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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-06-14 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera · 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslagsuppsättning 
Underskrift 

Tingshuset, Kopparberg 

Ewa-Leena Johansson (S), ordförande 
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Eva Renberg (S), tjänstgörande ersättare 
Astrid Dahl (V) 
Niklas Hermansson (C), tjänstgörande ersättare 
Ulf Hilding (M) 
Janeric Björkman (C) 
Mathias Eriksson (SD), tjänstgörande ersättare 
Mats Larsson (SD) 

Enligt bilaga. 

Janeric Björkman 

Kommunkontoret 2017-06-22 

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

_j)j) Qw.L.p.~c 
Ewa-Leena Jo~ansson 

~~~ 
~eric Björkman 

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

Kommunstyrelsen 

Tid 08.30-11.20 

Paragrafer 137 _ 154 

2017-06-14 Förvaringsplats Kommunkansliet 
för protokollet 

2017-06-22 Datum för 2017-07-17 
nedtagande 

ek~it .. ~ ~rf\/ ............ . 
Anders Andersson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 137 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-14 

Dnr KS 0203/2016 

Ekonomisk rapport per den 31 maj 2017 

Ärendebeskrivning 

2 (26) 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ekonomisk rapport per den 31 maj 2017 muntligt. 
Prognostiserat överskott för helåret uppgår till l O 000 000 kronor vilket är ett 
underskott gentemot budget med 5 000 000 kronor. Lönerevisionen för 2017 är i 
princip klar. Delårsrapport per den 30 juni 2017 skall upprättas med fördjupade 
analyser av det ekonomiska resultatet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomisk rapport per den 31 maj 2017. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 138 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-14 

Dnr KS 0006/2017 

Ekonomisk rapport per den 30 april 2017, 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har inkommit med ekonomisk rapport per 
den 30 april 2017. Prognosen för helåret 20 17 är ett resultat i enlighet med budget. 

Kommunchef Bo Wallströmer informerar att de ekonomiska rapporterna från 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen endast avser Lindesbergs kommun samt att 
dialog pågår med Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen om utvecklade 
ekonomiska rapporter. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar notera ekonomisk rapport per den 3 0 april 2017 för 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen samt förklara att kommunstyrelsen 
framöver förväntar sig ekonomiska rapporter för Ljusnarsbergs kommun. 

Expediering: 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Justerandes sign: Utdrags bestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 139 
Au§ 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-14 

Dnr KS 0039/2016 

Ekonomiska rapporter per den 30 april och 31 maj 2017, 
Bergslagens överförmyndarnämnd 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Bergslagens överförmyndarnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per den 
30 april 2017. Rapporten visar på kostnader något över budget för perioden. Detta 
beror på inköp av datorer och datautrustning. Prognosen för helåret är ett resultat i 
enlighet med budget. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Bergslagens överförmyndarnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per den 
31 maj 2017. Rapporten visar på kostnader över budget för perioden med 
25 000 kronor. Detta beror på inköp av datorer och datautrustning samt 
licenskostnader för datasystemet Wäma och löpande kostnader för datasystemet 
Infotorg, Bisnode. Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner de ekonomiska rapporterna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Au§ 111 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-14 

Dnr KS 0136/2016 

0 

Arsredovisning 2016, Bergskraft Bergslagen ekonomisk 
förening 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Bergkraft Bergslagen ekonomiska förening har inkommit med årsredovisning för år 
2016. Resultatet visar på ett överskott med 31 061 kronor före skatt. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar årsredovisning 2016 för Bergskraft Bergslagen 
ekonomisk förening. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-06-14 

Ks § 141 
Au§ 113 Dnr KS 0203/ 2016 

Anvisningar för kvartalsprognos nr 2 samt delårsrapport 
gällande Budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson har in.kommit med anvisningar för kvartaJsprognos nr 2 
samt delårsrapport gällande Budget 2017 och flerårsplan 2018-2019. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen, 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna anvisningar för kvartalsprognos nr 2 samt 
delårsrapport gällande Budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 med komplettering 
att i anvisningarna ange att vid prognostiserade underskott för helåret skall 
redovisas vilka åtgärder som skall vidtas för att bemöta detta. 

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 
Bildningschef Eva Sund 
Kanslichef Anders Andersson 

Justerandes sign. Utdragsbestyr1<ande 
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Ks § 142 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-14 

Dnr KS 0088/2017 

Årsredovisning 2015, Kooperativa Hyresrättsförening 
Ljusnarsbergs Äldrebostäder 

Ärendebeskrivning 
Kooperativa Hyresrättsförening Ljusnarsbergs Äldrebostäder har inkommit med 
årsredovisning för år 2015. Resultatredovisningen visar på ett underskott med 
45 290 kronor. Underskottet föreslås balanseras i ny räkning, sammantaget 
2 989 299 kronor. I balansräkningen utgör tillgångar, eget kapital och skulder 
122 905 149 kronor. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar årsredovisning 2015 för Kooperativa Hyresrättsförening 
Ljusnarsbergs Äldrebostäder. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Au§ 114 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-14 

Dnr KS 0080/2017 

Utredning, resursfördelning ensamkommande barn, 
etablering och integration 2017-2018 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med utredning rörande resursfördelning 

ensamkommande barn, etablering och integration 2017-2018 daterad den 
23 maj 2017. 

I utredningen anges att regeringen har tagit beslut om att ändra kommunernas 

ersättningar för flyktingmottagandet från och med dem 1 juli 2017. Dessa ändringar 

innebär för Ljusnarsbergs kommun att de statliga ersättningarna beräknas minska 

med 61 procent på årsbasis från och med den 1 juli 2017 jämfört med år 2016. 

Syftet med utredningen är att den skall fungera som ett underlag till 

resursfördelningen andra halvåret 2017 och till budget 2018. Ersättningarna är 

spretiga och bidragen finansierar en stor del av den kommunala verksamheten och 

avser täcka specifika kostnader. I huvudsak skall den nya fördelningsmodellen 

säkerställa att resurser anpassas kontinuerligt till behovet av kommunal service. 

I utredningen föreslås att resursfördelningsmodellen för kommunens 

flyktingmottagande omarbetas. Skolan och förskolan påverkas inte av dessa 

förändringar. De verksamheter som påverkas är individ- och familjeomsorgen, 

överförmyndarnämnden, HVB Bergsgården/stödboende Riggardsgatan och svenska 
för invandrare/vuxenutbildningen. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar, efter mindre revideringar av utredningen, hänskjuta 
ärendet till kommunstyrelsen. 

Justerandes sign. 

~~ 
Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-14 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med reviderad utredning rörande 
resursfördelning ensamkommande barn, etablering och integration 2017-2018 
daterad den 8 juni 2017. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen besluta att 

• uppdra åt kommunchefen att utreda behovet av resurser inom 
organisationen VUXIAM inför 2018 års budget, 

• uppdra åt chefen för överförmyndarförvaltningen att upprätta en skrivelse 
där norra länsdelens kommuner föreslås fördela det totala driftbidraget till 
den gemensamma nämnden i enlighet med befolkningen i respektive 
kommun den 1 november året innan verksamhetsåret eftersom mottagandet 
av ensamkommande barn framöver kommer att vara begränsat, 

• chefen för överförmyndarförvaltningen lämnar en skrivelse till 
budgetberednigen med en sammanställning över ärendemängden, 

• uppmana överförmyndarnämnden att inför budget 2018 genomföra en 
översyn av arvodesnivåerna för gode män till ensamkommande barn, 

• utöka individ- och familjeomsorgens budgetram med 
beredskapsersättningen om 500 000 kronor och schablonersättningen om 
30 000 kronor för särskilt förordnad vårdnadshavare, 

• uppdra åt enhetschef för individ- och familjeomsorgen genomföra 
kostnadsreduceringar motsvarande kostnaden för 2,0 årsarbetare senast den 
1 januari 2018, 

• uppdra åt socialchefen att sammanställa den totala ärendemängden på 
individ- och familjeomsorgen till budgetberedningen, 

• uppdra åt tillförordnad bildningschef alternativt bildningschef att utreda 
kommunens kostnader för gymnasieskolan för asylsökande 
ensamkommande barn 2018, 

• kommunen, med hänsyn till vikten av stabil organisation som utreder och 
följer upp ärenden rörande ensamkommande barn, avböjer erbjudandet om 
att ta emot fler ensamkommande barn än angivet fördelningstal, 

Justerandes sign. Utdragsbestyrl<ande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-14 

• eventuella avvecklingskostnader och kostander för anpassning av lokaler 
(främst Fasegatan) som en följd av minskat flyktingmottagande finansieras 
under 2017 av en del av de sparade medlen i bokslut 2016, och 

• uppdra åt kommunchef under hösten 2018 inleda en utredning av alternativa 
användningsområden för Bergsgården. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

• uppdra åt kommunchefen att utreda behovet av resurser inom 
organisationen VUXIAM inför 2018 års budget, 

• uppdra åt chefen för överförmyndarförvaltningen att upprätta en skrivelse 
där norra länsdelens kommuner föreslås fördela det totala driftbidraget till 
den gemensamma nämnden i enlighet med befolkningen i respektive 
kommun den 1 november året innan verksamhetsåret eftersom mottagandet 
av ensamkommande barn framöver kommer att vara begränsat, 

o chefen för överförmyndarförvaltningen lämnar en skrivelse till 
budgetberednigen med en sammanställning över ärendemängden, 

• uppmana överförmyndarnämnden att inför budget 2018 genomföra en 
översyn av arvodesnivåerna för gode män till ensamkommande barn, 

• utöka individ- och familjeomsorgens budgetram 2018 med 
beredskapsersättningen om 500 000 kronor och schablonersättningen om 
30 000 kronor för särskilt förordnad vårdnadshavare, 

• uppdra åt enhetschef för individ- och familjeomsorgen genomföra 
kostnadsreduceringar motsvarande kostnaden för 2,0 årsarbetare senast den 
1 januari 2018, 

• uppdra åt socialchefen att sammanställa den totala ärendemängden relaterat 
till befintliga resurser på individ- och familjeomsorgen till budget
beredningen, 

• uppdra åt tillförordnad bildningschef alternativt bildningschef att utreda 
kommunens kostnader för gymnasieskolan för asylsökande 
ensamkommande barn 2018, 

• kommunen, med hänsyn till vikten av stabil organisation som utreder och 
följer upp ärenden rörande ensamkommande barn, avböjer erbjudandet om 
att ta· emot fler ensamkommande barn än angivet fördelningstal, 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-06-14 

• eventuella avvecklingskostnader och kostander för anpassning av lokaler 
(främst Fasegatan) som en följd av minskat flyktingmottagande finansieras 
Wlder 2017 av en del av de sparade medlen i bokslut 2016, och 

• uppdra åt kommunchef under hösten 2017 inleda en utredning av 
användningsområden för Bergsgården. 

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 
KommW1chef Bo Wallströmer 
Kanslichef/förvaltningschef Anders Andersson 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 
Bildningschef Eva SW1d 
Tillförordnad enhetschef Monica Tuvberger 

Justerandes sign. Utdragsbestyrl<ande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 144 
Au§ 115 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-14 

Dnr KS 0084/2017 

Ansvarsfördelning avseende arbetsmiljö, miljö och 
riskhantering inom Ljusnarsbergs kommun 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Personalavdelningen har inkommit med förslag till ansvarsfördelning avseende 

arbetsmiljö, miljö och riskhantering i kommunen. 

Enligt Arbetsmiljölagen och Miljöbalken är arbetsgivaren, kommunstyrelsen, 

huvudansvarig för den arbetsmiljö och de arbetsförhållanden som råder på 

arbetsplatsen. Arbetsgivare skall vidta alla de åtgärder som behövs för att bidra och 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt se till att verksamheten inte medför 

skada eller oiägenhet för hälsa och miljö. Betryggande skydds- och 

säkerhetsåtgärder skall vidtas för att förhindra stöld, intrång, hot och våld etcetera 

samt infrastrukturella störningar som exempelvis brand, el-, tele- och dataavbrott. 

Arbetsgivaren har till uppgift att fördela ansvar, befogenheter och resurser inom 

områdena arbetsmiljö-, miljö- och riskhanteringsarbetet. Kommunchefen ansvarar 

för på uppdrag av arbetsgivaren, för kommunövergripande planering, ledning och 

uppföljning av arbetsmiljö-, miljö- och riskhanteringsarbetet. 

De arbetsuppgifter som innebär ansvar för att arbetsmiljö-, miljö- och 

riskhanteringarbetet upprätthålls och förvaltas skall tilldelas personer som i 

praktiken har möjlighet att överblicka verksamheten ekonomiskt och 

organisatoriskt. I förslaget innebär det att kommunstyrelsen delegerar ansvar, 

befogenheter och resurser till kommunchef vilken skall delegera till 

verksamhetschef vilken delegerar till enhetschef eller motsvarande. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet, efter mindre revideringar av förslaget, hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Justerandes sign . Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

2017-06-14 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till ansvarsfördelning 
avseende arbetsmiljö, miljö och riskhantering i kommunen. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 
Bildningschef Eva Sund 
Kanslichef Anders Andersson 
HR-generalist Maria Lönnberg 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ks § 145 
Au§ 117 

Grafisk manual 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-1 4 

Dnr KS 0086/2017 

Kommunstyrelsen antog vid sammanträde den 25 januari 2012 § 7 en grafisk profil 
för kommunen. Beslutet innebar bland annat en revidering av kommunens logotyp. 
Utifrån den grafiska profilen skapades ett antal mallar för olika typer av handlingar. 

En arbetsgrupp bestående av kvalitetssamordnare Kristin Augustsson, 
webbredaktör Anders S Andersson, förskolechef Anette Bellman-Persson och 
kanslichef Anders Andersson bildades under våren 2017 för att genomföra en 
översyn av den grafiska profilen. En anledning till bildandet av arbetsgruppen var 
att kommunens grafiska profil inte uppnått det genomslag som vore önskvärt, vissa 
delar av den grafiska profilen upplevts som mindre lyckad samt att dokumentet 
betraktats som något svårläst och tungt. Utifrån detta har arbetsgruppen utarbetat ett 
förslag till reviderad grafisk profil, benämnd grafisk manual. Arbetsgruppen har 
dessutom inlett ett arbete med att utarbeta mallar för diverse dokument utifrån den 
grafiska manualen. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2017 
kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till grafisk manual för Ljusnarsbergs 
kommun, innebärande att denna ersätter beslutad grafisk profil. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag med revidering av att 
kommunvapnet skall ingå i e-postsignaturer. 

Expediering: Kanslichef Anders Andersson 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 146 
Bos§ 75 

Vårdtyngdsmätning 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-14 

Dnr KS 0026/2017 

Vårdtyngdsmätning från maj 201 7 har inkommit. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

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

Kommunstyre/sen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner vårdtyngdsmätning från maj 2017. 

Expediering: 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 147 
Bos§ 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sa mmanträdesdatu m 

2017-06-14 

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 
2017 samt beläggningen inom äldreomsorgen 2017. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 

16 (26) 

Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningarna. 

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

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

Expediering: 
Socialchef Marie-Louise Fors berg-Fransson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ks § 148 
Bos§ 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-14 

Dnr KS 0003/2017 

Uppföljning av elevantal i förskoleklass, grundskola och 
särskola 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Tillförordnad bildningschef Bo W allström er redovisar antalet elever per den 
17 maj 2017 i förskoleklass, grundskolan och särskola. Sammantaget uppgår antalet 
elever inklusive kö till 463. Motsvarande antal elever var den 
28 februari 2017 481. 

Tillförordnad bildnings chef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

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

Kommunstyre/sen 
Ärendebeskrivning 
Tillförordnad bildningschef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Expediering: 
Bildningschef Eva Sund 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Bos§ 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-14 

Dnr KS 

Samverkansområde Örebro län - Reviderat kommunalt 
samverkansavtal för utbildningar inom gymnasie- och 
gymnasiesärskola mellan kommunerna i Örebro län 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Region Örebro län har inkommit med förslag daterat den 23 maj 2017 till 
Samverkansområde Örebro län - Reviderat kommunalt samverkansavtal för 
utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola mellan kommunerna i Örebro 
län. Syftet med samverkansavtalet är att erbjuda ungdomar i Örebro län ett stort 
utbud av utbildningar där de konkurrerar om plats på lika villkor oavsett 
hemkommun. Ytterligare ett syfte är att följa Skollagens intentioner i kapitel 15 
§ 30 om att "Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt 
det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål." Ett tredje syfte är 
att möjligöra samverkan mellan kommuner för att höja kvaliteten på utbildningarna 
och ta gemensamt ansvar för kompetensförsörjningen i regionen. 

Avsikten är att Samverkansområde Örebro län - Reviderat kommunalt 
samverkansavtal för utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola mellan 
kommunerna i Örebro län skall ersätta GySam Örebroregionen-Kommunalt 
samverkansavtal om gymnasieutbildning i Örebroregionen. 

Tillförordnad bildningschef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag 
Samverkansområde Örebro län - Reviderat kommunalt samverkansavtal för 
utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola mellan kommunerna i Örebro 
län. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo W allström er föredrar ärendet. 

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

Expediering: Region Örebro län Bildningschef Eva Sund 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-14 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut den 2 maj 2017, nyttjanderättsavtal del av Heden 6:1 och 
Heden 6:32 med Ulrica Danielsson. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 2 maj 2017, nyttjanderättsavtal del av Bångbro 4:2 med 
Ulrica Danielsson. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 2 maj 2017, nyttjanderättsavtal del av Heden 6:1 och 
Bång bro 4 :2 med Anna Storbacka 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 8 maj 2017, prolongering av avtal rörande juridiska tjänster 
med Foyen Advokatfirma KB. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 11 maj 2017, avstyckning och försäljning av del av Storfors 
1: 1 till Robert Kron. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer och kommunstyrelsens ordförande 
Ewa-Leena Johansson (S) 

19 (26) 

Anmälan av beslut den 11 maj 2017, prolongering av avtal rörande kött, (vilt, nöt och 
lamm) med Bergslagsdelikatesser i Lindesberg. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 15 maj 2017, avtal med Örebro kommun rörande vård och 
behandling av vuxna missbrukare. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 16 maj 2017, yttranderörande placering av växthus 
Laxbro 4:21, Maria Jokitalo. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 22 maj 2017, prolongering av avtal rörande Koppartunnan. 
Delegat: Upphandlingssamordnare Thomas Molander 

Anmälan av beslut den 22 maj 2017, direktupphandling av skolpsykolog, 
Örebro kommun. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-06-14 

Anmälan av beslut den 31 maj 2017, tilldelningsbeslut rörande resebyråtjänster 
inklusive bokning av hotell med mera, Örebro kommun 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Anmälan av beslut den 2 juni 2017, polistillstånd för nationaldagsfirande, 
Ljusnarsbergs kommun. 
Delegat: Upphandlingssamordnare Thomas Molander 

Anmälan av beslut den 2 juni 2017, avtal med Kopparbergs Guldvaskarförening 
gällande tillsyn av Kopparstigen och guldvaskararenan. 
Delegat: Näringslivsutvecklare Mikael Haapala 

Anmälan av beslut den 2 juni 2017, avtal med Kopparbergs Guldvaskarförening 
gällande tillsyn av Laxbäcken och Norrsjön. 
Delegat: Näringslivsutvecklare Mikael Haapala 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna . 

Justet'andes sign . Utdragsbestyrkande 
.. 
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KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 151 

Delgivningar 

Ärendebeskrivning 
Diarienummer/ 
förvaring 
KSpost 

Kspost 

Kspost 

Kspost 

Ks post 

Kspost 

Kspost 

Dnr KS0003/2017 

Dnr KS 0015/2017 

Kspost 

Kspost 

Kspost 

Kansli 

Kansli 

Kansli 

Kspost 

Avsändare 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Arbogaåns vattenförbund 
Region Örebro län 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 
Vattenmyndigheterna och 
Länsstyrelserna 

Energimarknadsinspektionen 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 
Skolinspektionen 
SKL 

NNR Näringslivets regelnämnd 

F olkbildningsrådet 

Länsstyrelsen Örebro 

Allmänna utskottet protokoll 
Bildning och sociala utskottet 
Bergslagens 
Överförmyndarnämnd 
JUNIS IOGT-NTO Juniorförbund 

Justerandes sign. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (26) 
Sammanträdesdatum 

2017-06-14 

Ämne 

Protokoll från sammanträde den 16 maj 2017. 

Kallelse till förbunds stämma den 2 juni 201 7 
Minnesanteckningar från överläggning med 
kommunchefer och regiondirek:tören den 
11 maj 2017. 
Minnesanteckningar från träff den 18-19 maj 
2017 i SKL:s nätverk för kommundirek:törer. 
Samrådshandling, behovsbedömning och 
avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning 
med anledning av miljöbedömning av 
åtgärdsprogram 2018-2021. 
Begäran om yttrande över ansökan om 
nätkoncession, 400 kV-ledning från Odensvi i 
Hallsbergs kommun till Porjus i Jokkmokks 
kommun. Begäran om yttrandet avser 
delsträckan från Odensvi i Hallsbergs 
kommun till Bäsna i Borlänge kommun. 
Ekonomirapporten maj 2017 - om 
kommunernas och landstingens ekonomi 
Beslut skolsituation Garhytteskolan 
Protokoll efter nätverksträff med 
kommundirek:törer 18-1 9 maj 2017. 
NNRs slutrapport slutgranskning 2016 
regeltillämpning och tillsyn Sveriges 
kommuner 
Rapport folkbildning med asylsökande 2016 
finns på folkbildningsrådets webbplats 
Sammanställning över allmänna vägar och 
andra viktigare vägar samt lokal 
trafikföreskrifter 2017 
Protokoll från sammanträde den 31 maj 2017. 
Protokoll från sammanträde den 1 juni 2017. 
Protokoll från sammanträde den 17 maj 2017. 

JUNIS rapport 2017 om kommunernas stöd 
till barn som växer upp i familjer med 
missbruk 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Diarienummer/ 
förvaring 

Avsändare 

Kspost 

Kspost 

KSpost 

KSpost 

Ljusnarsbergs FVOF 

Bostadsrätterna 
SKL 

Statens offentliga utredningar 

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Justerandes sign. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (26) 
Sammanträdesdatum 

2017-06-14 

Ämne 

Årsstämma Ljusnarsbergs FVOF protokoll 
160407 
Årsredovisning 2016 
Investeringar och effektiviseringar 
nödvändiga framöver Ekonomirapporten maj 
2017 -om kommunernas och landstingens 
ekonomi 
Handledning och rekommendationer för att ta 
fram lokal lägesbild och handlingsplan 
Vålds bejakande extremism 

Utdragsbestyrkande 
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~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 152 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-14 

Frågor angående om kommunen har tjänsteman i beredskap 
och utredningen rörande räddningsnämnden och 
räddningstjänsten Västerbergslagen, Mats Larsson (SD) 

Ärendebeskrivning 
Mats Larsson (SD) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande 
frågor: Har kommunen tjänsteman i beredskap samt hur utvecklar sig utredningen 
gällande räddningsnämnden och räddningstjänsten Västerbergslagen? 

Kanslichef Anders Andersson svarar att kommunen inte har någon tjänsteman i 
beredskap men förteckning har lämnats till bland annat SOS Alarm, Länsstyrelsen i 
Örebro län och övriga kommuner i Örebro län med namn och kontaktuppgifter på 
vilka tjänstemän och politiker som skall kontaktas vid akuta händelser. 

Kommunchef Bo Wallströmer svarar att kommunen ej erhållit utredning från 
Ludvika kommun gällande räddningsnämnden och räddningstjänsten 
Västerbergslagen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anse frågan besvarad. Vidare beslutas uppdra åt 
kommunchef Bo Wallströmer inhämta utredning från Ludvika kommun rörande 
utvecklingen gällande räddningsnämnden och räddningstjänsten Västerbergslagen. 

Expediering: 
Mats Larsson (SD) 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 153 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-14 

Fråga angående utvecklingen för företag med inriktning mot 
nyanlända, Hendrik Bijloo (L) 

Ärendebeskrivning 
Hendrik Bijloo (L) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande 
fråga: Har kommunen några uppgifter hur utvecklingen är för företag med 
inriktning mot nyanlända? 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) svarar att det föreligger svårigheter att 
erhålla uppgifter från privata företagare då dessa inte har någon skyldighet att 
informera kommunen om sin verksamhet. Kommunen kan dock vid de 
kontinuerliga mötena med näringslivet och deras intresseorganisationer erbjuda 
samverkan om så önskas. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anse frågan besvarad. 

Expediering: 
Hendrik Bijloo (L) 

Justerandes sign. Utdragsbestyrl<ande 
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Sammanträdesdatum 

2017-06-14 

Fråga angående nedskräpning på vägen mot Skäret, 
Niklas Hermansson (C) 

Ärendebeskrivning 
Niklas Hermansson (C) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka 
följande fråga: ·Nedskräpning förekommer på vägen mot Skäret, kan kommunens 
servicegruppen städa upp detta? 

· 25 (26) 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) svarar att två privata anmälningar har 
inkommit angående den aktuella nedskräpningen och dessa har vidarebefordrats till 
Samhällsförbundet Bergslagen. Samhällsförbundet Bergslagen har en egen 
servicegrupp men har vid behov nyttjat kommunens servicegrupp. Den gängse 
hanteringen av nedskräpningsärenden är att de anmäls till Polisen och sedan 
vidarebefordras till Samhällsnämnden Bergslagen för vidare befordran till 
Samhällsförbundet Bergslagen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anse frågan besvarad. 

Expediering: 
Niklas Hermansson (C) 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2017-06-14 

Bilaga 

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den 
14juni2017 

Hendrik Bijloo (L) gruppledare 
Gunnar Fransson, ej tjänstgörande ersättare 
Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 
Bo Wallströmer, kommunchef 
Sara Jonsson ekonomichef 
Marie-Louise Forsberg-Fransson, socialchef 
Pirjo Nilsson, revisor 
Johanna Haaraoja, registrator 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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