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Beslutande 

övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslagsuppsättning 
Underskrift 

Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Tingshuset, Kopparberg 

Ewa-Leena Johansson (S), ordförande 
Ingemar Javinder (S) 
Gert Stark (S) 
Astrid Dahl (V) 
Natalie Peart (MP) 
Gunnar Fransson (M), tjänstgörande ersättare 
Niklas Hermansson (C), tjänstgörande ersättare 
Mats Larsson (SO), tjänstgörande ersättare 
Ronnie Wegerstedt (SD) 

Enligt bilaga. 

Niklas Hermansson 

Kommunkontoret 2016-04-27 

Anders Andersson 

Niklas Hermansson 

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

Kommunstyrelsen 

Tid 08.35-12.00 
13.00-14.10 

Paragrafer 90 _ 114 

2016-04-20 Förvaringsplats Kommunkansliet 
för protokollet 

2016-04-27 Datum för 2016-05-23 
nedtagande 

~ .. ~~········ ······· 
Anders Andersson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Dnr KS 0008/2016 

Kvartalsrapport 1, ekonomisk rapport per den 31 mars 2016 
för Ljusnarsbergs kommun 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med kvartalsrapport 1, ekonomisk rapport per 
den 31 mars 2016. Den ekonomiska prognosen för helåret 2016 visar på ett resultat 
med 26 580 000 kronor vilket är 1 324 000 kronor lägre resultat än budgeterat. 
Resultatprognosen per ekonomiskt ansvarsområde visar följande: 

Ekonomisk ansvarsområde 

Ekonomichef 
Kommunchef 
Näringslivsutvecklare 
Kanslichef 
Kostchef 
Vuxam 
F astighetschef 
AME/Integration 
Enhetschef ensamkommande barn 
Socialchef 
Enhetschef, individ- och familjeomsorg 
Enhetschef, funktionsstöd 
Enhetschef, Solgården 
Enhetschef, Treskillingen/hemtjänst 
Enhetschef, Koppargården 
Enhetschef, sjuksköterskor 
Enhetschef, rehabilitering 
Bildningschef 
Förskolechef, enhet förskolor 
Rektor, grundskolan med mera 
Summa kommunstyrelsen 
Överförmyndarnämnden 
SUMMA 
Allmännyttan 

Netto, 
prognos, 
tkr 

12 012 
35 532 
5 478 
4 948 
2 503 
4 228 
1 654 
3 510 

0 
5 773 

18 230 
17 428 
12 246 
19 907 
17 170 
6 901 
3 436 

42 620 
11 507 
31 045 

256126 
104 

256 230 
751 

Netto, 
budget tkr 

12 012 
38 342 
5 381 
5 191 
2 503 
4 305 
1 655 
2 539 

0 
5 620 

13 470 
16 593 
12 247 
19 562 
17 790 
7 035 
3 437 

42 081 
11 086 
30 486 

251 335 
56 

251391 
751 

Avvikelse, 
tkr 

0 
2 810 

- 97 
243 

0 
77 

1 
- 971 

0 
- 153 

- 4 760 
- 835 

1 
- 345 

620 
134 

1 
- 539 
-421 
- 559 

- 4 791 
- 48 

- 4 839 
0 

Beträffande de finansiella målen beräknas inte målet om ett resultat med 
27 904 000 kronor uppnås medan övriga tre mål beräknas uppnås. 

Vad gäller investeringar beräknas dessa under 2016 uppgå till 34 896 000 kronor, 
vilket är 31 000 kronor mer än budgeterat. 

Juslerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Kommunen har per den 20 april 2016, 69 500 000 kronor i likvida medel. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna kvartalsrapport 1, 
ekonomisk rapport per den 31 mars 2016. 

Jus!erandes sign. Utdragsbes!yrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-04-20 

Bilaga 

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den 
20 april 2016 

Hendrik Bijloo (L), gruppledare 

Bo Wallströmer, kommunchef 

Sara Jonsson, ekonomichef 

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 

Anders Nordlund, bildningschef §§ 90-98 
Kristina Grape, planeringsarkitekt FPR/MSA , KLARA arkitektbyrå ab §§ 100-102 
Ingela Bornström, Arbetsgruppen för Kulturglimtar § 99 
Eva Wikman, Arbetsgruppen för Kulturglimtar § 99 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

/())/ 
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Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Dnr KS 0008/2016 

Redovisning och budgetering av de extra statsbidragen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 30 mars 2016 § 69 att uppdra åt 
ekonomichef Sara Jonsson upprätta förslag till uppföljning av de extra statsbidragen 
inklusive de extra statsbidragen för utbildningsverksamheten. 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med skrivelse daterad den 18 april 2016 i 
vilken anges bland am1at nedanstående. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 april 2016 § 13 att av de 
sammanlagt 3 9 610 000 kronor i extra statsbidrag, skall 8 907 000 kronor 
likvidmässigt användas för diverse investeringar och budgeteras inom 
investeringsbudgeten. Vidare skall 17 904 000 kronor bokföras på verksamhetssåret 
2015. Därmed återstår 12 799 000 kronor. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta om följande redovisning och budgetering, medförande ombudgetering för år 
2016: 

• 1 496 000 kronor budgeteras på avdelningen vuxenutbildning, integration 
och arbetsmarkans (VUXIAM) och avser studie- och yrkesvägledning, 
integrationskoordinator och rektor kommunal vuxenutbildning. 

• 2 380 000 kronor budgeteras till individ- och familjeomsorgen och 
socialchefens ekonomiska ansvarsområden avseende rekryterings- och 
konsultkostnader samt assistent för handläggningen av ensamkommande 
barn. 

• 950 000 kronor budgeteras inom kommunchefens ekonomiska 
ansvarsområde för utökning av disponibla medel samt aktivitetspeng för 
personal. 

• 26 000 kronor budgeteras för inköp av fyra datorer (pc) till biblioteket på 
bildningschefens ansvar. 

Av återstående 2 94 7 000 kronor, vilka är extra statsbidrag för 
bildningsverksamhet, har 877 000 kronor nyttjats för uppkomna kapitalkostnader 
hänförliga till beslutade investeringar med anledning av det extra statsbidraget. 
Återstår gör således 2 070 000 kronor. Ekonomichef Sara Jonsson föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att dessa medel bokförs som 
en intäkt under bildningschefens ekonomiska anvarsområde. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Ovanstående förslag innebär att de extra statsbidragen som kommunfullmäktige 
beslutade vid sammanträde den 14 april 2016 § 13, skulle periodiseras på 
verksamhetsår 2016, även budgeteras på samma verksamhetsår. Det föreslagna 
beslutet medför en utökad budgetram för år 2016 samt att uppföljningen av de extra 
statsbidragen sker genom kommunens ordinarie ekonomiska uppföljning. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Dnr ÖN 0039/2016 

Ekonomisk rapport per den 31 mars 2016, Bergslagens 
överförmyndarnämnd 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens överförmyndarnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per den 
31 mars 2016. 

Komp,unstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten 

Utdragsbestyrkande 

6 (32) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Dnr 0025/2016 

0 

Arsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommunlager AB 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag till årsredovisning 2015 för 

Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 2015 års resultat uppgår till ett, underskott med 

2 348 659 kronor. Underskottet beror på skatt på tidigare års resultat. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 

7 (32) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, efter komplettering med revisions
berättelse, notera årsredovisning 2015 för Ljusnarsbergs kommunlager AB. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Dnr 0025/2016 

Beslut om Ljusnarsbergs kommunlager AB uppfyllt 
ändamålet 2015 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

8 (32) 

Enligt beslutad bolagsordning för Ljusnarsbergs kommunlager AB § 4 är bolagets 
ändamål att i enlighet med kommunallagens självkostnadsprincip uppföra och uthyra 
lagerutrymmen. 

Ljusnarsbergs kommun har att besluta om huruvida Ljusnarsbergs kommunlager AB 
uppfyllt ändamålet 2015. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 30 mars 2016 
kommunstyrelsen föreslå kommunfu llmäktige besluta att 
Ljusnarsbergs kommunlager AB uppfyllt ändamålet 2015 enligt bolagsordningen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen 
uppfyllt sin uppsiktsplikt gällande Ljusnarsbergs kommunlager AB. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Dnr KS 0025/2016 

Direktiv till årsstämman i Ljusnarsbergs kommunlager AB 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

9 (32) 

Ljusnarsbergs kommun har att anta direktiv till kommunens ombud vid Ljusnarsbergs 
kommunlager ABs bolagsstämma 2016. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 30 mars 2016 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid 
Ljusnarsbergs Kommunlager ABs bolagsstämma följande direktiv: 

• bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet i enlighet med 
förslag i revisionsberättelsen samt godkänna årsredovisning för 
Ljusnarsbergs Kommunlager AB avseende räkenskapsåret 2015, 

• godkänna styrelsens förslag till disposition av 2015 års resultat, 
• att kommunens ombud vid årsstämman överlämnar av kommunfullmäktige 

beslutad bolagsordning samt uppdrar åt styrelsen att följa denna. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Därtill beslutas att 
direktiven revideras utifrån att Ljusnarsbergs kommunlager AB skall avyttras. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med reviderat förslag till direktiv till 
kommunens ombud Ljusnarsbergs kommunlager ABs bolagsstämma 2016 daterat 
den 12 april 2016. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att ge kommunens ombud vid Ljusnarsbergs Kommunlager ABs 
bolagsstämma fö ljande direktiv: 

• bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet i enlighet med 
förslag i revisionsberättelsen samt godkänna årsredovisning för 
Ljusnarsbergs Kommunlager AB avseende räkenskapsåret 2015, 

• godkänna styrelsens förslag till disposition av 2015 års resultat, 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (32) 
Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid 
Ljusnarsbergs Kommunlager ABs bolagsstämma följande direktiv: 

• bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet i enlighet med 
förslag i revisionsberättelsen samt godkänna årsredovisning för 
Ljusnarsbergs Kommunlager AB avseende räkenskapsåret 2015, 

• godkänna styrelsens förslag till disposition av 2015 års resultat, 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Dnr KS 0097 /2016 

Årsredovisning 2015, Stiftelsen Gillersklack 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

11 (32) 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag till årsredovisning 2015 för 
Stiftelsen Gillersklack. 2015 års resultat uppgår till ett underskott med 8 212 kronor. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen 2015 för Stiftelsen 
Gillersklack till kommunfullmäktige för kännedom. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Dnr KS 0046/2016 

lnackorderingstillägg läsåret 2016/2017 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med skrivelse daterad den 
30 mars 2016 rörande inackorderingstillägg för gymnasieelever läsåret 2016/2017. 

12 (32) 

Inackorderingstillägg är ersättning till elever som inte bor hemma under sina studier. 
Inackorderingstillägget skall uppgå till minst 1/30 del av prisbasbeloppet per månad. 
Vidare bestäms bidraget av avståndet till studieorten då bidraget även skall utgöra 
ersättning för en del av hemresorna. 

Prisbasbeloppet 2016 är 44 300 kronor vilket medför att lägsta avrundade belopp för 
inackorderingstillägg är 1 480 kronor per månad. 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår bildnings- och sociala utskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta om inackorderingstillägg läsåret 2016/2017 enligt följande: 

Avstånd, km 
0-149 
150-349 
350-

Kronor per månad 
1 480 
1 770 
2 160 

Vidare föreslås besluta att elever som studerar inom Örebro län erhåller 
1 140 kronor per månad i tio månader eftersom gymnasiekortet inom kollektivtrafiken 
kan användas både för dagliga resor och hemresor. 

Slutligen föreslås besluta att inackorderingstillägg kan utbetalas till elever vid 
gymnasieskola som är folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun, som är född 1996 eller 
senare, som har resväg som överskrider 40 kilometer eller restid som överskrider tre 
timmar per dag och som är inackorderad på studieorten eller i dess närhet. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Justerandes sign. Ut dragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

2016-04-20 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredeen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Dnr KS 0046/2016 

Uppföljning av projektet lunch på lektionstid 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 

14 (32) 

Höstterminen 2015 genomfördes ett försök med schemalagda luncher inom 
grundskolan. Avsikten med försöket vara att få fler elever att äta skollunchen samt att 
uppnå en lugnare och trevligare måltidsupplevelse för eleverna. Försöket i1mebar att 
lunchen schemalades på samma sätt som en lektion och således var obligatorisk för 
samtliga elever. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med en uppföljning av försöket med 
schemalagda luncher. Bland eleverna önskade cirka 66 procent ingen fortsättning med 
lunch på lektionstid. Bland personalen var i princip samtliga positiva till lunch på 
lektionstid. Försökets ökade kostnad för pedagogiska luncher till personal uppgick till 
cirka 61 000 kronor, vilket motsvarar cirka 120 000 kronor på årsbasis. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar uppdra åt bildningschef Anders Nordlund 
utreda totalkostnad för lunch på lektionstid eller motsvarande inom förskole
verksamheten, förskoleklassverksamheten och grundskoleverksamheten samt förslag 
på hur ett eventuellt införande av lunch på lektionstid eller motsvarande skulle krnma 
finansieras. Vidare beslutas att uppföljningen lämnas till kommunstyrelsen för 
kännedom. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Information, Kulturglimtar 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Dnr KS 0001/2016 

Ingela Bornström och Eva Wikman, representanter för Arbetsgruppen för 
Kulturglimtar informerar om arrangemanget Kulturglimtar det vill säga koncept, 
ideer, historia och tankar kring arrangemanget. Kulturglimtar arrangeras vaije år 
helgen efter midsommar, vilket innebär att Kulturglimtar 2016 avhålls den 
2-3 juli. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Dnr KS 0008/2016 

Tidplan för arbetet med Budget 2017 och plan för 2018-2019 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag daterat den 30 mars 2016 till 
tidplan för arbetet med Budget 2017 och plan för 2018-2019. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar förslaget. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Vidare beslutas att vid 
budgetberedningen den I juni 2016 skall diskuteras kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
samt hur den skall utövas. 

Expediering: 
Kommunledningsgruppen + handling 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Dnr KS 0095/2016 

Ansökan om ekonomiskt bidrag, 2070-en triologi Ställbergs 
gruva 2016, The non existent Center 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

17 (32) 

The non existent Center har den 29 mars 2016 inkommit med ansökan om ekonomiskt 

bidrag för 2070-en triologi Ställ bergs gruva 2016. Ställ bergs gruva ägs av Non 

Existent Resources och syftet är att utveckla en arena för samtida konst och tanke i 

Örebro län med regional, nationell och på sikt internationell betydelse. Verksamheten 

vid Ställbergs gruva drivs av föreningen The Non Existent Center. Detta är en 

konstgrupp som bearbetar olika samhällsfrågor i teori och praktik. Y rkesbakgrunden 

finns framför allt inom regi, komposition, formgivning, koreografi, arkitektur, 

snickeri, sociologi, journalistik, energiteknik och performance. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 

Yrkanden 
Gunnar Fransson (M) och Ronnie Wegerstedt (SD) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar avslå ansökan. 

Astrid Dahl (V), med instämmande av Natalie Peart (MP), Ewa-Leena Johansson (S), 
Niklas Hennansson (C) och Ingemar Javinder (S), yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
bevilja ekonomiskt bidrag med 100 000 kronor 2016. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Gunnar Franssons (M) och Ronnie Wegerstedts (SD) 
yrkande och Astrid Dahls (V) med fleras yrkande. Ordförande finner att kommun
styrelsen beslutar enligt Astrid Dahls (V) med fleras yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ekonomiskt bidrag med 100 000 kronor 2016. 
Vidare beslutas att detta bidrag skall finansieras via kommunstyrelsens disponibla 
medel. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
ffl/ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Reservation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Ronnie Wegerstedt (SD) och Mats Larsson (SD) reserverar sig till förmån för 
Gunnar Franssons (M) och Ronnie Wegerstedts (SD) yrkande. 

Expediering: 
The non existent Center 
Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredeen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

18 (32) 



[919] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 102 
Au§ 73 

Förslag till översiktsplan 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Dnr KS 093/2015 

Planeringsarkitekt FPR/MSA Kristina Grape, KLARA arkitektbyrå ab redovisar 
förslag till översiktsplan. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 

Ärendebeskrivning 
Planeringsarkitekt FPR/MSA Kristina Grape, KLARA arkitektbyrå ab redovisar 

förslag till översiktsplan vilken föreslås sändas ut för samrådsförfarande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till översiktsplan för Ljusnarsbergs 
kommun skall sändas ut för samrådsförfarande. 

Expediering: 
Planeringsarkitekt FPR/MSA Kristina Grape, KLARA arkitektbyrå ab 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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[919] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 103 
Au§ 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Ansökan om bidrag till projekt, Opera på Skäret 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ansökan har inkommit från Opera på Skäret om ekonomiskt bidrag 2016 med 

75 000 kronor till projektet med att uppnå visionen att Opera på Skäret skall 

erbjuda Europas bästa upplevelse av sommaropera. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att som avsiktsförklaring ange att den avser delta i 
projektet, Vidare beslutar allmänna utskottet hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

20 (32) 

Ansökan om projektmedel till Tillväxtverket har inkommit från Skäret produktion AB. 
I ansökan anges att den avser hållbar produktutveckling med fokus på natur- och 
kulturbaserad turism "OPENGAGE". Projektets namn är Bergslagen som kulturdriven 
destination OPENGAGE och avses ingå i det regionala tillväxtprogrammet Lustfyllda 
möten och upplevelser, Region Örebro län. 

Yrkanden 
Ronnie Wegerstedt (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar avslå ansökan. 

Natalie Peart (MP), med instämmande av Gmmar Fransson (M), Astrid Dahl (V) och 
Niklas Hermansson (C), yrkar att kommunstyrelsen beslutar bevilja ekonomsikt bidrag 
med 75 000 kronor 2016. 

Propositi onso rd ni ng 
Ordförande ställer proposition på Ro1mie Wegerstedts (SD) yrkande och 
Natalie Pearts (MP) med fleras yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Natalie Peart (MP) med fleras yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ekonomiskt bidrag med 75 000 kronor 2016. 
Vidare beslutas att detta bidrag skall finansieras via kommunstyrelsens disponibla 
medel. 

Expediering: Skäret produktion AB Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredeen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

Jvf/ 



~ LJUSNARSBERGS 
W' KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 104 
Au§ 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Dnr KS 0087 /2016 

Uppföljning av inkomna medborgarförslag 2012-2016 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

21 (32) 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning av 
inkomna medborgarförslag 2012-2016 daterad den 30 mars 2016. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sa mmanträdesdatum 

2016-04-20 

Information, räddningstjänsten och räddningsnämnden 
Västerbergslagen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer informerar utvecklingen rörande räddningstj än sten 
och räddningsnämnden Västerbergslagen. 

Kommunledningen har sedan hösten 2015 haft kontinuerliga möten med 
deltidskåren inom räddningstjänsten i Kopparberg och Ludvika kommun, vilken är 
värdkommun för den gemensamma nämnden räddningsnämnden Västerbergslagen 
och därmed är Ludvika kommun arbetsgivare för samtlig personal inom 
räddningstjänsten. Räddningsnämnden Västerbergslagen har i bö1jan av 2016 
förordat ett kommunalförbund med Ludvika, Ljusnarsbergs, Vansbro och 
Smedjebackens kommuner som medlemmar. Förfrågan om intresse har utsänts till 
Vansbro och Smedjebackens kommuner, Vansbro kommun har tackat nej till 
erbjudandet och Smedjebackens kommun förmodas tacka nej till erbjudandet. 

Förvaltningschef Göran Haag, tillförordnad räddningschef Rolf Hell berg och 
räddningsnämnden Västerbergslagens vice ordförande Kitty Strandberg (S) gav 
information om den aktuella situationen vid allmänna utskottets sammanträde den 
6 apri l 2016 § 74. 

Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) skall möta Ludvika 
kommuns politiska ledning den 22 april 2016. Vid detta tillfälle skall diskussion 
föras utifrån två perspektiv, dels räddningstjänstens och räddningsnämndens 
framtida organisation, dels den uppkomna situationen med att brandmän vid 
deltidskåren i Kopparberg sagts upp sig från sina tjänster. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 

Justerandes sign . Utdragsbestyrkande 

. N~ 
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[9191 LJUSNARSBERGS 
WJ KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 106 
Bos§ 46 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Dnr KS 0051/2016 

Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området, 
nyckeltal 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Uppföljningar i form av nyckeltal har inkommit gällande antalet dagar kommunen 
betalat Region Örebro län för utskrivningsklara patienter som vistats på sjukhus 
2015 och 2016, nyckeltal från individ- och familjeomsorgen samt beläggningen 
inom äldreomsorgen. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 

23 (32) 

Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningarna. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildnings- och sociala utskottets ordförande Ingemar Javinder (S) föredrar ärendet. 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 107 
Bos§ 49 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

201 6-04-20 

Dnr KS 0037 /2016 

Reviderade avgifter för alkoholservering 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 

24 (32) 

Alkoholhandläggare Johannes Glanz har inkommit med tjänsteskrivelse daterad den 3 
mars 2016 rörande reviderade avgifter för serveringstillstånd samt ti llsynsavgift. 

Alkoholhandläggare Johannes Glanz föredrar ärendet. 

Förslag 
Alkoholhandläggare Johannes Glanz föres lår att kostnaden för ansökan om ändrad 
serveringstid till klockan 02.00 (med redan befintligt tillstånd) blir 1 350 kronor. 
Vidare föreslås att utökad årlig tillsynsavgift ( exklusive befintlig tillsynsavgift) blir 
2 000 kronor. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att kostnaden för ansökan om ändrad serveringstid till 
klockan 02.00 (med redan befintligt tillstånd) blir I 350 kronor. Vidare föreslås att 
utökad årlig tillsynsavgift( exklusive befintl ig tillsynsavgift) blir 2 000 kronor. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kostnaden för ansökan 
om ändrad serveringstid till klockan 02.00 (med redan befintligt tillstånd) blir 
I 350 kronor. Vidare föreslås att utökad årlig tillsynsavgift ( exklusive befintlig 
tillsynsavgift) blir 2 000 kronor. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 



[919) LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 108 
Bos§ 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Dnr KS 0118/2016 

Omorganisation inom äldreomsorgen 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk har inkommit med skrivelse daterad den 

25 (32) 

3 april 2016 rörande omorganisering av äldreomsorgen. I skrivelsen anges att utifrån 
vad bland annat Socialstyrelsen framfört i diverse skrifter, torde en samordning mellan 
rehabiliteringsenheten och hemtjänsten medföra synergieffekter. Vidare skulle detta 
underlätta för nuvarande enhetschef för Treskillingen och hemtjänsten då antalet 
underställda minskar. 

Förslag 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk bildnings- och sociala utskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta att arbetet inom hemtjänsten och rehabiliteringsenheten 
framgent leds av en gemensam enhetschef som således blir chef för hemtjänst och 
rehabiliteringsenheten. 

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

Kommunstyre/sen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Vidare beslutas att för
tydligande skall göras av i1mebörd av och krav på tjänsten medicinskt ansvarig för 
rehabilitering (MAR) och var en eventuell sådan tjänst skall organiseras inom 
äldreomsorgen. 

Expediering: 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Anmälan om delegationsbeslut 

Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 
2016-03-01- 2016-03-31. 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden 
2016-03-01- 2016-03-31. 

26 (32) 

Beslut den 25 februari 2016, Kommuninvest, omsättning av lån, 23 625 000 kronor, 
bundet med kapitalbindning till och med den 1 april 2016, ränta tre månader Stibor 
+ 0,49 procent. Lånet avser Ljusnarsbergs kommunlager AB. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonomichef Sara Jonsson 

Beslut den 18 februari 2016 om tillhandahållande av kontrollköp av tobak 2016 av 
Kristinehamns kommun. 
Delegat: Kanslichef Anders Andersson 

Beslut i februari 2016 om ramavtal via Sveriges Kommuner och Landsting rörande 
två transportfordon till fastighetsavdelningen. 
Delegat: Fastighetschef Jessica Eriksson 

Beslut i februari 2016 om upphandling av tjänster som handläggare och enhetschef 
till individ- och familjeomsorgen från S.0.0.L. Personalservice AB. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Beslut i mars 2016 om upphandling, avrop via Sveriges Kommuner och Landsting, 
operationell leasing av två fordon klass G till fastighetsavdelningen. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Beslut i mars 2016 om upphandling genom ramavtal via inköpssamverkan i Örebro 
av mejeriprodukter. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Beslut 19 februari 2016 om upplåtelse av allmän plats, Malm torget för 
jordgubbsförsäljning. 
Delegat: Inköpare Maria Draxler 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



[919] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 110 

Delgivningar 

Ärendebeskrivning 
Diarienummer/ Avsändare 
förvaring 

Dnr KS 0068/2016 Kommunstyrelsen, Hällefors 
kommun 

Kspost Region Örebro län 
Kspost Bergslagens kommunalteknik 
Kspost Bergslagens kommunalteknik 
Kspost Regeringen 

Kspost Länsstyrelsen Stockholm 

Kspost Länsstyrelsen i Örebro län 

Kspost Skolverket 

Kspost Bergslagens miljö- och 
byggnämnd 

Kspost Stadra teater 
Kspost WWF 
Kspost Region Örebro län 
Kspost Region Örebro län 

Kspost Region Örebro län 

Kspost Stockholms läns landsting 

Kspost Region Örebro län 

Kansli Allmänna utskottet 
Kansli Bildnings- och sociala utskottet 

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (32) 
Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Ämne 

Samverkan Bergslagen, protokollsutdrag 

Regionalt samverkansråd protokoll 160318 
Protokoll 16040 l 
Protokoll 160304 
Uppdrag avseende gränsöverskridande 
transporter av farligt avfall 
Uppdrag avseende gränsöverskridande 
transporter av farligt avfall 
Beslut om biotopskyddsområde på fastigheten 
Utterbäck 1: 114 i Karlskoga kommun och 
Länsstyrelsen i Örebro län ordnings
föreskrifter för biotopskyddsområdet 
Utterbäck 
Bok, rapport gymnasiesärskolan 

Protokoll 160330 

Information om Stadrateatern 
Tack för du deltog i Earth Hour 2016 
Protokoll regionalt samverkansråd 160318 
Kallelse till specifikt samverkanråd 
infrastruktur och trafik 
151016,151 127, 160122, 160408, 
Protokoll till specifikt samverkanråd 
infrastruktur och trafik 151016,151127 
Samråd om nästa regionala utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen RUFS 2050 
Hur skall vi utveckla den framtida 
infrastrukturen? Dialogmöte om 
länstransportplan 2018-2019, 31 maj 2016 
Protokoll från sammanträde den 6 april 2016 
Protokoll från sammanträde den 7 april 2016 

Utdragsbestyrkande 



f9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-04-20 

Ks § 111 Dnr KS 0006/2016 

Riktlinjer för integrationsbidrag 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 april 2016 § 13 bevilja 
200 000 kronor av de av kommunen erhållna extra statsbidragen i "föreningspott" 
till integrationskoordinator. 

Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 
20 april 2016 innehål lande förslag till riktlinjer för integrationsbidrag ur denna 
"föreningspott". 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till riktlinjer för 
integrationsbidrag i Ljusnarsbergs kommun. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Integrationskoordinator Karin Wouda + handling 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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f9l9l LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-20 

Fråga angående utredningen av skollokaler, 
Hendrik Bijloo (L) 

Ärendebeskrivning 
Hendrik Bijloo (L) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande 

fråga: Vart befinner sig utredningen av skollokaler i kommunen? 

29 (32) 

Kommunchef Bo Wallströmer svarar att utredningen pågår men uppdraget är 

komplext. Exempelvis har utredningen visat att en ombyggnation av Garhytteskolan 

till lägenheter skulle medföra en hyreskostnad som sannolikt innebär att lägenheterna 

ej går att hyra ut. Konsult har anlitats för att beräkna kommunens behov av 

skollokaler, utkast till rapport har inkommit som visar på ett stort antal 

frågeställningar som måste belysas. Kommunens mottagande av flyktingar, 

nyanlända etc. i skolåldern i framtiden är osäker, antalet varierar snabbt. 

Utredningens resultat påverkas av vad som beslutas angående Ljusnarshallen. 

Utredningen är prioriterad och möte med gruppledare för politiska partier 

representerade i kommunfullmäktige skall avhållas inom det närmaste där ärendet 
kommer att behandlas. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anse frågan besvarad. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



[919] LJUSNARSBERGS 
W' KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-04-20 

Ks § 113 

Fråga angående parkeringsvakt i Kopparberg, Gert Stark (S) 

Ärendebeskrivning 
Gert Stark (S) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande fråga: 

Vid vilka tider arbetar kommunens parkeringsvakt? 

Ordförande Ewa-Leena Johannson (S) rekommenderar att frågan ställs av 

kommunens representanter i Bergslagens miljö- och byggnämnd i samband med ett 

av deras sammanträden och att svaret delges kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anse frågan besvarad. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 114 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

201 6-04-20 

Fråga angående stolpar på Malmtorget, 
Niklas Hermansson (C) 

Ärendebeskrivning 
Niklas Hermansson (C) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 

följande fråga: Vem äger stolparna för blomsteruppsättningar på Malmtorget? 

Ordförande Ewa-Leena Johannson (S) och kommunchef Bo Wallströmer svarar att 

de aktuella stolparna ägs av kommunen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anse frågan besvarad. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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