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Ordförande 
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Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Tingshuset, Kopparberg 

Ewa-Leena Johansson (S), ordförande 
Antti Tsupukka (S), tjänstgörande ersättare 
Gert Stark (S) 
Astrid Dahl (V) 
Linn Wennberg (MP), tjänstgörande ersättare 
Ulf Hilding (M) 
Janeric Björkman (C) 
Jens Pettersson (SD) 
Mats Larsson (SD) §§ 197-205 216-220 
Eva Renberg (V), tjänstgörande ersättare§§ 206-215 
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Antti Tsupukka 

Kommunkontoret 2017-10-31 
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Paragrafer 197 - 220 
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Underskrift 

Justerandes sign. 

Kommunstyrelsen 

2017-10-25 

2017-10-31 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
för protokollet 

Datum för 2017-11-24 
nedtagande 

~~~"~: .. . . . 
Anders Andersson 

Utdrags bestyrkande 



ffl LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-10-25 

Ks § 197 

Kvartalsrapport 3, ekonomisk rapport per den 
30 september 2017 för Ljusnarsbergs kommun 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med kvartalprognos .1, ekonomisk rapport per 
den 30 september 2017. Den ekonomiska prognosen för 2017 avseende 
verksamheternas resultat, visar på ett underskott gentemot budget med 
7 359 000 kronor. Resultatprognosen per ekonomiskt ansvarsområde 2017 visar 
följande: 

Ekonomisk ansvarsområde Netto, Netto, Avvikelse, 
prognos, budget tkr tkr 
tkr 

Ekonomichef 26 291 26 458 167 
Kommunchef 25 753 32 435 6 682 
Näringslivsutvecklare 6 107 5 673 -434 
Kanslichef 4 684 4 843 159 
Kostchef 1 818 1 418 -400 
Rektor Komvux 4 115 4 752 637 
F astighetschef 831 377 -454 
Vuxiam 4 192 3 348 -744 
Enhetschef ensamkommande barn - 777 92 869 
Socialchef 6 500 5 868 - 632 
Enhetschef, individ- och familjeomsorg 20 013 14 967 - 7 046 
Enhetschef, funktionsstöd 22 995 20 714 - 2 281 
Enhetschef, Solgården 12 733 12 877 145 
Enhetschef, Treskillingen/hemtj änst 12 135 10 103 -2 033 
Enhetschef, Koppargården 17 852 17 852 0 
Enhetschef, sjuksköterskor , 8 193 7 811 - 382 
Enhetschef, rehabilitering/11emtjänst 12 791 12 591 -200 
Bildningschef 37 871 40 916 3 045 
Förskolechef, enhet förskolor 13 253 13 890 636 
Rektor, grundskolan med mera 37 050 31 705 - 5 346 
Summa kommunstyrelsen 276 400 268 789 -7 611 
Överförmyndarnämnden 272 524 252 
SUMMA 276 672 269 313 -7 359 
Allmännyttan 1 600 29 - 1 571 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 
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Underskottet uppgår till 5 707 000 kronor inklusive finansieringsintäkter. Likviditeten 
uppgår till cirka 80 000 000 kronor. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



19191 LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk kvartalsrapport 3 per den 
30 september 2017. Vidare beslutar kommunstyrelsen deklarera att den förutsätter 
att samtliga verksamheter presenterar åtgärder för att bemöta prognostiserade 
underskott. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 
BildningschefEva Sund . 
Kanslichef Anders Andersson 
Köstchef Daniel Chu 
Fastighetschef Jessica Eriksson 
Enhetschefer 
Rektorer 
Förskolechefer 

Justerandes sign. 

/LJi,, 
Utdragsbestyrkande 
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/9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 198 
Ön§ 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Dnr KS 0203/2016 

Ekonomisk rapport per den 30 september 2017, Bergslagens 

överförmyndarnämnd 

Överförmyndarnämnden 
Ärendebeskrivning 
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Ekonomisk rapport per den 30 september 2017 har inkommit. Rapporten avser 
verksamheterna 1036 Gemensam överförmyndarnämnd och 13010 
Överförmyndarverksamhet. Rapporten visar på ett resultat över budget gällande övriga 
kostnader. För perioden uppgår detta underskottet till cirka 75 000 kronor. Detta beror 
på inköp av datorer och datautrustning samt licenskostnader för datasystemet Wärna 
och löpande kostnader för datasystemet Infotorg, Bisnode, inköp av böcker till 
ställföreträdare och kurser/kompetensutbildning. 

För helåret 2017 beräknas ett underskott på cirka 125 000 kronor. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 11 oktober 2017 
överförmyndarnämnden beslutar godkänna den ekonomiska rapporten och översända 
den till kommunstyrelsen för kännedom. 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar den ekonomiska rapporten. 

Expediering: 
Bergslagens överförmyndarnämnd 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 



l9IWl LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 199 
Au§ 181 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Dnr KS 0006/2017 

Delårsbokslut per den 30 juni 2017, 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med delårsbokslut för 
perioden 1 januari-30 juni 2017. 

De skattefinansierade verksamheterna redovisar för perioden ett överskott med 
4 850 000 kronor och de avgiftsfinansierade verksamheterna ett överskott med 
5 276 000 kronor. 

Pronosen för 2017 visar på ett underskott med 1 850 000 kronor för de 
skattefinansierade verksamheterna och 500 000 kronor för de avgiftsfinansierade 
verksamheterna. 

Direktionen beslutade vid sammanträde den 22 september 2017 § 91 fastställa 
delårsbokslutet per den 30 juni 2017. 

Allmänna utskottets ·beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera delårsbokslut per den 
30 juni 2017 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

~~,' Justerandes sign. / 

1 

~ r/JvH, 

Utdragsbestyrkande 

5 (32) 



~ LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 200 
Au§ 168 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Dnr KS 0006/2017 

Delårsrapport per den 30 juni 2017, 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har inkommit med delårsrapport per den 
30 juni 2017 i form av verksamhetsberättelse och uppföljningsrapport gällande 
internkontroll för perioden 1 januari-30 juni 2017. Prognosen för år 2017 visar på 
ett resultat i enlighet med budget. 

I 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna rapporten. 

Kommunstyre/sen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar förklara sig ha tagit del av rapporten. 

Expediering: 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

6 (32) 



19191 LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 201 
Au§ 167 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatum 

2017-10-25 

Dnr KS 0080/2017 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunallagen kap 8 § 1 fastslår att "Kommuner och landsting skall ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs 
genom andra juridiska personer." God ekonomisk hushållning innebär bland annat 
att sett över en inte alltför lång tid, ha balans mellan inkomster och utgifter, väl 
underhåll av fastigheter och andra tillgångar, framförhållning i den fysiska 
planeringen, en effektiv organisation samt att medelsförvaltningen sker på det vis 
att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag till riktlinjer för god 
ekonomisk uppföljning. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta 
föreliggande förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 

7 (32) 

kommunfullmäktige anta riktlinjerna med tillägget att dessa årligen skall utgöra del av 
budgetberedningshandlingama. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning med tillägg av att dessa årligen skall 
utgöra del av budgetberedningshandlingarna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



ffl LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 202 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Information från bildningschefen 

Ärendebeskrivning 
BildningschefEva Sund ger följande information: 

• Integrationspedagog har anställts. 
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• Omorganisation pågår med inrättande av lärarteam varav i varje skall anställas 
utvecklingsledare. 

• Flera obehöriga lärare genomgår validering. 
• Samverkan med arbetstagarorganisationerna skall omorganiseras. 
• ICA Kopparhallen har anmält ett stort antal snatterier från skolelever. 
• Omorganisering pågår av mottagande av nyanlända i skolan. 
• Situationen i matsalen är problematisk. 
• Särskolan flyttar in i Klockargården successivt från och med vecka 45 2017. 
e Omorganisationen pågår av fritidsgårdsverksamheten. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



ml LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 203 
Au§ 166 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Dnr KS 0080/2017 

Fastställande av skattesats 2018 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och ekonomichef 
Sara Jonsson har inkommit med skrivelse daterad den 28 september 2017 rörande 
skattesats för 2017. 

Förslag 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och ekonomichef 
Sara Jonsson föreslår kommunfullmäktige besluta anta en skattesats för år 2018 
med 21,03 kronor, det vill säga en sänkning med ett öre. 

Yrkanden 
Astrid Dahl (V), med instämmande av Janeric Björkman (C), yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar anta en skattesats för 2018 med 21,04 kronor, det vill 
säga oförändrad skattesats. 

Ordförande Gert Stark (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar anta en skattesats 
för år 2018 med 21,03 kronor, det vill säga en sänkning med ett öre. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Gert Starks (S) yrkande och Astrid Dahls (V), 
med instämmande av Janeric Björkman (C), yrkande. Ordförande finner att 
allmänna utskottet beslutar enligt Gert Starks (S) förslag. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta anta en skattesats för år 
2018 med 21,03 kronor, det vill säga en sänkning med ett öre. 

Reservation 
Astrid Dahl (V) och Janeric Björkman (C) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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~ LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdaturn 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-10-25 

Kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Mats Larsson (SD), med instämande av Astrid Dahl (V) och Janeric Björkman (C), 

yrkar oförändrad skattesats 21,04 kronor. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag och 
Mats Larssons (SD) med fleras yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt ordförande Ewa-Leena Johansson (S) till 
kommunfullmäktiges behandling av ärendet upprätta en handling som motiverar en 
sänkning av skattesatsen med ett öre till 21,03 kronor. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta en skattesats för år 
2018 med 21,03 kronor, det vill säga en sänkning med ett öre. 

21:. ' ~sterandes sign. 

f](~ 

Utdragsbestyrkande 
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19191 LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 204 
Bos§ 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Dnr KS 0203/2017 

En genomlysning av förskolans och grundskolans ekonomi 
utifrån tidigare budgetbeslut och resursfördelningsmodell 
enligt uppdrag i 2016 års budget 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 § 109 i 
samband med antagande av Budget 2016 och plan för 2017-2018, uppdra åt 
ekonomichef att genomlysa förskolans och grundskolans ekonomi utifrån tidigare 
budgetbeslut och resursfördelningsmodell. 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med rapporten "En genomlysning av 
förskolans och grundskolans ekonomi utifrån tidigare budgetbeslut och 
resursfördelningsmodell enligt ett uppdrag i 2016 års budget" daterad den 
4 oktober 2017. I rapporten konstateras bland annat att målen i budgetar från 2012 
till 2016 ej uppnås, svag koppling mellan tilldelade resurser och uppföljning av 
resultaten, avsedd effekt ej uppnåtts av beviljade budgetanslag, analyserna av 
resultaten är diffusa och av svepande karaktär, otydlighet av vad tillsatta resurser 
avser uppnå samt saknas det systematik i budget- och måluppföljningsarbetet. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

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

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna genomlysningen och 
anse uppdraget slutfört. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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ffl LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 205 
Au§ 169 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Dnr KS 0047/2017 

Ansökan om bidrag till konstgräsplan, 
Kopparbergs Bollklubb 

Allmänna utskottet 
Äre nd ebeskrivn i ng 
Ansökan om bidrag till anläggande och drift av konstgräsplan vid Olovsvallen har 
inkommit från Kopparbergs Bollklubb. En prisindikation visar på en 
anläggningskostnad av 5 000 000 kronor och en driftkostnad av 100 000 kronor per 
år. Örebro läns Idrottsförbund har inkommit med skrivelse där de garanterar stöd 
till anläggande av konstgräsplan vid Olovsvallen med 600 000 kronor under 
förntsättning att kommunen bidrar till projektets genomförande enligt insända 
handlingar från Kopparbergs Bollklubb. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att 
kostnadsförslaget för anläggande av konstgräsplan förtydligas samt att förslaget 
kompletteras med material och metoder som minimerar risken för utsläpp av 
mikroplaster. 

Kommunstyrelsens beslut 
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Kommunstyrelsen beslutar att kostnadsförslaget för anläggande av konstgräsplan 
förtydligas samt att förslaget kompletteras med material och metoder som minimerar 

risken för utsläpp av mikroplaster. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja bidrag till anläggning av 
konstgräsplan vid Olovsvallen. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Justerandes sign. Uldragsbestyrkande 



ml LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 206 
Bos§ 106 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Dnr KS 0051/2016 

Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området, 
nyckeltal 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson har inkommit med uppföljning av 
verksamheterna inom det sociala området per den 3 oktober 2017. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

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

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelseh godkänner uppföljningen. Vidare beslutar kommunstyrelsen 
efterfråga en tidplan för framtagande av ny uppföljningsmodell med nyckeltal från 
verksamheterna inom det sociala området. 

Expediering: 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 

Utdragsbestyrkande 
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~ LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 207 
Bos§ 103 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2017-10-25 

Dnr KS 0026/2017 

Sammanställning av ärendemängd relaterat befintliga 
resurser samt kostnadsreduceringar inom individ- och 
familjeomsorgen 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
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Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 14 juni 2017 § 143 bland annat att 
uppdra åt socialchef sammanställa den totala ärendemängden relaterat till befintliga 
resurser på individ- och familjeomsorgen till budgetberedningen. Vidare beslutades 
uppdra åt enhetschef för individ- och familjeomsorgen genomföra 
kostnadsreduceringar motsvarande kostnaden för 2,0 årsarbetare senast den 
1 januari 2018. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson harinkommit med "Rappo1i antal 
tjänster - ärendemängd Individ- och familjeomsorgen-IFO 2016-2017" daterad den 
5 oktober 2017. 

I rapporten anges bland annat att antalet tjänster inom individ- och familjeomsorgen 
är 15 inklusive enhetschef, samordnare, familjeterapeut, LSS-handläggare och 
assistenttjänst. Ärendemängden inom främst försörjningsstöd och missbruksvården 
bedöms som hög medan antalet ensamkommande bamärenden minskat. Det innebär 
att socialsekreterare som arbetat med ensamkommande barn kommer att flyttas över 
till andra områden. Minskningen av 2,0 årsarbetare från och medden 1 januari 2018 
kommer att ske genom att tjänst som för närvarande upprätthålls av en konsult och 
en pensionsavgång ej kommer att återbesättas. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen samt Rapport 
antal tjänster - ärendemängd Individ- och familjeomsorgen - IFO 2016-2017" till 
budgetberedningen. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna sammanställningen. 

Exp_ediering: 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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19191 LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 208 
Au§ 172 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Dnr KS 0002/2017 

Utredning av internt hyressystem 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 januari 2016 § 12, i samband 
med antagande av Lokalförsörjningsplan för Ljusnarsbergs kommun 2016-2025, 
uppdra åt lokalstyrningsgruppen upprätta förslag till internhyressystem för 
Ljusnarsbergs kommun. 

Fastighetschef Jessica Eriksson har inkommit med utredning daterad den 
6 oktober 2017 av ett internt hyressystem i form av ett arbetsmaterial. I utredningen 
anges att syftet med ett internhyressystem är att synliggöra kostnader för lokaler 
och att skapa incitament för att minska dessa kostander med målet att uppnå högsta 
möjliga koncernnytta. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt fastighetschef Jessica Eriksson komplettera 
förslaget till internhyressystem med gränsdragningar och hänskjuta ärendet till 
senare sammanträde. 

Expediering: 
Fastighetschef Jessica Eriksson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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/919] LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 209 
Au§ 173 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Dnr KS 0038/2017 

Ny medlem, Lekebergs kommun, i gemensam nämnd för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
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Ansökan har inkommit från Lekebergs kommun om medlemskap i gemensam nämnd 
för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. 

Kanslichef, chef för staben för administration, juridik och säkerhet 
·Niklas Tiedermann, Region Örebro län har inkommit med föredragningspromemoria 
till regionstyrelsen den 19 oktober 2017 samt förslag till nytt samverkansavtal och nytt 
reglemente för den gemensamma nämnden. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 
2 oktober 2017. I skrivelsen föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta för sin del godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro 
kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, 
Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun avseende samverkan angående 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med giltighet från och med den 
1 januari 2018. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att från och med 
den 1 januari 2018 anta föreliggande förslag till reglemente för gemensam nämnd för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. 

Därtill föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tidigare 
samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, 
Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs 
kommun upphör från och med den 1 januari 2018. 

Kommunstyrelsen föreslås även föreslå kommunfullmäktige besluta att tidigare 
reglemente för gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice upphör från och med den I januari 2018. 

Slutligen föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att samtliga 
beslut förutsätter samstämmiga beslut av regionfullmäktige i Region Örebro län, 
kommunfullmäktige i Örebro, Kumla Hallsbergs, Laxå, Lekebergs och Lindesbergs 
kommuner. 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Allmänna utskottets förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 

17 (32) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta för sin del godkänna 
samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, 
Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun och 
Ljusnarsbergs kommun avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk
och översättarservice med giltighet från och med den 1 januari 2018. 

Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att från och med den 
1 januari 2018 anta föreliggande förslag till reglemente för gemensam nämnd för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. 

Därtill föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att tidigare 
samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, 
Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs 
kommun upphör från och med den 1 januari 2018. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tidigare reglemente för 
gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice upphör från 
och med den 1 januari 2018. 

Slutligen föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att samtliga beslut 
förutsätter samstämmiga beslut av regionfullmäktige i Region Örebro län, 
kommunfullmäktige i Örebro, Kumla Hallsbergs, Laxå, Lekebergs och Lindesbergs 
kommuner. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 210 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Dnr KS 

Information om utvecklingen rörande ansökan om 
medlemskap i Nerikes Brandkår 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wall ström er inf onnerar om utvecklingen rörande ansökan om 
medlemskap i Nerikes Brandkår: 

18 (32) 

• Enligt uppgift har alla nuvarande medlemskommuner utom Lekebergs 
kommun beslutat erbjuda Ljusnarsberg medlemskap i Nerikes Brandkår. 
Kommunfullmäktige i Lekebergs kommun behandlar ärendet vid sammanträde 
den 27 november 2017. 

• Möte har genomförts på brandstationen i Kopparberg. 
• Ludvika kommun undersöker hur upplösning av räddningstjänsten. 

Västerbergslagen och räddningsnämnden Västerbergslagen kan genomföras. 
• Nerikes Brandkår och Ludvika kommun skall diskutera övertagande av den 

förstnämnda sotningsverksarnheten. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Justerandes sign. Uldragsbeslyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 211 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Dnr KS 0207 /2016 

Medlemskap, förbundsordning, reglemente för direktionen 
och reglemente för revisionen, Nerikes Brandkår 

Ärendebeskrivning 

19 (32) 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 april 2017 § 16 att kommunen 
skall ansöka om medlemskap i Nerikes Brandkår. 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef Bo Wallströmer har inkommit 
med skrivelse daterad den 19 oktober 2017. Bifogat till skrivelsen finns förslag till 
förbundsordning för N erikes Brandkår samt reglemente för direktionen och revisionen 
i Nerikes Brandkår. 

Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef Bo Wallströmer föreslår 
kommunfullmäktige besluta att 

e Ljusnarsbergs kommun accepterar erbjudandet om medlemskap i 
Nerikes Brandkår med verksarnhetsstart den 1 januari 2018. 

@ anta förbundsordning för Nerikes Brandkår i enlighet med upprättat 
föreliggande förslag med ikraftträdande den 1 januari 2018, 

• anta reglementen för direktionen och revisionen för Nerikes Brandkår i 
enlighet med föreliggande förslag med ikraftträdande den 1 januari 2018, samt 

• att begära utträde ur den med Ludvika gemensamma nämnden 
räddningsnämnd Västerbergslagen från och med den 1 januari 2018. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

• Ljusnarsbergs kommun accepterar erbjudandet om medlemskap i 
Nerikes Brandkår med verksarnhetsstart den 1 januari 2018. 

• anta förbundsordning för Nerikes Brandkår i enlighet med upprättat 
föreliggande förslag med ikraftträdande den 1 januari 2018, 

• anta reglementen för direktionen och revisionen för Nerikes Brandkår i 
enlighet med föreliggande förslag med ikraftträdande den 1 januari 2018, samt 

• att begära utträde ur den med Ludvika gemensamma nämnden 
räddningsnämnd Västerbergslagen från och med den 1 januari 2018. 

Justerandes sign, Utdragsbestyrkande 



9 LJUSNARSBERGS 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 212 
Au§ 175 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Dnr KS 0044/2017 

Redovisning och uppföljning av beslut tagna i 
kommunstyrelsen 2012-2017 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med redovisning och uppföljning 
gällande beslut tagna i kommunstyrelsen 2012-2017 per den 
26 september 2017. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 2 oktober 2017 att 
kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebes_krivning 
Kommunstyrelsen genomgår redovisningen och uppföljningen och genomför 
revidering. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen och uppföljningen efter 
genomförda revideringen. 

Expediering: 
Kanslichef Anders Andersson 

Utdragsbestyrkande 

20 (32) 



19191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 213 
Au§ 176 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Dnr KS 0044/2017 

Redovisning och uppföljning av beslut tagna i 
kommunfullmäktige _2012-2017 exklusive motioner, 
medborgarförslag och budgetuppdrag 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med redovisning och uppföljning 
gällande beslut tagna i kommunfullmäktige 2012-2017 exklusive motioner, 
medborgarförslag och budgetuppdrag per den 28 september 2017. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 2 oktober 2017 att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen och 
uppföljningen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen genomgår redovisningen och uppföljningen och genomför 
revidering. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen och 
uppföljningen efter genomförda revideringen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

21 (32) 



19191 LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 214 
Au§ 177 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Dnr KS 0044/2017 

Redovisning och uppföljning av kommunfullmäktiges 
budgetbeslut 2015-2016 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med redovisning och uppföljning 
gällande budgetbeslut tagna i kommunfullmäktige 2015-2016 per den 
28 september 2017. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 2 oktober 2017 att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen och 
uppföljningen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Förslag 
Kommunstyrelsen genomgår redovisningen och uppföljningen och genomför 
revidering. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen och 
uppföljningen efter genomförda revideringen. 

Justerandes sign. Utdragsbeslyrkande 

22 (32) 



19191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 215 
Au§ 178 
Bos § 108 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Dnr KS 0109/2017 

Sammanträdestider 2018 och januari 2019 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag, i form av ett 
arbetsmaterial, till sarnmanträdestider för allmänna utskottet, bildnings- och sociala 
utskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018 och januari 2019. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag, i form av ett 
arbetsmaterial, till sammanträdestider för allmänna utskottet, bildnings- och sociala 
utskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018 och januari 2019. 

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

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar förslag till sammanträdestider för allmänna 
utskottet, bildnings- och sociala utskottet, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2018 och januari 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta sarnmanträdestider 2018 och januari 2019 för 
kommunstyrelsen och dess utskott enligt föreliggande förslag. Vidare beslutas att 
allmänna utskottet samt bildnings- och sociala utskottet äger rätt att ändra tidpunkt 
för sina respektive sammanträden när behov anses föreligga. 

Justerandes slgn. Utdrags bestyrkande 

(Å/~r 

23 (32) 



<? LJUSNARSBERGS 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om sammanträdestider 
2018 och januari 2019 för kommunfullmäktige enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Kansliavdelningen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

24 (32) 



~LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 216 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut den 13 september 2017, direktupphandling av garage, Mellby 
garage. 
Delegat: Fastighetschef Jessica Eriksson 

Anmälan av beslut den 13 september 2017, direktupphandling av förstudie på 
Kyrkbacksskolan, Byggherrarna. 
Delegat: Fastighetschef Jessica Eriksson 

Anmälan av beslut den 17 september 2017, samverkansavtal rörande 
företagshälsovård, Region Örebro län. 

25 (32) 

Delegat: Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef 
Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 22 september 2017, upphandling av webbaserad utbildning och 
undervisning på distans. 
Delegat: Enhetschef Kent Liljendahl 

Anmälan av beslut den 28 september 2017, anmälan av programvaror och tjänster, 
Kammarkollegiet. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 28 september 2017, avtal rörande kaffemaskin, 
inCup Örebro AB. 
Delegat: BildningschefEva Sund 

Anmälan av beslut den 29 september 2017, tilldelningsbeslut av system för 
uppföljning av livsmedel 1005_2017, DKAB Service AB. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 8 maj 2017, prolongering av avtal rörande juridiska tjänster, 
Advokatfirman Oebergs AB. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 11 oktober 2017, direktupphandling, terminalglasögon, 
Synsam Drifts AB. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 26 september 2017, anställning under perioden 
25 september-I O november 2017 av administratör i reception och växel. 
Delegat: Kanslichef Anders Andersson 

,._ ~usterandes sign. 

~ ~u~-
Utdragsbestyrkande 



[91§lLJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (32) 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Anmälan av beslut den 29 augusti 2017, lönebidrag för utveckling i anställning under 
perioden 1 september 2017-31 augusti 2018, arbetsställe Solgården. 
Delegat: Enhetschef Yvonne Andersson 

Anmälan av beslut den 5 september 2017, vikariatsanställning under perioden 
5 septeinber-31 december 2017. 
Delegat: Enhetschef Yvonne Andersson 

Anmälan av beslut den 28 augusti 2017, vikariatsanställning under perioden 
9 september- I O december 2017. 
Delegat: Enhetschef Yvonne Andersson 

Anmälan av beslut den 5 september 2017, beviljad tjänstledighet för att prova annan 
verksamhet. 
Delegat: Enhetschef Yvonne Andersson 

Anmälan av beslut den 1 maj 2017, intermittent anställning under perioden 
1 maj 2017-3 0 april 2018 för 13 personer. 
Delegat: Enhetschef Yvonne Andersson 

Anmälan av beslut den 21 juni 2017, beviljad tjänstledighet under perioden 
1 juli-31 december 2017 för arbete inom annan verksamhet. 
Delegat: Enhetschef Yvonne Andersson 

Anmälan av beslut den 18 oktober 2017, anställning under perioden 
18 oktober 2017-17 oktober 2018 inom insatsen extratjänst. 
Delegat: Enhetschef Lena Berglund 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

Juster,mdes sign. Utdragsbestyrkande 



9 LJUSNARSBERGS 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 217 

Delgivningar 

Ärendebeskrivning 
Diarienummer/ Avsändare 
förvaring 
KS Post 

0164/2016 

KSpost 

Kspost 

Kspost 

KS post 

Dnr KS 0007 /2017 

Dnr KS 0007 /2017 

KS post 

Ks post 

Samhällsbyggnadsnämnden 
(BMB) 
Regeringskansliet 

SKL 

Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 
Mucf.se 

N attvandring.nu 
Nya Kopparbergs Bergslags 
Hembygdsförening 

Kommunstyrelsens ordförande 
Ewa-Leena Johansson 

Riksförbundet för spelkontroll 

KNÖLKSO/KC 
Samhälls byggnad Bergslagen 

Samhällsbyggnad Bergslagen 

Region Örebro län 

Smedjebackens kommun 
Region Örebro län 

Justerandes sign. 

/41-cr" 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträ desdatu m 

2017:-10-25 

Ämne 

Protokoll från sammanträde den 
21 september 2017. 

27 (32) 

Tack för synpunkter om ersättnignssystemet 
för ensamkommande barn 
RIPS 17 riktlinjer för beräkning av 
pensionsskuld 
Protokoll från sammanträde den 
22 september 2017 
Knäck koden! en vägledning hur kommuner 
och civilsamhälle kan arbeta tillsammans mot 
våldsbejakande extremism 
Information om stiftelsen Nattvandring.nu 
Brev om oro om förfall ekonomibyggnaderna 
vid Abrahamsgård ang Brev om oro om 
förfall ekonomibyggnaderna vid 
Abrahams gård 
Svar till Nya Kopparbergs Bergslags 
Hembygdsförening angående Brev om oro om 
förfall ekonomibyggnaderna vid 
Abrahams gård 
Projektet för Riksförbundet för spelkontroll 
RISK har avslutats 
Minnesanteckningar den 15 september 2017 
Förslag till beslut om miljösanktionsavgift 
Getporsen 2 
Förslag till beslut om miljösanktionsavgift 
Skogsbrynet 8 
Protokoll från Specifikt samverkansråd för 
skola, utbildning och kompetensförsörjning 
den 4 oktober 2017 
Samråd, ny översiktsplan 
Kallelse till Regionala samverkansrådet den 
27 oktober 2017 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Diarienummer/ Avsändare 
förvaring 
Dnr KS 0136/2017 Högsta förvaltningsdomstolen 

Försvarsmakten 

Gemensam nämnd för 
företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice 
Allmänna utskottet 

Bildnings- och sociala utskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (32) 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Ämne 

Beslut att inte meddela prövningstillstånd 
gällande Kammarrättens i Stockholms beslut 
om återbetalning av bidrag rörande projekt 
Bergskraft 
Rapport, Sverige kommer att möta 
utmaningarna 
Protokoll från sammanträde den 
2 oktober 2017 

Protokoll från sammanträde den 
11 oktober 2017 
Protokoll från sammanträde den 
12 oktober 2017 

Bergslagens överförmyndarnämnd Protokoll från sammanträde den 
18 oktober ~o 17 

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 218 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Dnr KS 0057 /2017 

Yttrande till Individ- och familjeomsorgen rörande 
HVB Bergsgården 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inkommit med beslut daterat den 
6 oktober 2017 med anledning av tillsyn av HVB Bergsgården. Beslutet innebär att 
kommunen senast den 31 oktober 2017 skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits 
eller planeras vidtas för att säkerställa att HVB Bergsgården är bemannat dygnet 
runt. 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef Bo Wallströmer har 
upprättat förslag till skrivelse daterad den 23 oktober 2017 med redovisning av 
vidtagna åtgärder. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till skrivelse med redovisning 
av vidtagna åtgärder. 

Expediering: 
Inspektionen för vård och omsorg 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

29 (32) 



\ 9 LJUSNARSBERGS 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 219 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 

Fråga angående barnvagnsförråd vid förskolan Åstugan, 
Astrid Dahl (V) 

Ärendebeskrivning 
Astrid Dahl (V) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande 
fråga: Skall det inte byggas barnvagnsförråd vid förskolan Astugan? 

Kommunchef Bo Wallströmer svarar att ansökan om bygglov är inlämnat för 
barnvagnsförråd vid förskolan Åstugan. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anse frågan besvarad. 

Expediering: 
Astrid Dahl (V) 

Justerandes sign. 

JLUv 
, I 

Utdragsbestyrkande 

30 (32) 



19191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (32) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-10-25 

----------

Ks § 220 

Information, eventuell ombyggnation av Garhytteskolan till 
bostäder 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef Bo Wallströmer informerar 
om följande angående utvecklingen rörande eventuell ombyggnation av 
Garhytteskolan till bostäder: 

• Markprover har tagits vid före detta Garhytteskolan och vissa föroreningar har 
konstaterats och sanering kommer sannolikt att genomföras. Eventuellt 
kommer markprover även att tas vid Garhyttans förskola. 

• Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har lämnat in förfrågan om 
q-märkning av Gahytteskolan till Länsstyrelsen i Örebro län. 

• Kommunen kommer att fortsätta dialogen med Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen och Statens Bostadsomvandling i ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-10-25 

Bilaga 

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den 
25 oktober 2017 

Eva Renberg (V), ej tjänstgörande ersättare§§ 197-205 216-220 
Hendrik Bijloo (L) gmppledare 
Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 

Bo Wallströmer, kommunchef 

Sara Jonsson ekonomichef 

Eva Sund bildningschef §§ 200-204 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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