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~ LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

ANMÄLAN AV BESLUT I DELEGATION 

Ärende: Beslut ansökan bidrag till Ung Företagsamhet 
Sökt belopp 14900 kr. 

Lagrum: 

Delegat: Mikael Haapala 

Beslut: Bifall, kommunen medfinarisierar UF med 9900 kr, (ca 2 kr per 
invånare) för verksamhetsåret 2017 

Beslutet har delgivits: 

Beslutsdatum:2016-12-12 

Underskrift av delegat: 

/t1, ;JJL-----
N amnförtydligande:Mikael Haapala 

Anmälan insänds till registrator 





-. ) 

~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 

Ung Företagsamhet i Örebro län 
Köpmangatan 23-25 
70223 Örebro 

Beslut angående ansökan om verksamhetsbidrag för 2017 

Kopparberg 2016-12-12 

Ansökan från Ung Förtetagsamhet (UF) angående ett verksamhetsbidrag för 
2017 på 14900 kr. 

Kommunen är positiv till UF' s verksamhet och medfinansierar UF med ca 2 
kr/invånare för 2017 

Beslut kommunen medfinansierar UF med 9900 kr för verksamhetsåret 2017 

Kommunen önskar en faktura till: 
Ljusnarsbergs kommun 
Fack 760132 
R067 
106 37 Stockholm 
Ange referens ZZ18645-120-22252 

Mikael Haapala 
Näringslivsutvecklare 

Ljusnarsbergs kommun 
Gruvstugutorget 
71480 Kopparberg 

www.ljusnarsberg.se 
kommun@ljusnarsberg.se 

telefon 0580-805 00 
fax 0580-718 30 
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Örebro 2016-09-26 

Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet 2017 
- Ung Företagsamhet Örebro län 

Inledning 

Jag vill inleda den här ansökan med att rikta ett stort TACK till er för det stöd ni gett Ung 
Företagsamhet under 2016. Ung Företagsamhet i Örebro län hade under 2016 928 UF-elever 
som drev 343 UF-företag. 

Vi h ar ett genomslag i Örebro län på 29 % vilket betyder att 29 % av en årskull på gymnasiet 
driver UF-företag. Detta mot rikssnittet på 24 %. 

Ung Företagsamhet i Örebro län 

Ung Företagsamhet Örebro län utbildar elever i entreprenörskap och företagande. Genom 
vårt största koncept UF-företagande driver gymnasieelever egna företag under ett år, s.k. UF
företag. 

UF Örebro län är en ideell förening som är helt beroende av verksamhetsbidrag från bl.a. 
kommuner och det lokala näringslivet. 

Vi är idag 3 heltidstjänster på kontoret. 

UF-företagande ger möjlighet för elever att utveckla entreprenöriella egenskaper såsom 
kreativitet, självkänsla, självförtroende, drivkraft, social kompetens, parallellt med att de lär 
sig praktiskt entreprenörskap och företagande. Under ett år med UF-företagande inspireras 
UF-företagarna i personligt entreprenörskap, de erbjuds utbildning i bl.a. 
affärsplansskrivande, sälj, monteragerande, bokföring och marknadsföring. De får möjlighet 
till coachning, säljtillfällen, att tävla i UF' s tävlingar och delta i mässor. Deras lärare bjuds in 
till grundutbildningar i UF-konceptet, konferenser, nätverksträffar mm. 

Ung Företagsamhet i Örebro län erbjuder allt stöd ute i skolorna, alla utbildningstillfällen för 
lärare och elever samt coachning och rådgivningar helt kostnadsfritt. 

Vi var under 2016 ute på skolor för att stötta våra elever och lärare 295 heldagar i tid och höll 
i följande arrangemang: 

• Mässkickoff med 860 närvarande UF-elever och 52 lärare med tips och tricks kring 
UF-året samt inspirationsföreläsning på temat "Att våga". 

• Grundutbildning i UF-företagande som utbildningsform och entreprenöriellt 
förhållningssätt i klassrummet för lärare vid 4 tillfällen. 

[Skriv här] 
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• 2 st. partne1träffar. 

• Läkarkonferens med erfarenhetsutbyte. 

• Höstmarknad för UF-företagare i Haga Centrum. 

• Säljtillfällen för elever vid olika julmarknader runt om i länet. 

• 2 st Advisory camp (Rådgivarträffar). 

• Utbildningspass för eleverna i försäljning, marknadsföring, årsredovisning och 
business conduct. 

• Regional mässa på Conventum. 

• SM-coachning för elever inför SM i UF-företagande. 

• SM-bussen för partners, ambassadörer och Alumner. 

• Rådgivingstillfällen för elever och lärare varje vecka. 

• 2 st. UF Alumni nätverksträffar (nätverket för tidigare UF-elever) 

Ute "på fältet" erbjuder vi att komma ut till samtliga skolor och klasser för att erbjuda stöd 
inom följande delar: 

• Inspirationsföreläsning kring UF-året 
• !degenerering 
• Hjälp med registrering av företaget 
• Kreativa övningar och samarbetsövningar 
• Utbildning i att ta fram en affärside och göra en affärsplan 
• Föreläsning i monteragerande 
• Stöd i att marknadsföra sitt UF-företag 
• Hjälp med årsredovisningarna 
• Mäss-inspiration 
• Inspiration kring tävlingar 
• Kontakt med rådgivare 
• Lärarutbildning 
• Lärarcoachning 
• Utveckling av UF-lektionerna 

Våra elever var föregående läsår fördelade över gymnasieprogrammen enligt följande 
uppställning: 

• 208- Ekonomiprogrammet 
• 200- Samhällsvetenskapliga programmet 
• 102- Handel och administration 
• 78--Tekniska-programmet 
• 51- Naturbruk 

[Skriv här] 
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• 4 6- Hantverksprogrammet 
• 44- El och energi 
• 4 3- Hotell och turism 
• 4 2- Bygg och anläggning 
• 35- Naturvetenskapliga programmet 
• 27- Restaurang och Livsmedel 
• 18- Estetiska programmet 
• 18- Barn och fritid 
• 4-WS och fastighet 
• 3- Fordon och transport 
• 3- Industritekniska 
• 3- Vård och omsorg 
• 2-Gymnasiesärskolan 
• 1- Introduktionsprogrammet 
• Totalt : 928 elever 

Som synes så finns det mycket att utveckla inom de praktiska programmen. Inom dessa 
program finns ju en naturlig väg ut till företagandet samt att vi vet att många arbetsgivare 
inom dessa branscher uppskattar att ungdomarna tränats i företagsamhet och förståelse för 
företagandet. Detta är ett fokusområde vi gärna vill utveckla med hjälp av lite utökat stöd för 
att kunna öka vår personalstyrka då dessa lärare och elever ofta behöver mer stöd inom UF
företagande. 

Även inom IM-programmet (språkintroduktion) finns det potential att göra mycket nytta. Se 
gärna den bifogade Youtube filmen från våra kollegor i Kronoberg. 

Resultat och strategier 

Ung Företagsamhet är 
Sveriges bästa investering! • 
Alt ner elever får testa på företagande tidigt I livet leder till att tler startar företag, 
företagen omsätter mer och överlever längre. (Källa: Wennberg 2). 68% av alla 
unga mellan 18-30 kan tanka sig att starta företag, 35% vlll helst vara 
företagare, 4% gör stag i -saken. Genom UF-fciretagande kan Vi öl<a 
företagandet (källa TIiiväxtverket). Lika viktigt ar att eleverna förbereds för 
arbetslivet exempelvis genom att I ara sig Jobba mol deadlines, samarbeta, ta 
kontakt uta.nför skolan och la ansvar. Både för SVeriges frnmtid ocl1 för dagens 
ungas rramtld borde fler få möjligheten att driva UF-företag på gymnasiet. 

För att det här ska bil verklighet måste: 
, Elever i hela Sverige erbjudas UF-töretagande 
• Fler elever pil natur och teknik tå moj!lghe!en att driva ett UF-företag 
• Fler elever pä yrkesprogram och estet fä möjligheten att driva ett UF-företag 
• Vi måste fä en långsik.tigffnansiering för att l<unnafok.usera på 

kärnverksamheten och vara en beständig partner 1111 skolan 

[Skriv här] 
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Alla måste få chansen! Il 
Vi vet att mänga företagare är barn till företagare ooh många 
akademiker är barn till akademiker. Skolans har som uppdrag att ge 
alla Sveriges ungdomar samma möjligheter i sitt kommande arbetsliv, 
antingen som företagare eller anställd. Genom UF-företagandefår 
unga människor chansen att börja bygga ett nätverk, skaffa sig 
arbetslivserfarenheter och lära sig att ta för sig. Genom UF-företagande 
får alla chansen. 

För.att deH1ärska bli verklighet måste: 
• Elever i hela Sverige erbjudas att driva UF-företag 

De som ska bli småföretagare . 
måste få träna på det Il 
Sverige har idag många småföretag och det startas i stor utsträckning i 
branscher såsom bygg, fordon, turism, kulturella och kreativa näringar 
vård och omsorg. Idag får dessa elever i liten utsträckning möjlighet att 
träna på företagande i skolan. Det borde vara självklart för dessa elever 
att driva UF-företag. 

För att det härsl<a bli verklighet måste: 
• Entreprenörskap bli en del av utbildningen på de program där 

företag ande är en van I i g yrkesu lg ång. Entreprenörskap måste vara 
en programgemensam !<urs eller inriktningskurs på de program och 
inriklningardär företagande är en naturlig yrl<esutgång. 

[Skriv här] 
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Entreprenorskapsprogram i tidig å1dcdi,,1_r en positivt effekt på 

envis hot, kroativitctoch framförhållning. 

Ant.al•?t ,,1•betslöshetsd,1~8l'''m' 16 ~~ 1:ft•?l' o:xam,m 20 pt'(;,tent l~g1•t1 bland llF • 
ro~etagamailn hos b:ontroll§mp~a. 

&inm;Jikh~t~a otl stort~. to;do1; Ö, <;,nk;ini; 2 o % liÖ§rn blm1d UF· 
(foetogarn~. 

En llF-utbl.ldnit"i;g b:an fön•ilntft:, ~e en medelittkomst s,)m fö~etaga~e som ii~ 
f-18 JQ högre i1J1 ff1r ~rrd;~ för~tagi11i::, 

K~~y 2.J,.~.(-.\,,\•.i ·~~'iVk, )Y~!t ,.I·. ·,i.1 it~l·::J•t'• 
"''.-'.~~~,~.1~ t,••~,:; C\'.'-'1 ~<;, t!'r..i t.l'~r,1.~! r? 

Ung FöretafJsarnhet poppar kvinnorfitt bli löreta9are. Nya arrnrsmodeller 

utvecklas och nya innovationorkornrnerslallseras. 

[Skriv här] 

De d~i'i'Ci" ofäare .r,ktiebol.sg. 

För l,iC1no, nwd UE'·b~k~;und i\; ~m1oliLlt~t~n h<ila So prorent stöm att d~ st.i.rl~, 
s)!!för~ta.g,i_ Rktieb~lai;sform,j::i;i~?·t_ m~d ks'i.mt<;rut~n UF ·erfownhd. MotS1.)rnnde 
mim foc• rn~n ~om ar UE'·~]1J.mn<1, Rr t,o p.oc,;,at. 

Aktiebolag som stat·tats av föl'e detta UF-föc•etagme ha~en omsi:i tt ni !1g pa i snit.t 20 
pr<.>ti::n~ m'i'r Rn .iamrorb~rn föwi::t~g s<=im st~rt<i.t.s ~w korrtroTI3ru.p~n. 

~-o~'Di p._~.,.,,"'t:',"f~ri (lv,(,'rt[,1 ortN,·r:u.;.~~ -('1 ,'<'iripr,'rl'sl1,c:.c:jG~'.~l.7Ji•7/IJF·Nr~frl[i,?,'l'~ 
r.~·!fi ,llfL11tJ .. ;",~ >.11,/il.= .. w i !Lw:gr J!•.S~'t.A.'fJ?-" i!'.·lilli",1 ~·A\~·.~·!.;,,;. 
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Il 
68 proccntav 1000 svenska gymnaslee1evet villstarta 

företag I framtiden. 44 procent har en Ide de vill förverkliga. 

Kni;or, FuluN> fr%-0.de,·l1.r"n 2014 1000 r,v..,nska gymnasill'!l"'"; om 
<ler-0.s irrtre,~R att r,tarta för<!til,I; i fr,,.mtiden, 

68 % t,,, ungdomarna s1·-01·,,,j e at t dl.i ,1u~ det 0~!144 % hat• en kl~ d,i 
,iU fötTerkliga. 

Källa: Und~rsökrJ fl,1 <>frlS\•~r..ska r.)'li'.r.-as,eur1gdornar; Sfrl 
r,3 e·1ttreprenörsk;,p Q("l\fÖri't,g, nd~, K;,irv~ f lltHi', rrni 2014 

Vår ambition är att fo1tsätta öka antalet elever som driver UF-företag genom att utbilda fler 
lärare, inspirera fler elever och visa på möjligheter på fler program, imiktningar och skolor. 

Sökta medel 
Genom verksamhetsbidraget kan vi fortsätta utveckla och bredda konceptet samt leverera 
service och stöd till länets UF-företagare och deras lärare. Samt utveckla och utöka vår 
verksamhet mot både gymnasium och grundskola. 

Vi ansöker om 5 ooo mer i stöd än föregående år för att vi vill bygga en finansiering för att 
kunna anställa ytterliga resurser till kontoret. 

Ung Företagsamhet Örebro län ansöker om 14 900 kr i verksamhetsbidrag för 2017 
från Ljusnarsbergs kommun. 

Bästa Hälsningar/ Ida Jensen, regionchef Ung Företagsamhet Örebro län 

[Slaiv här] 
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 

4.1.1 Ordförandebeslut 

DATUM 

2016-12-16 

ÄRENDE · 

Beslut om anställning av Socialchef, from 2017-02-01. 
Samt beslut att uppdra till kommunchefen att slutföra 
anställningen genom anställningsavtal och övriga villkor. 

Anmäles till kommunstyrelsen 2017-01-25. 

DELEGAT 

Ewa-Leena Johansson 
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f9l?] LJUSNAR5BERGS 
WJ KOMMUN 

ANMÄLAN AV BESLUT I DELEGATION 

Ärende: 

Lagrum: 

Delegat: 

Beslut: 

Beslutet har 
delgivits: 

Beslutsdatum: 

Ansökan om personlig assistans 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 9 punkt 2 

Socialchef 

Avslag på ansökan om förlängd tillfällig utökning av personlig assistans 
enligt LSS § 9 punkt 2. 

Den sökande 

2016-12-05 

Underskrift av delegat: 

Namnförtydligande: 

Anmälan insänds till registrator 
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
EKONOMIÄRENDEN 

20.3 Omsättning av lån 

DATUM 

2016-12-08 

ÄRENDE DELEGAT 

Kommuninvest, omsättning av lån, 9 000 000 kr och Bo Wallströmer i 
16 000 000 kr, slås samman till ett lån. Bundet till och samråd med 
med 2018-11-13 med ränta tre månaders STIBOR + 0,47 %. Sara Jonsson 
Idag motsvarar det -0,158 %. Ny rörlig ränta var tredje 
månad alternativt att binda räntan löptiden ut. 

Kommunchef 

Anmäles till kommunstyrelsen 2017-01-25. · 
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
EKONOMIÄRENDEN 

20 .3 Omsättning av lån 

DATUM 

2016-11-29 

ÄRENDE 

Kommuninvest, omsättning av lån, 23 625 000 kr. 
Bundet en månad till och med 2016-12-30 till ränta 
tre månaders STIBOR + 0,48 %. 

Avser lånet till Ljusnarsbergs kommunlager AB. 

Bo Wallströmer 
Kommunchef 

Anmäles till kommunstyrelsen 2017-01-25 . 

DELEGAT 

. Bo Wallströmer i. 
samråd med 
Sara Jonsson 
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
EKONOMIÄRENDEN 

20. 3 Omsättning av lån 

DATUM ÄRENDE 

2016-10-31 Kommuninvest, omsättning av lån, 23 625 000 kr. 
Bundet en månad till och med 2016-12-01 till ränta 
tre månaders STIBOR + 0,48 %. 

Avser lånet till Ljusnarsbergs kommunlager AB. 

l~ 
Bo Wallströmer (. 
Kommunchef 

Anmäles till kommunstyrelsen 2016-.11-23. 

DELEGAT 

Bo Wallströmer i 
samråd med 
Sara Jonsson 
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4.2.1 Tjänstledighet 

DATUM 

2016-11-23 

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
PERSONALÄRENDE 

ÄRENDE 

Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare är 
beviljad tjänstledighet i 12 månader fr.o.m. 2017-
01-09. 

Ida Andersson 
Rektor vuxenutbildningen 

Anmäles till kommunstyrelsen 2017-01-25 

DELEGAT 

Ida Andersson 
i samråd med 
chef för Vuxiam 
och HR
generalist. 



ANMÄLAN OM DELEGATIONSBESLUT 
Delegat: Anders Nordlund 

Upphandling via inköpssamverkan Örebro 

Ljusnarsbergs kommun 
Direktupphandling Matvagnar 

SKL 

Tillstå,ul 

Till kommunstyrelsen 2017-01-25 

Gerdmans 

Datum 

Datum 
2017-01-09 

Datum 

Datum 



ANMÄLAN OM DELEGATIONSBESLUT 
Delegat: Bo Wallströmer 

Upplumdling via inköpssamverkan Örebro 
Tilldelningsbeslut Matportionsformar & förslutningsmaskiner 
Prolongering Skol- och förskolemöbler 
Ramavtal Kuvert och brevpåsar 
Avtal Leverans dagligvaror 

Ljusnarsbergs kommun 
Förlängning avtal Pensionsadministrativavtal 
Avtal Rabattavtal 
Avtal 
Avtal 
Avtal (3st) 
Avtal 

Överlåtelse avtal skri vare 
Social jourverksamhet Sö 223/2012 
Personal inhyrning 
Företagshälsovård och tolkförmedling 

Kammarkollegiet 

TechPack in Scandinavia AB 
lnput Interiör AB 
Bröderna Hansson 
Samhall AB 

KPA Pensionsservice AB 
IKEA Örebro 
Ikano Banken 
Örebro kommun 
S.0.0.L Personalservice AB 
Region Örebro län 

Ny upphandling AV och videokonferens - hårdvara, Kammarkollegiet 
(Avropsberättigad) programvara och tjänster 

Tillstånd 

Till kommunstyrelsen 2017-01-25 

Datum 
17-01-1 I 
17-01-11 

17-01-02 
17-01-12 

Datum 
2016-12-02 
2016-12-13 
2016-12-19 
2016-12-2 I 
2017-01-04 
2017-01-05 

Datum 
2017-01-12 

Datum 



ANMÄLAN OM DELEGA TIONSBESLUT 
Delegat: Anders Andersson 

Upphandling via inköpssamverkan Örebro 

Ljusnarsbergs kommun 
Avtal Larm (SRT326 & OSL) 

SKL 

Tillstånd 

Till kommunstyrelsen 2017-01-25 

Offentlig Säkerhet i Sverige AB 

Datum 

Datum 
2016-12-05 

Datum 

Datum 



ANMÄLAN OM DELEGATIONSBESLUT 
Delegat: Ewa Marie Ernlund Svensk 

Upphandling via inköpssamverkan Örebro 

Ljusnarsbergs kommun 
Direktupphandling Utbildning nytt larm 
Avtal (5st) Personal inhyrning 
Direktupphandling Kortidsvistelse LSS 
Prolongering Verksamhetssystem VIVA och 

planeringsmodul TES 
Direktupphandling Bemanning Sjuksköterska 

SKL 
Avropsanmälan Trygghetslarm och larmmottagning 2015 

Tillstånd 

Till kommunstyrelsen 2017-01-25 

Phoniro 
S.0.0.L Personalservice AB 
Regnbågen, Ludvika kommun 
ILAB 

AnnSamAB 

Datum 

Datum 
2016-11-25 
2016-11-28 
2016-1 2-02 
20 16-12-21 

2016-12-21 

Datum 
2016-12-08 

Datum 



ANMÄLAN OM DELEGATIONSBESLUT 
Delegat: Anders Nordlund 

Upphandling via inköpssamverkcm Örebro 

Ljus11arsbergs kommun 

SKL 

Tillstånd 
T illstånd Tillstånd malmtorget 

Till kommunstyrelsen 2017-01-25 

Kjell Jansson (Jehova) 

Datum 

Datum 

Datum 

Datum 
2016-1 2-27 
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DELGIVNINGAR 1 (4) 
2017-01-18 

Till Kommunstyrelsen 

Delgivningar kommunstyrelsen 2017-01-25 

Diarienummer/ Avsändare Ämne 
förvaring 
KS post 16-223 SKL Ytterligare personbevis försvinner vid 

årsskiftet 
Ks post 16-225 SOS Alarm 112 dagen 2017 är den 9 februari 
Ks post Region Örebro län Inbjudan Dialogmöte ang infrastruktur 

Ks post MAQS advokatbyrå Avseende Ljusnarsbergs Hantering och 
information mätlaboratorier och 
radonmätningar 

Ks post Region Örebro län Kallelse regionalt samverkansråd 
Ks post Ludvika kommun Sammanträdesplan 2017 
Dnr 0042/2016 Utgående till Lantmäteriet Återkallelse förrättningar Silverhöjdens 

vägförening Djäkenvägens vägsamfällighet 
Ks Post SKL Köp av verksamhet hur mycket kommuner 

landsting o regioner köpt verksamheter för 
2015 

Ks post BKT Protokoll 161118 
Ks post RFS riksförbundet frivilliga Frivilliga med unik insyn i slutna miljöer 

samhällsarbetare 
KS post Folkhälsomyndigheten Information om tobakslagen korrekt användning 

av varningstext och hälsovarningar 
Ks post Kultur och näringsliv Värdeskapande berättelser en väg till 

ekonomisk hållbarhet 
KS post Länstrafiken Örebro Info anf företagskort 

KSpost A TM Skol utveckling HBTQ- certifierad skola Skolans 
hälsobefrämjande arbete behöver inkludera 
unga hbtq- personer 

Ks post Tobaksfakta.se Önskar fler kommuner ansluta för ett rökfritt 
Sverige 2025 

Dnr 00 13/2016 Bo Wallströmer Ljusnarsbergs Ansökan planbesked Nya vägen 15 begäran 
kommun till BMB om yttrande 

KSpost BKT/BMB Information inför vintersäsongen och att 
BMB och BKT slås sammanjan 2017 

Dnr KS 0100/2016 Region örebro län Verksamhetsplan 2017 
KS post BKT Protokoll 161216 
KS post Region Örebro län Protokoll regionalt samverkansråd 161209 
KS post BRÅ brottsförebyggande rådet Uppsving för det brottsförebyggande arbetet 
KS post Bmb Protokoll 161215 
KS post SKY Protokoll 161116 
KS post Region Örebro län Rådet för funktionshinder frågor protokoll 

161212 
KS post Regeringskansliet Mål,makt myndighet 
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Ks post Länsstyrelsen 

Ks post BKT 
Ks post BKT 
Ks post Lotteriinspektionen 

DELGIVNINGAR 2 (4) 
2017-01-18 

Beslut om förvaltningsplan norra östersjöns 
vattendistrikt 2016-2021 
Protokoll 161216 del 2 
Protokoll 161216 del 1 
Nya lagändringar from 1 jan 201 7 

Dnr O 159/2016 Samhällsbyggnad Bergslagen Lagakraft bevis Översiktsplan 


