av omvandling av gamla 
Garhytteskolan till bostäder genomförs tillsammans med Statens 

Justerandes sign. Utdragsbestyrl<ande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 61 (68) 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

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 innehålla 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 lokalförsö1jningsplanen 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 lokalförsö1j ningsplanen 2016. 

d) att upprätta förslag till riktlinjer för lokalförsö1jning. 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 2016. 

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till sammanträde i januari 20 16. 

Expediering: 
Fastighetschef Jessica Eriksson 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Justerandes sign. 

gg 'f-
Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 2015-11-25 

Ks § 281 

Anmälan om delegationsbeslut 

Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 
2015-10-01- 2015-10-31. 

A1m1älan av beslut inom äldreomsorgen under perioden 
2015-10-01- 2015-10-31. 

Beslut den 16 november 2015, uppsägning av lån, I O 000 000 kronor, tre månaders 
Stibor tills vidare. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonomichef Sara Jonsson 

Beslut den 16 november 2015, uppsägning av lån, 6 000 000 kronor, tre månaders 
Stibor tills vidare. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonomichef Sara Jonsson 

Beslut den 19 november 2015, nyupplåning, 16 000 000 kronor, tills vidare med 
kapitalbindning till och med den 13 december 2016 med fast ränta om 
- 0,04 procent. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonomichef Sara Jonsson 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

Justerandes sign. 

~ 
Utdragsbestyrkande 
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Delgivningar 

Ärendebeskrivning 
Diarienummer/ 
förvaring 
Ks post 

Ks post 

Ks post 

Ks post 

Dnr KS 036/2014-3 

Ks-post 

Ks-post 

KS 024/2015 

KS 407/2014 

KS 407/2014 

KS 407/2014 

KS 407 /2014 

Ks post 

Ks post 

KS 232/2014 

Ks post 

KS 458/2014 

Avsändare 

Skolverket 

BMB 
Opera på skäret 

Region Örebro län 

WHO 
Hundiq, Roffe Blom 

Skolverket 

SISU Idrottsutbildarna Örebro län 

srsu ldrottsutbildarna Örebro län 

SISU Idrottsutbildarna Örebro län 

SISU Idrottsutbildarna Örebro län 
Bergslagens miljö- och 
byggnämnd 
Opera på Skäret 
Ljusnarsbergs kommun 

Rådet för funktionshinderfrågor, 
Region Örebro län 
Trafikverket 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 64 (68) 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Ämne 

Folder om möjligheter och skyldigheter som 
rör nationella minoriteter i förskola 
förskoleklass och skola 
Protokoll från sammanträdet 151015 
Ett stort tack för samarbetet 2015 (En liten 
folder) 
Protokoll från Rådet för 
funktionshinderfrågor 151013 
Dags att anmäla Earth Hour för 2016 
Assistanshundarnas rättigheter 
Informationsbok om migration och 
integration 
Beslut, statsbidrag för sommarskola eller 
undervisning under andra lov 20015 
Mål och verksamhetsplan för Ljusnarsbergs 
kommun 2015-201 6 
Slutrapport, projekt ensamkommande barn 
och ungdom 
Verksamhetsberättelse och årsredovisning 
2014 
Verksamhetsinriktning 2015 
Protokoll från sammanträde den 
15 oktober 2015 
Tack för samarbetet 2015 
Redovisning till Skolinspektionen av åtgärder 
för att avhjälpa påtalade brister i samband 
med riktad tillsyn av utbildning för 
asylsökande barn 
Protokoll från möte den 13 oktober 2015 

Förslag till nya föreskrifter för Örebro län, 
bärighetsklasser 

Utdragsbestyrkande 
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Diarienummer/ Avsändare 
förvaring 
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 

2015-11-25 

Ämne 

Stopp under tre månader för fler 
ensamkommande barn till Hedemora 
kommun 
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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 Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 
Beslut av krisledningsnänmden, 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 
lnformationsbok 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 
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Diarienummer/ Avsändare 
förvaring 
KS 024/2015 Skolverket 

KS 036/2015 

KS 458/2015 

KS 108/2015 

KS 166/2015 

KS 116/2015 

KS 102/2015 

KS 105/2015 

Ks post 

KS 099/2015 

Fastighetschef Jessica Eriksson 

Trafikverket 

Samordningsförbundet SOFINT 
En kommunmedborgare 

Länsstyrelsen i Örebro län 

ABF Örebro län 
Polisen 

Skolverket 

Enhetschef Margareta Emnegard 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 66 (68) 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Ämne 

Information om statsbidrag för att rusta upp 
skollokaler 
Svar med anledning av föreläggande med 
vite, Garhytteskolans kök 
Kungörelse om granskning av vägplan för 
ombyggnation, riksväg 63, förbifart Hjulsjö 
Information om ökad medelstilldelning 
Skrivelse rörande handikapparkering vid 
Kopparhallen samt trappa vid individ- och 
familjeomsorgen 
Ändring av fördelning, statsbidrag för 
tjärstrykning av taken på grindstugor, Stora 
Gården 
Ansökan Bergslagsspelen 2016 
Nedläggning av förundersökning, miljöbrott i 
Mossgruvan 
Introduktionsperiod för lärare och 
förskollärare 
Redovisning av verksamhet med personligt 
ombud 

Ks post Räddningsnämnden Protokoll från sammanträde den 

Ks post 

KS 129/2015 

Västerbergslagen 2 november 2015 
Bergslagens överförmyndarnämnd Protokoll från sammanträde den 

4 november 2015 
Allmälll1a utskottet 

Bi ldnings- och sociala utskottet 

Bildningschef Anders Nordlund 

Bildnings- och sociala utskottet, 
12 november 2015 § 713 

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Juslerandes sign. 

~ 

Protokoll från sammanträde den 
11 november 2015 
Protokoll från sammanträde den 
12 november 2015 
Information om ändrade nivåer i avgifterna 
för barnomsorgen från och med den 
1 j anuari 2016. 
Beslut om förhöjt arvode till så kallat 
kontrakterat jourhem 

Uldragsbeslyrkande 
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Ks § 283 

Biblioteksplan 2012-2015 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

Dnr KS 006/2011 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 
20 november 2015 rörande Biblioteksplan 2012-2015. I skrivelsen anges bland 
a1U1at att enligt Bibliotekslagen § 3 är kommunen huvudman för folkbiblioteken 
och skolbibliotek där kommunen är huvudman. Vidare anger § 1 7 att "Kommuner 
och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet." 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012 § 71 anta 
Biblioteksplan 2012-2015. 

Bildnings- och sociala utskottet skulle under 2015 utarbeta en biblioteksplan för 
2016-2019. 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 februari 2015 
§ 39 att uppdra åt bildningschef Anders Nordlund utarbeta ett utkast till reviderad 
biblioteksplan i form av ett arbetsmaterial. 
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Bildningschef Anders Nordlund rapporterade muntligt om det pågående arbetet 
med reviderad biblioteksplan vid bildnings- och sociala utskottets sammanträde den 
7 april 2015 § 80. 

Under hösten 20 15 har arbetet fortgått med att revidera biblioteksplanen men tiden 
har inte medgivit att ett förslag till Biblioteksplan 2016-2019 kan presenteras i 
dagsläget. 

Förslag 
Utifrån vad som anges i skrivelsen, föreslår kanslichef Anders Andersson 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga giltighetstiden 
för Biblioteksplan 2012-2015 till dess beslut tas om en ny biblioteksplan. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga giltighetstiden 
för Biblioteksplan 2012-2015 till dess beslut tas om en ny biblioteksplan. 

Juslerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-11-25 

Bilaga 

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den 
25 november 2015 

Hendrik Bijloo (L), gruppledare 

Bo Wallströmer, kommunchef 

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 

Sara Jonsson, ekonomichef 

Anders Nordlund, bildningschef §§ 236-258 

Ewa-Marie Ernlund Svenska, socialchef§§ 236-251, 253-277 

Sten Niclasson, konstnärlig ledare, Opera på Skäret § 252 
Jessica Eriksson, fastighetschef § 267 

Justerandes sign. 

·eif ~ 
Utdragsbestyrkande 
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