
 

 

K A L L E L S E 
 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde i  

Tingshussalen, Tingshuset, Kopparberg 

Onsdagen den 28 oktober 2020 klockan 08.30  
 

 

(Meddelas ersättarna för kännedom.) 

 

Tänk på barnperspektivet 

Tänk på att sammanträdet är parfymfritt 
 

  

1   Val av protokolljusterare (förslag Ulla Kalander-Karlsson) 

  

  

2 Ekonomisk rapport per den 30 september 2020 (kvartalsrapport 3) 

  

 Au § 220 

3    Fastställande av skattesats för år 2021 

  

  

4  Delårsredovisning per den 30 juni 2020, Samordningsförbundet i norra Örebro län 

(SOFINT) 

  

 Au § 221 

5 Delårsrapport per den 31 juli 2020 samt revisorernas bedömning, Nerikes Brandkår 

  

 Bos § 167 

6 Verksamhet med personliga ombud 

  

 Bos § 171 

7 Redovisning av kommunstyrelseuppdrag, översyn av arbetsterapin och rehabilitering 

  

 Bos § 172 

8 Omorganisering av hjälpmedelstekniker- och vaktmästarorganisation 

  

 Bos § 174 

9 Redovisning av kommunstyrelseuppdrag, utvärdering av verksamhet och ekonomi rörande 

familjesamverkansteam i norra Örebro län, FamSam 

  

 Bos § 169 

10 Samverkan inom norra länsdelen gällande taxe- och avgiftshandläggning inom socialtjänsten 

och myndighetsutövning LSS bar och unga 

  

 Bos § 168 

11 Delgivning, ändrad användning av statsbidraget att motverka ensamhet bland äldre och ökad 

kvalitet i vården och omsorgen för personer med demenssjukdom 

  



 

 

 

  

  

  

 Bos § 176 

12 Förslag till reviderad handlingsplan för Psykologiskt och socialt omhändertagande 

(POSOM) 

  

 Bos § 170 

13 Redovisning av kommunstyrelseuppdrag, alternativa lokaler inom äldreomsorgen för PRO 

  

 Bos § 166 

14 Uppföljning av individ- och familjeomsorgen 

  

 Bos § 173 

15 Uppföljning av äldreomsorgen 

  

 Bos § 164 

16 Uppföljning enligt årsagenda, analys av studieresultat inom vuxenutbildningen läsåret 

2019/2020 

  

 Bos § 165 

17    Statsbidraget Stärkta bibliotek 

  

 Bos § 178 

18 Kvalitetsredovisning läsåret 2019/2020 Kyrkbacksskolan och Kulturskolan 

  

 Bos § 180 

19 Redovisning av kommunfullmäktigeuppdrag, revidering av årsagenda inom 

bildningsverksamheterna 

  

 Au § 219 

20 Revidering av Hyrespolicy för Ljusnarsbergs kommun 

  

 Au § 226 

21 Revidering av bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda  

(OPF-KL 18) 

  

 Au § 223 

22 Revidering av avtal för Sydnärkes lönenämnd 

  

 Au § 224 

23 Revidering av reglemente för Sydnärkes lönenämnd 

   

 Au § 233 

24 Redovisning av kommunstyrelseuppdrag, tydlig redovisning av samt tydligt i budget av 

kostnader vilka tillhör skatte- respektive hyreskollektivet inom fastighetsavdelningen 

  

 Au § 234 

25 Redovisning av kommunstyrelseuppdrag, nytt motionsspår med elljus i Ställdalen 



 

 

 

 

 

  

 Au § 235 

26 Redovisning av kommunstyrelseuppdrag, översyn av kommunens policy för 

medelsförvaltning 

  

27 Au § 236 

 Redovisning av kommunstyrelseuppdrag, följa försäljningsförloppet rörande fastighet i 

Mossgruvan 

  

 Au § 237 

28 Redovisning av kommunstyrelseuppdrag, handlingsplan mot barnfattigdom 

  

 Au § 232 

29 Redovisning av kommunfullmäktigeuppdrag, utreda möjligheten att via bidrag finansiera 

tillskapandet av ungdoms- och kulturhus 

  

 Au § 238 

30 Redovisning av budgetuppdrag, utredning av behovet av uppgradering av maskinparken vid 

Olofsvallen och Bergslagsvallen 

  

 Au § 239 

31 Redovisning av budgetuppdrag, utveckla verksamhets- och ekonomiuppföljningarna inom 

allmännyttan 

  

 Au § 240 

32 Redovisning av budgetuppdrag, rutiner för arbetet med att minimera avfallsdumpning i skog 

och mark 

  

 Au § 241 

33 Redovisning av budgetuppdrag, behov av detaljplanering för byggnation bakom 

Kyrkbacksskolan och Ljusnarshallen 

  

 Au § 242 

34 Redovisning av budgetuppdrag, insatser och åtgärder i syfte att minska skadegörelse i 

kommunen 

  

 Au § 246 

35 Köp av allmän platsmark inom detaljplanelagt område i del av fastigheten Ställberg 5:1 

  

 Au § 253 

36 Inköp av kvarvarande souvenirer från Turistbyrån 

  

  

37 Ersättningserbjudande för stämplade träd, VB Energi 

  

 Au § 230 

38 Revidering av allmän delegationsordning 



 

 

  

  

  

  

 Au § 231 

39 Undertecknande av handling, så kallad firmateckning 

  

 Au § 243 

40 Uppföljning av beslut tagna i kommunstyrelsen 2014-2020 

  

 Au § 244 

41 Uppföljning av beslut tagna i kommunfullmäktige exklusive motioner, medborgarförslag och 

budgetbeslut 2018-2020 

  

 Au § 245 

42 Uppföljning av budgetbeslut 2015-2020 

  

  

43 Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i allmänna utskottet,  

Åsa Vennberg (SD) 

  

  

44 Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i allmänna utskottet,  

Jörgen Hart (M) 

  

  

45 Val av ledamot i ledamot i allmänna utskottet efter Åsa Vennberg (SD) 

  

  

46 Val av ersättare i allmänna utskottet efter Jörgen Hart (M) 

  

  

47 Anmälan av delegationsbeslut 

  

  

48 Delgivningar 

  

  

49 Eventuella övriga frågor 

 

För att visa varandra hänsyn, gäller följande. Endast den som känner sig frisk kommer till 

sammanträdet. Den som anser sig tillhöra en riskgrupp eller som är icke tjänstgörande 

ersättare, uppmanas vänligen att inte komma till mötet. Underrätta kansliet om ni inte 

kan delta som planerat. 

 

 

Kopparberg den 19 oktober 2020 

 

Ewa-Leena Johansson 

Ordförande 


