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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-03-29 

Plats och tid Tingshuset, Kopparberg 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande 
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Gert Stark (S) 
Astrid Dahl (V) 
Li1m Wennberg (MP), tjänstgörande ersättare 
Ulf Hilding (M) 
Janeric Björkman (C) 
Mathias Eriksson (SD), tjänstgörande ersättare 
Niklas Hermansson (C), tjänstgörande ersättare 

Ej tjänstgörande ersättare Ken Karlsson (S) 

övriga deltagande Enligt bilaga. 

Utses att justera Astrid Dahl 
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Astrid Dahl 

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

Tid 08.30-12.00 

Paragrafer 51 _ 87 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

2017-03-29 Förvaringsplats Kommun.kansliet 

Datum för 

anslagsuppsät t ning 

Underskrift 

Justerandes sign. 

20 17-04-05 

Anders Andersson 

för protokollet 

Datum för 2017-05-02 
nedtagande 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 51 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (46) 
Sammanträdesd atum 

2017-03-29 

Dnr KS 0203/2016 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med rapport daterad den 21 mars 2017 
över kommunens aktuella ekonomiska situation. Budgetavvikelsen i dagsläget för 
verksamheterna uppgår till ett överskott med I 278 000 kronor. Beträffande resultat 
för 2017 är det för tidigt att upprätta en prognos. Kommunen har i dagsläget 
69 500 000 kronor i likvida medel. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ks § 52 
Au § 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0097 /2016 

0 

Arsredovisning 2016, Stiftelsen Gillersklack 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 

3 (46) 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag till årsredovisning 2016 för 
Stiftelsen Gillersklack. 2016 års resultat uppgår till ett underskott med 18 960 kronor. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet ti ll kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen 20 15 för Stiftelsen 
Gi llersklack till kommunfullmäktige för kännedom. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0022/2017 

0 

Arsredovisning 2016, Ljusnarsbergs kommunlager AB 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag ti ll årsredovisning 2016 för 

Ljusnarsbergs kommunlager AB. 20 I 6 års resultat uppgår till ett överskott med 
3 943 726 kronor. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, efter komplettering med revisions
berättelse, notera årsredovisning 20 15 för Ljusnarsbergs kommunlager AB. 

Utdragsbestyrkande 

4 (46) 
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Au§ 45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0025/2017 

Beslut om Ljusnarsbergs kommunlager AB uppfyllt 
ändamålet 2016 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 

5 (46) 

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 2016. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 1 mars 2017 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
Ljusnarsbergs kommunlager AB uppfyllt ändamålet 2016 enligt bolagsordningen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
Ljusnarsbergs kommunlager AB uppfyllt ändamålet 2016 enligt bolagsordningen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0025/ 2017 

Direktiv till årsstämman i Ljusnarsbergs kommunlager AB 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 

6 (46) 

Ljusnarsbergs kommun har att anta direktiv till kommunens ombud vid Ljusnarsbergs 
kommunlager ABs bolagsstämma 2017. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den l mars 2017 
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 2016, 

• godkänna styrelsens förslag till disposition av 2016 års resultat, 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
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 2016, 

• godkänna styrelsens förslag till disposition av 2016 års resultat, 

Vidare föreslås kommunfullmäktige att i direktiven inbegripa eventuella beslut om 
uppdrag rörande en likvidation av Ljusnarsbergs kommunlager AB. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Au § 47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0025/2017 

Likvidation av Ljusnarsbergs kommunlager AB 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 mars 20 I O § 5 att bilda ett 
aktiebolag, Ljusnarsbergs kommunlager AB. Vid sammanträde den 12 maj 2010 

7 (46) 

§ 30 antogs bolagsordning vilken i § 4 angav att bolagets ändamål är att i enlighet 
med Kommunallagens självkostnadsprincip uppföra och uthyra lagerutrymmen. För 
ändamålet genomfördes en byggnation av en lagerbyggnad. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 april 2016 § 11 godkänna 
försäljning av den berörda lagerbyggnaden, vilket genomfördes i december 2016. 
Därmed saknas således ändamålet med Ljusnarsbergs kommunlager AB 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den I mars 20 17, 
kommunstyreslen föreslå kommunfullmäktige besluta om likvidation av 
Ljusnarsbergs kommunlager AB. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet ti ll kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• att uppdra åt bolagsstämman 2017 besluta om att försätta Ljusnarsbergs 
kommunlager AB i likvidation 

• att uppdra åt bolagsstämman att besluta att likvidation skall träda ikraft den 
l juni 2017, 

• att uppdra åt bolagsstämman att besluta om skiftet av kvarvarande likvid efter 
slutredovisning sker den 31 december 2017, 

• att uppdra åt bolagsstämman att besluta föreslå ekonomichef Sara Jonsson till 
likvidator och kommunchef Bo Wallströmer till likvidatorsuppleant, samt 

Justerandes sign. Uldragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

• att uppdra åt bolagsstämman att besluta att styrelsens ordförande 
Ewa-Leena Johansson (S) anmäler likvidationen till Bolagsverket. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0008/2016 

Uppföljning av internkontrollplan 2016 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med uppföljning av internkontrollplan 2016. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2016. 

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Utdragsbestyrkande 
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Bos§ 47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 ( 46) 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0003/2017 

Revidering av delegationsordning inom bildningsområdet 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med skrivelse daterad den 
2 mars 2017 rörande revidering av delegationsordning för bildningsverksamheten. I 
skrivelsen anges att chefskapet för elevhälsan inklusive skolsköterska från och med 
den I januari 2017 överflyttats från bildningschef till rektor för grundskolan, vilket 
föranleder behov av revidering av delegationsordningen. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår bildnings- och sociala utskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta ändra delegationsordningen för bildningsverksamheten 
enligt följande: 

Uppgiften som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. 
Lagrum: Hälso- och sjukvårdslagen § 29. 
Delegat: Rektor för grundskolan. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om revidering av 
delegationsordning för bildningsverksamheten enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

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

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 
Rektor Sören Edström 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-03-29 

Ks § 59 
Bos§ 43 Dnr KS 0003/2017 

Uppföljning av beläggning och personalbemanning inom 

förskoleverksamheten 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med uppföljning av beläggning och 
personalbemanning inom förskoleverksamheten 2015-2016 samt 2017 per den 
28 februari. 

Bildningschef Anders Nordlund och förskolechef Anette Hellman-Persson föredrar 
ärendet. 

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. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 

~ sterandessign. 

~ t4f) 
Utdragsbeslyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 2017-03-29 

Ks § 60 
Bos§ 44 Dnr KS 0003/2017 

Uppföljning av elevantal i förskoleklass, grundskola och 
särskola 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund redovisar antalet elever per den 28 februari 2017 i 
förskoleklass, grundskolan och särskola. Sammantaget uppgår antalet elever 
inklusive kö till 481. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

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. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 

Justerandes sign. 

~ ··· o/J) 
Uldragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0003/2017 

Kommunövergripande plan för studie- och yrkesvägledning 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Förslag till Kommunövergripande plan för studie- och yrkesvägledning har 
inkommit. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 

13 ( 46) 

Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag 
till Kommunövergripande plan för studie- och yrkesvägledning. 

Kommunstyre/sen 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till Kommunövergripande plan för 
studie- och yrkesvägledning. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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IKT-plan 2017-2019 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 ( 46) 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0003/2017 

Förslag till IKT-plan 2017-2019 har inkommit. IKT avser i kommunen informations
och kommunikationsteknik som skall vara ett pedagogiskt redskap, vilket används 
som ett hjälpmedel för barns och elevers motivation, utveckling och lärande. Syftet 
med IKT-planen är att den skall bidra ti ll en ökad digital kompetens och en 
utveckling av IKT-användningen inom kommunens förskolor och grundskolor på ett 
sådant sätt att IKT blir en naturlig del i den dagliga verksamheten. 

IKT-pedagog Thomas Hegefors föredrar ärendet. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag 
ti ll IKT-plan 2017-2019. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till IKT-plan 2017-20 I 9. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



mWI LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 63 
Bos§ 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (46) 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0003/2017 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 
2016 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund och skolsköterska med medicinskt ansvar 
Anna Svedberg har inkommit med Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans 
medicinska insats 2016 daterad den 22 februari 2017. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2016. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska 
insats 201 6. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0015/2017 

Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utveckling 
av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst 

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inkommit med meddelande från 
styrelsen nr 10/2016 daterat den 10 juni 2016 rörande rekommendation om 
finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utveckling av en mer 
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. 

16 ( 46) 

I meddelandet anges att den statliga finansiering av aktiviteter bedrivna av SKL på 
nationell nivå som syftar till att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och 
jämlik socialtjänst upphör efter 201 6. Detta gäller bland annat stödet till utvecklingen 
av de regionala samverkans- och stödstrukturerna, regionala utvecklingsledare, 
utvecklingen av gemensamma programråd tillsammans med hälso- och sjukvården och 
utvecklingsstöd till den Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten (NSK-S). 

Vidare anges att SKL och dess medlemmar behöver tillsammans ta fram en långsiktig 
plan för stöd till utvecklingen av en mer kunskaps baserad och jämlik socialtjänst som 
är oberoende av statens prioriteringar. En långsiktig plan skulle innebära att 
kommunerna gemensamt identifierar och långsiktigt säkerställer inriktning och 
finansiering för de verksamheter och funktioner som önskas samordnas och samverkas 
kring nationellt med stöd av SKL. 

Finansieringen beräknas till 3 400 000 kronor per år och kostnaden föreslås fördelas 
enligt samma principer som medlemsavgiften till SKL. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att komm unen skall delta i finansieringen av nationell 
stödfunktion till stöd för utveckling av en mer kunskaps baserad och jämlik 
socialtjänst. 

Expediering: 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 
Sveriges Kommuner och Landsting 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

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 
2016 och 2017, nyckeltal från individ- och fami ljeomsorgen samt beläggningen 
inom äldreomsorgen 2016 och 2017. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 

17 ( 46) 

Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningarna. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Expediering: 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0047 /2017 

Ansökan om bidrag 2017, Ställbergs Gruva & The Non 

Existent Center 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 

18 ( 46) 

Ansökan har inkommit från Ställbergs Gruva & The Non Existent Center om bidrag 

för sin verksamhet 2017. Ansökan avser 150 000 kronor. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmäima utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta bevilja 
Ställ bergs Gruva & The Non Existent Center bidrag med 100 000 kronor. 

Niklas Hennansson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta bevilja Ställbergs Gruva & 
The Non Existent Center bidrag med 75 000 kronor. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons (S) förslag och 
Niklas Hermanssons (C) förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Ewa-Leena Johanssons (S) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar besluta bevilja Ställbergs Gruva & The Non Existent 
Center bidrag med 100 000 kronor. Vidare beslutas att bidraget skall finansieras via 
kommunstyrelsens disponibla medel. 

Expediering: 
Ställbergs Gruva & The Non Existent Center 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredeen 

Justerandes sign. 

·W-dj 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0002/2017 

Hyrespolicy för Ljusnarsbergs kommun 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer har inkommit 

med förslag till hyrespolicy för Ljusnarsbergs kommun daterad den 
28 februari 2017. 

Fastighetschef Jessica Eriksson föredrar ärendet. 

Förslag 
Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer föreslår 

kommunstyrelsen anta föreliggande förslag ti ll hyrespolicy för Ljusnarsbergs 
kommun. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

I 9 (46) 

Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till hyrespolicy för Ljusnarsbergs 
kommun. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Fastighetschef Jessica Eriksson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 68 
Au§ 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0002/2017 

Yttre skötsel av kommunens fastighetsbestånd 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer har inkommit 

med skrivelse daterad den 11 januari 2017 rörande yttre skötsel av kommunens 

fastighetsbestånd. I skrivelsen anges att yttre skötsel av fastigheter omfattar sysslor 

som vår- och höststädning, gräsklippning, ogräsrensning, kantskärning, luckring 

och gödsling av gräsmattor, beskärning av häckar, buskar och träd, plantering, 

underhåll av lekplatser med mera. Den yttre skötseln utfördes via entreprenadavtal 

vilket sades upp 2015. Därefter har den yttre skötseln genomförts av kommunens 
fastighetsavdelning vilket medfört en större kvalitetshöjning samt en större 

möjlighet till att fö lja upp den yttre skötslen. 

Fastighetschef Jessica Eriksson föredrar ärendet. 

Förslag 

20 (46) 

Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer föreslår 

kommunstyrelsen besluta att verksamheten med yttre skötsel av kommunens 
fastighetsbestånd skall ske i kommunal regi, permanent tjänst som trädgårdsmästare 

med omfattningen 100 procent inrättas från och med 2017 samt att verksamheten i 

övrigt bedrivs med två årsarbetare utöver trädgårdsmästare, vilka i tidsfördelning 

anpassas till verksamhetens behov. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Fastighetschef Jessica Eriksson 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



[9TI9l LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 69 
Au§ 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0006/2017 

Uppföljningsrapport av internkontroll 2016, 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 

21 ( 46) 

Uppföljningsrapport av internkontroll 20 l 6 rörande dåvarande Bergslagens miljö- och 
byggnämnd har inkommit. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen godkände 
uppföljningsrapporten vid sammanträde den 16 februari 2017 § 33 och översände 
rapporten till medlemskommunerna för kännedom. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmäima utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningsrapporten. 

Expediering: 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 70 
Au§ 54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0161/2016 

Information, aktivitetsplan för integration 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer informerar att det pågår ett arbete med aktivitetsplan 
för integration och ett förslag beräknas kunna presenteras vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 mars 2017. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Förslag 

22 (46) 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 21 mars 2017 i 
vilken kommunstyrelsen föreslås notera aktivitetsplanen. 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta notera 
aktivitetsplanen med tillägg av aktiviteten "Uppmärksamma nyblivna svenska 
medborgare i samband med firande av nationaldagen den 6 juni." 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar notera aktivitetsplanen samt att tillägg skall göras av 
aktiviteten "Uppmärksamma nyblivna svenska medborgare i samband med firande av 
nationaldagen den 6 juni." 

Expediering: 
Integrationskoordinator Karin Wouda 
Enhetschef Kent Lilj endahl 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



mw] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0030/2017 

Avsteg från handlingsprogram gällande räddningstjänsten i 
Grängesberg 

Ärendebeskrivning 

23 (46) 

Tillförordnad räddningschef Peter Levin inkom till räddningsnämnden 
Västerbergslagen med skrivelse daterad den 6 mars 2017 rörande avsteg från 
tidigare beslutat handlingsprogram gällande räddningstjänsten i Grängesberg. I 
skrivelsen anges att merparten av deltidsbrandmännen i Grängesberg har sagt upp 
sig från och med den 1 maj 2017. Detta medför att vissa uppdrag inte kan 
genomföras bland annat i väntan på ambulans (IVPA) samt att insatstiden blir något 
fördröjd på vissa insatser. 

Förslag 
Räddningsnämnden Västerbergslagen beslutade vid sammanträde den 13 mars 2017 
§ 28 föreslår kommunfullmäktige godkänna avsteg från handlingsprogrammet 
beträffande bemanningen i Grängesberg från maj månad 201 7 om inte 
personalbristen löser sig. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna avsteg från 
handlingsprogrammet beträffande bemanningen i Grängesberg från maj månad 2017 
om inte personalbristen löser sig. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 72 
Au§ 56 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0207 /2016 

Ansökan om medlemskap i Nerikes Brandkår 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 

24 (46) 

28 februari 2017 rörande ansökan om medlemskap i Nerikes Brandkår. I skrivelsen 
anges bland annat utredning genomförts av Nerikes Brandkår om förutsättningarna för 
ett eventuellt medlemskap av Ljusnarsbergs kommun i Nerikes Brandkår samt att 
dialog pågår med dels Ludvika kommun om eventuell upplösning av 
räddningsnämnden Västerbergslagen, dels med Nerikes Brandkår om hur ett eventuellt 
medlemskap i Nerikes Brandkår skall genomföras både formellt och praktiskt. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun

fullmäktige besluta att kommunen skall ansöka om medlemskap i Nerikes 

Brandkår, att uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer fortsätta dialogerna med 

Nerikes Brandkår respektive Ludvika kommun samt uppdra åt kommunchef 

Bo Wallströmer att vid va1je sammanträde i kommunstyrelsen rapportera om 

händelseutvecklingen i ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunen skall ansöka 

om medlemskap i Nerikes Brandkår, att uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer 

fo11sätta dialogerna med Nerikes Brandkår respektive Ludvika kommun samt 

uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer att vid varje sammanträde i kommun

styrelsen rappo11era om händelseutvecklingen i ärendet. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 73 
Au§ 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0038/2017 

Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan 
Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora kommuner 
samt Region Örebro län 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Region Örebro län har inkommit med förslag ti ll avtal om samverkan för lokalt 
folkhälsoarbete mellan Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora kommuner 
samt Region Örebro län. 

Syftet med avtalet är att skapa långsiktighet i arbetet med att skapa förutsättningar 
för invånarnas möjligheter till lika villkor till hälsa och livskvalitet samt att 
möjliggöra en process i samverkan med avtalsparterna för att ytterligare fördjupa 
det lokala folkhälsoarbetet för social hållbarhet och jämlik hälsa. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. Förslaget till avtal föreslås avse 
tiden 1 maj 2017-30 april 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till avtal om samverkan för 
lokalt folkhälsoarbete mellan Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora 
kommuner samt Region Örebro län med giltighetstid 1 maj 2017-30 april 2018. 

Expediering: 
Region Örebro län 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Nora kommun 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

25 (46) 



mwl LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 74 
Au§ 61 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0046/2017 

Revidering av regler för partistöd 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 
28 februari 2017 rörande revidering av regler för partistöd. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 83 anta 
regler för kommunalt partistöd för Ljusnarsbergs kommun. Reglernas § 5 fastslår 
krav på årlig redovisning av partistödets användning och att till redovisningen skall 
bifogas granskningsrapport och granskningsintyg. 

26 (46) 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 september 2016 § 72 
godkänna redovisningen av partistöd för 2015 års verksamhet. I samband med detta 
beslutades att uppdra åt kommunfullmäktiges presidium och gruppledare för 
politiska partier representerade i kommunfullmäktige att inför redovisning av 2016 
års verksamhet, genomföra en översyn av vilka uppgifter som skall ingå i 
redovisningen. 

Kommunfullmäktiges presidium och gruppledare för politiska partier 
representerade i kommunfullmäktige har vid träff den 20 februari 2017 genomfört 
en översyn av vilka uppgifter som skall ingå i redovisningen. Utifrån detta har 
utarbetats förslag till revidering av regler för partistöd. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till reviderade riktlinjer för 

partistöd. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
VOO/ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (46) 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 
reviderade riktlinjer för partistöd. 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 75 
Au§ 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0049/2017 

Ljusnarsbergs kommuns policy för sociala medier 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Webbansvarig Anders Styrbjörn Andersson har inkommit med förslag till 
Ljusnarsbergs kommuns policy för sociala medier. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

28 (46) 

Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till Ljusnarsbergs kommuns policy för 
sociala medier. 

Expediering: 
Webbansvarig Anders Styrbjörn Andersson 
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

~ · olf) 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 76 
Au§ 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0006/2017 

Felparkeringsavgift i Ljusnarsbergs kommun 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen behandlade vid sammanträde den 

29 (46) 

3 februari 2017 § 5 förslag till fe lparkeringsavgift i Hällefors, Nora, Lindesberg och 
Ljusnarsbergs kommuner. 

Förslag 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår kommunfullmäktige besluta om 
följande felparkeringsavgifter: 

Parkerat för länge eller förbud att parkera 
Parkerat på förbud att stanna eller handikapparkering 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 

400 kronor 
600 kronor 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta följande felparkeringsavgifter: 

Parkerat för länge eller förbud att parkera 
Parkerat på förbud att stanna eller handikapparkering 

Justerandes sign. 

~ cliJ 
Utdragsbestyrkande 

400 kronor 
600 kronor 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 77 
Au§ 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0006/2017 

Styrdokument och taxor för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen behandlade vid sammanträde den 

30 (46) 

3 februari 2017 § 4 ärende rörande revidering av styrdokument och taxor för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Revideringen föranleds av att Bergslagens 
kommunalteknik byte av namn till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Förslag 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

styrdokument och taxor som tidigare gällt för Bergslagens kommunalteknik, även 

skall gälla för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att styrdokument och taxor 
som tidigare gällt för Bergslagens kommunalteknik, även skall gälla för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ks § 78 
Au§ 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0087 /2016 

Yttrande över medborgarförslag, personlig tillgång för 
politiker och kommunala tjänstemän av boken "Psykiska 

funktionshinder - stöd och hjälp vid kognitiva 
funktionsnedsättningar", Bo Henningsson 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Bo He1mingsson inkom den 21 november 2016 med medborgarförslag rörande 
personlig tillgång för politiker och kommunala tjänstemän av boken "Psykiska 
funktionshinder - stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar": 

I medborgarförslaget anges bland annat boken ger en bra första överblick och en 
utmärkt grund för att förstå personer med Neuro Psykiatrisk Funktionsnedsättning 
(NPF) eller symptom till detta samt hur dessa kan hjälpas och stödjas. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 februari 2017, § 10 
hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den 

31 ( 46) 

27 februari 2017. I förslaget till yttrande anges bland annat att respektive politiskt 
parti avgör vilken litteratur som skall inköpas samt att det inte är ett politiskt ärende 
att besluta om vilken litteratur respektive tjänsteman skall läsa. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun
fullmäktige besluta anta föreliggande förslag till yttrande och därmed anse 
medborgarförsalget besvarat. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (46) 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 
yttrande och därmed anse medborgarförsalget besvarat. 

Justerandes sign Utdrags bestyrkande 

~~ 
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Ks § 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0058/2017 

Rätt till undertecknaden av delgivningskvitton 

Ärendebeskrivning 

33 (46) 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 21 mars 2017 
rörande undertecknande av delgivningskvitto. I skrivelsen anges att 
kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 § 119 anta 
reglemente för kommunstyrelsen. I reglementets § 43 anges beträffande 
undertecknande av handling 

Avtal och andra handlingar från kommunstyrelsen skall på 
kommunstyrelsens eller nämndens vägnar undertecknas av 
ordföranden och kontrasigneras av anställd som kommunstyrelsen 
utser. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid 
förfall för de1me den ledamot som kommunstyrelsen utser. 

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna 
handlingar. 

I anledning av detta har vissa praktiska problem uppstått med anledning av 
undertecknaden av delgivningskvitton. Utifrån detta har föreliggande förslag 
utarbetats. 

Kanslichef Anders Andersson och kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelsen daterad den 21 mars 201 7 
kommunstyrelsen besluta att nedanstående ges rätt att var för sig underteckna 
delgi vningskvitton: 

• Kommunstyrelsens ordförande 
• Kommunstyrelsens vice ordförande 
• Kommunchef 
• Bildningschef 
• Ekonomichef 
• Socialchef 
• Fastighetschef 
• Kanslichef 
• Kostchef 
• Näringslivsutvecklare 
• HR-generalist 
• Telefonist/receptionspersonal 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

• Registrator 
• Personalhandläggare 
• Överförmyndarhandläggare 
• U pphandlingssamordnare 
• Biståndshandläggare 
• Ekonomihandläggare 
• Ekonomiassistent 
• Ekonom 
• Utredare 
• Hyreshandläggare 
• Trädgårdsmästare 
• Integrationskoordinator 
• Integrationssekreterare 
• Drifttekniker 
• Systemtekniker 
• Webbredaktör 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

• Enhetschef, individ- och fami ljeomsorg 
• Socialsekreterare 
• Assistent, individ- och familjeomsorg 
• Kvalitetssamordnare 

Kommunstyrelsens beslut 

34 (46) 

Kommunstyrelsen beslutar att samtliga kommunalt anställda med tjänsteställe i 
Kommunhuset, inklusive IT-avdelningen samt individ och familjeomsorgen, ges rätt 
att var för sig underteckna delgivningskvitton. 

Expediering: 
Kansliavdelningen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

~ cif) 
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Ks § 80 
Au§ 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0044/2017 

Uppföljning av verkställighet av inkomna motioner 
2014-2017 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en uppföljning av inkomna 
motioner 2014-2017 daterad den 28 februari 2017. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i till uppföljningen bilagd skrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0044/2017 

Uppföljning av verkställighet av inkomna medborgarförslag 
2013-2017 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en uppföljning av inkomna 
medborgarförslag 2013-2017 daterad den 28 februari 2017. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i till uppföljningen bilagd skrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkäru1a uppföljningen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-03-29 

Ks § 82 
Au§ 64 Dnr KS 0023/2017 

Uppföljning av verksamheten vid HVB Bergsgården 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef Mia Lejonqvist har den 20 februari 2017 inkommit med uppföljning av 

beläggningen på HVB Bergsgården. Antal inskrivna på HVB Bergsgården är 

34 personer. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen 

Justerandes sign. 

·-Qw cl!J 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

38 (46) 

Anmälan av beslut den 13 mars 2017, beviljande av kommunal medfinansiering med 
10 000 kronor av Guldrush/Kopparbergs Open 2017. 
Delegat: Näringslivsutvecklare Mikael Haapala 

Anmälan av beslut den 9 februari 2017, upphandling via inköpssamverkan, ramavtal 
gällande kuvert och brevpåsar, Bröderna Hansson H-Tryck AB 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 17 februari 2017, upphandling via inköpssamverkan, 
prolongering av avtal, säkerhetsbesiktning av gymnastik- och sporthallsinredningar 
med mera, KOM AB 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 9 februari 2017, upphandling via inköpssamverkan, ramavtal 
gällande matportionsformar och förslutningsmaskiner, TechPack in 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 8 mars 2017, upphandling via inköpssamverkan, ramavtal 
gällande sjukvårdsmaterial, One Med Sverige AB 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 1 februari 2017, uppsägning av hyreskontrakt med Högfors
Mossgruvans Byalag gällande Lilla Strömsholm 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Amnälan av beslut den 9 februari 2017, köpekontrakt/köpebrev rörande 
Mårtenstorp 1 :29 med Yngve Hedin med flera 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Amnälan av beslut den 1 februari 2017, ramavtal rörande bemanningstjänster 
sjuksköterskor med LäkarLeasing Sverige AB, Orange Personal AN samt Eskilstuna 
Omsorg & Behandling Aktiebolag 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Amnälan av beslut den 1 februari 2017, tilldelningsbeslut för upphandling av 
bemam1ingstjänster, sjuksköterskor, LäkarLeasing Sverige AB, Orange Personal AB 
och Eskilstuna Omsorg & Behandling Aktiebolag 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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2017-03-29 

Anmälan av beslut den 20 februari 2017, direktupphandling av kaffemaskin med 
Linford 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 16 februari 2017, tilldelningsbeslut för upphandling av 
trygghetslarm och larmmottagning, SKL 
Delegat: Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 

Anmälan av beslut den 22 februari 2017, direktupphandling av LSS-boende från 
Lindesbergs kommun 
Delegat: Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 

39 (46) 

Arnnälan av beslut den 27 februari 2017, remissvar gällande ansökan om tillstånd för 
spel på värdeautomater på Restaurang Akropolis, Svenska Spel 
Delegat: Inköpare/upphandlingssamordnare Thomas Molander 

Anmälan av beslut den 27 februari 2017, uppsägning av hyreskontrakt med 
Arbetsförmedlingen gällande Ljusnarsbergs gård 17 
Delegat: Inköpare/upphandlingssamordnare Thomas Molander 

Anmälan av beslut den 10 mars 2017, upphandling av fönsterbyten och 
fasadrenovering, F agershuset 
Delegat: Fastighetschef Jessica Eriksson 

A1U11älan av beslut den 16 februari 2017, förnyad konkurrensutsättning gällande 
fordonsgrupp mindre lastbil 
Delegat: Fastighetschef Jessica Eriksson 

Arnnälan av beslut den 2 mars 2017, avbruten förnyad konkurrensutsättning gällande 
fordonsgrupp mindre lastbil 
Delegat: Fastighetschef Jessica Eriksson 

Arnnälan av beslut den 6 mars 2017, förnyad konkurrensutsättning gällande 
fordonsgrupp mindre lastbil 
Delegat: Fastighetschef Jessica Eriksson 

Anmälan av beslut den 9 mars 2017, avropsarnnälan förhyrning av lokaler 2014, SKL 
Delegat: Fastighetschef Jessica Eriksson 

A1U11älan av beslut den 22 februari 201 7, förnyad konkurrensutsättning gällande 
TV -apparater 
Delegat: Näringslivsutvecklare Mikael Haapala 

Justerandes sign. Utdragsbeslyrkande 
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2017-03-29 

Anmälan av beslut den 22 februari 2017, avbruten förnyad konkurrensutsättning 
gällande TV -apparater 
Delegat: Näringslivsutvecklare Mikael Haapala 

Anmälan av beslut den 29 december 2016, avtal med Skolverket rörande 
utvecklingsprojekt asylundervisning under 2017 
Delegat: Bildningschef Anders Nordlund 

Anmälan av beslut den 20 februari 2017, anställning av bibliotekarie 10 procent 
Delegat: Bildningschef Anders Nordlund 

40 (46) 

Anmälan av beslut den 23 februari 2017, samverkansavtal med Sundsvalls kommun 
gällande nationell idrottsutbildning 
Delegat: Bildningschef Anders Nordlund 

Anmälan av beslut den 7 mars 2017, yrkesintroduktion för två gymnasieelever 
Delegat: Bildningschef Anders Nordlund 

Anmälan av beslut den 9 mars 2017, avtal om regional samordning av musik- och 
kulturskola 
Delegat: Bildningschef Anders Nordlund 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Delgivningar 

Ärendebeskrivning 
Diarienummer/ Avsändare 
förvaring 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 ( 46) 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Ämne 

Kansli Bergslagens överförmyndarnämnd Protokoll från sammanträde den 
8 februari 2017 

KS post 

KS post 

KS post 

KS post 

KS post 

KS post 

KS post 

KS post 

KS post 

KS post 

KS post 

KS post 

Dnr KS 0038/ 2017 

Dnr KS 0038/ 2017 

KS post 

KS post 

KS post 

KS post 

KS post 

Samhällsbyggnadsförbudet 
Bergslagen 
Region Örebro län 

Region Örebro län 

Centrala studiestödsnämnden 
(CSN) 
Revisorer Ljusnarsbergs kommun 

Arbetsgivarorganisationen 
Kommunala Företagens 
Samorganisation (KFS) 
Region Örebro län 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 
Hopaj ola 
Länsstyrelserna 

Migrationsverket 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 
Region Örebro län 
Region Örebro län 

Business Region Örebro 
Länsstyrelsen Örebro län 
Länsstyrelsen Örebro län 

Migrationsverket 
Riksantikvarieämbetet 

Justerandes sign. 

vf() 

Protokoll från sammanträde i direktionen den 
3 februari 2017 
Protokoll specifikt samverkansråd folkhälsa 
social välfärd och vård den 3 februari 2017 
Protokoll från samverkansråd den 
3 februari 2017 
Information om hemutrustningslån från och 
med den 1 mars 2017 
Minnesanteckningar från möte den 
19 december 201 6. 
Verksamhetsplan 20 l 7 

Regionalt samverkansråd Protokoll 170203 
samt RUS remiss version 
Upphandling för innovation och mervärde 

Kallelse årsmöte 
Info rmation om frågor gällande godmanskap 
och statistikverktyg 
Frågor om bedömning av ålder 
(rättsutredning) 
Protokoll fört vid sammanträde den 
16 februari 201 7 
Verksamhets berättelse patientnämnden 201 6 
Synpunkter och klagomål som avser 
kommunal hälso- och sjukvård 
Verksamhets berättelse 2016 
Länsmiddag 201 7 
Länsstyrelsen informerar frågor om 
godmanskap för ensamkommande barn 
statistikverktyget 
Frågor om bedömning av ålder 
Räkna med kulturarvet 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (46) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-03-29 

Diarienummer/ Avsändare Ämne 
förvaring 
KS post 

KS post 

KS post 

KS post 

KS post 

KS post 

KS post 

KS post 

KS post 

KS post 

Ks post 

Folkhälsomyndigheten 
Myndigheten för delaktighet 

Statens offentliga utredningar 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 
Region Örebro län 
Sveriges Kommuner och 
Landsting 
Sveriges Kommuner och 
Landsting 
Länsstyrelsen Stockholm 

Inbjudan Svenska HALT 2017 
FN :s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning har betydelse i din 
kommun 
Möjlighet till dialog med utredningen om 
kommunal planering för bostäder (N 2017:4) 
Utbildning om hot och hat mot 
förtroendevalda 
Kallelse regionala samverkansrådet 
Rökfritt Sverige mindre än 5% rökare i 
Sverige 2025 
Öppna jämförelser - Planläggning och 
tidsåtgång 20016 
Tillstånd till kameraövervakning, Missing 
People Sweden 

Allmänna utskottet Protokoll från sanunanträde den 8 mars 2017 
Bildnings- och sociala utskottet Protokoll från sammanträde den 9 mars 2017 
Bergslagens överförmyndarnämnd Protokoll från sammanträde den 15 mars 2017 
Partnerskap Bergslagsbanan Protokoll från möte med lednings- och 

Fastighetsavdelningen 

Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 
Regionalt samverkansråd, Region 
Örebro län 
BRIS 

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

tjänstemannagrupp den 10 februari 2017 
Anmälan av slutfö1i arbete, Klockargården 3, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Protokoll från sammanträde i direktionen den 
1 mars 2017 
Protokoll från möte den 10 mars 2017 

Verksamhets berättelse regionalt arbete 2016 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

20 17-03-29 

Fråga angåendefastighetsskötsel vid boendet Kata, 
Hendrik Bijloo (L) 

Ärendebeskrivning 
Hendrik Bijloo (L) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande 
fråga: Är fastighetsavdelningen medveten om förekommande problem med 
fastigheten som inrymmer boendet Kata? Har fastighetsavdelningen kontroll på 
problemen? Har fastighetsavdelningen någon plan för åtgärder av problemen? 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson svarar att fastighetsavdelningen är 
informerar om förekommande problem med fastigheten som inrymmer Kata och 
åtgärder diskuteras. 

43 (46) 

Kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson svarar att översyn skall 
göras av budgeterade åtgärder rörande kommunfastigheter. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anse frågan besvarad. 

Expediering: 
Hendrik Bijloo (L) 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Dnr KS 0162/2016 

Rapport rörande barnfattigdom i Ljusnarsbergs kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 8 december 2016 § 127 
uppdra åt folkhälsostrategen att kartlägga barnfattigdomen i kommunen och 
utarbeta en handlingsplan mot barnfattigdom. 

Folkhälsoutvecklare Irma Nordin, Folkhälsoteamet i norra Örebro län, har 
inkommit med rapport rörande barnfattigdom i Ljusnarsbergs kommun daterad 
februari 2017, "Omvärldsanalys - barnfattigdom Sammanställning och goda 
exempel i arbetet med ekonomisk utsatthet bland barn och unga" . 

Folkhälsoutvecklare Irma Nordin och folkhälsostrateg Li1rnea Hedkvist redovisar 
rapporten. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 21 mars 2017 
kommunstyrelsen besluta att rapporten rörande barnfattigdom skall utgöra underlag 
ti ll handlingsplan mot barnfattigdom samt att rapporten och förslag ti ll 
handlingsplan behandlas samtidigt av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Folkhälsoutvecklare Irma Nordin, Folkhälsoteamet i norra Örebro län 
Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist, Folkhälsoteamet i norra Örebro län 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Anställning av bildningschef 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-03-29 

Kommunchef Bo Wallströmer informerar att förhandlingar pågår med potentiell 
bildningschef efter Anders Nordlund när denna avslutat sin tjänst. Den eventuella 
bildningschefen skall träffa arbetsgivarorganisationerna den 30 mars 2017. 

Enligt gällande delegationsordning beslutar kommunstyrelsen om anställning av 
bildningschef. 

Kommunstyrelsens beslut 
Konmrnnstyrelsen beslutar ge kommunchef Bo Wallströmer rätt att anställa 
bildningschef. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 20 I 7-03-29 

Bilaga 

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den 
29 mars 2017 

Hendrik Bijloo (L) gruppledare 
Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 

Bo Wallströmer, kommunchef 

Sara Jonsson ekonomichef 

Marie-Louise Forsberg-Fransson, socialchef 

Anders Nordlund, bildningschef §§ 5 1-66 

Monica Edlund Molander, revisor 

Linnea Hedkvist, folkhälsostrateg §§ 80-86 

Irma Nordin, fo lkhälsoutvecklare §§ 80-86 

Juslerandes sign. Uldragsbeslyrkande 
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