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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-08-31

KOMMUNSTYRELSEN

Tid

Tingshuset, Kopparberg

Plats och tid

Beslutande

Ewa-Leena Johansson (S), ordförande
Ingemar Javinder (S)
Gert Stark (S)
Astrid Dahl (V)
Linn Wennberg (MP), tjänstgörande ersättare
Ulf Hilding (M)
Janeric Björkman (C)
Jens Pettersson (SD)
Niklas Hermansson (C), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Enligt bilaga.

Utses att justera

Linn Wennberg

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2016-09-07

Underskrifter

~~.ÖL~0J

Paragrafer

08.30-11.15
13.15-1 6.00

176 - 178
181 - 208

Anders Andersson

Sekreterare

~kl\,J.OM.1/

-

Ordförande

Ewa-Leena Jo~1-nsson

!

<

\

\

\

.'Jl:~.\)J.~AtW~
J

Linn Wennberg

Justerande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-08-31

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Datum för
anslagsuppsättning
Underskrift

2016-09-07

Datum för
nedtagande

2016-10-03

(/1~.~···········
Anders Andersson

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

KOMM UNSTYRELSEN

2016-08-31

Ks § 177
Au§ 116

Dnr KS 0008/2016

Delårsrapport per den 30 juni 2016

Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Sara Jonsson informerar om delårsrapport per den 30 juni 2016 för
kommunen. Resultatet per den 30 juni 2016 är ett överskott mot periodbudgeten
med 21 761 000 kronor och investeringarna uppgår till 6 404 000 kronor för
perioden. Likvida medel den 30 juni 2016 var 17 802 000 kronor.
Prognosen för helåret 2016 uppgår till ett överskott med 16 150 000 kronor vilket är
ett underskott gentemot budget med I O377 000 kronor.

Allmänna utskottets beslut
Allmäima utskottet beslutar uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson och socialchef
Ewa-Marie Ernlund Svensk nogsamt analysera den stora differensen mellan
periodutfallet och prognosen för helåret rörande socialens verksamhetsområden.
Vidare beslutar allmänna utskottet hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Sara Jonsson redovisar reviderad delårsrapp01i per den 30 juni 2016.
Verksamheterna uppvisar följande prognos för helåret 2016 gentemot budget:

Gemensam administration
Kostverksamhet
Politisk verksamhet
Överförmyndarverksamhet
Infrastruktur, skydd med mera
Fritid och kultur
Pedagogisk verksamhet
Vård och omsorg
Flyktingmottagande
Arbetsmarkandsåtgärder
Affärsverksamhet

Tkr
I 327
96
- 63
200
- 769
- 591
844
- 15 092
- 979
330
-5

Summa

- 14 704
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-08-31

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna föreliggande förslag till
delårsrapport per den 30 juni 2016.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträd esdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2016-08-31

Ks § 178
Au§ 117
Bos§ 95

Dnr KS 0008/2016

Verksamhetsberättelser per den 30 juni 2016
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelser för allmänna utskottets verksamhetsområden gällande
perioden 1 j anuari-30 juni 2016 har inkommit.

Allm-änna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att efter redaktionell översyn genomfö1is,
verksamhetsberättelserna hänskjuts till kommunstyrelsen.

Bildnings- och sociala utskottet
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelser för bildnings- och sociala utskottets verksamhetsområden
gällande perioden 1 janauri-30 juni 20 16 har inkommit.
Medicinskt ansvarig för rehabilitering Gunilla Andersson föredrar
verksamhetsberättelse för ansvarsområde 480 Enhetschef rehabilitering.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson föredrar
verksamhetsberättelse för ansvarsområde 470 Enhetschef sjuksköterskor.
Enhetschef Yvonne Andersson föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde
440 Enhetschef Solgården.
Enhetschef Lena Lundberg föredrar verksamhetsberättelse för ansvarsområde 460
Enhetschef Koppargården.
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar verksamhetsberättelse för
ansvarsområde 430 Enheten för funktionsstöd .
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar verksamhetsberättelse för
ansvarsområde 450 Enhetschef hemtjänsten och Treskillingen.
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar verksamhetsberättelse för
ansvarsonuåde 420 Enhetschef individ- och familjeomsorgen.
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar verksamhetsberättelse för
ansvarsområde 410 Socialchef.
Utdragsbeslyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2016-08-31

Bildnings- och sociala utskottets beslut
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Vidare
beslutas noteras att det sannolikt föreligger ett behov av att enheten för sjuksköterskor
anlitar konsultföretag för att uppnå önskvärd bemanning av sjuksköterskor.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer och enhetschef/rektor Kent Liljendahl föredrar
verksamhetsberättelse för respektive verksamhet de ansvarar för samt socialchef
Ewa-Marie Emlund Svensk föredrar verksarnhetsberättelser för socialens och
äldreomsorgens verksamhetsområden och bildningschef Anders Nordlund föredrar
verksarnhetsberättelserna för bildningsområdets verksamheter.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksarnhetsberättelserna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

201 6-08-3 1

Ks § 181
Bos§ 96

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
2015 och 201 6, nyckeltal från individ- och familj eom sorgen samt beläggningen
inom äldreomsorgen .

Bildnings- och sociala utskottets förslag
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningarna.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelserna godkänner uppföljningarna.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2016-08-31

Ks § 182
Bos§ 98

Dnr KS

Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera
Bildnings- och sociala utskottet

Ärendebeskrivning
I proposition 2015/16:1 Budgetproposition 2016, Utgiftsområde 25, vilken antogs av
riksdagen den 15 december 2015, fastslås en höjning av högkostnadsskyddet för
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Denna avgift regleras i
Socialtjänstlagen (SoL) kap 8 § 5 vilken beslutades genom riksdagsbeslutet få
följande lydelse från och med den 1 juli 2016:
Den enskildes avgifter får
1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 §
sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen per månad uppgå till högst en tolftedel
av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
2. för bostad i särskilt boende per månad till högst en tolftedel av 0,5539 gånger
prisbasbeloppet.
Riksdagens beslut innebär att den enskildes avgift för hemtjänst och dagverksamhet
högst kan uppgå till 1 990,54 kronor per månad och enskilds avgift för bostad i
särskilt boende till högst 2 044,81 kronor per månad.
SocialchefEwa-Marie Ernlund Svensk har inkommit med skrivelse daterad den
9 augusti 2016 med anledning av riksdagens beslut.

Förslag
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föreslår bildnings- och sociala utskottet
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
•

fastställa en höjning av maxtaxan inom äldreomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL) kap 8 § 5 för hemtjänst tillsanunans med avgifter som avses i 26 §
sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen per månad till att uppgå till högst en
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet

•

fastställa en höjning av maxtaxan för bostad i särskilt boende enligt
Socialtjänst-lagen (SoL) kap 8 § 5 per månad till högst en tolftedel av 0,5539
gånger prisbasbeloppet

•

ovanstående revideringar införs från och med den 1 oktober 2016.

Justerandes sign.

Utdragsb estyrkande
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Samma nträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2016-08-31

Bildnings- och sociala utskottets förslag
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
•

fastställa en höjning av maxtaxan inom äldreomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL) kap 8 § 5 för hemtjänst tillsammans med avgifter som avses i 26 §
sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen per månad till att uppgå till högst en
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet

•

fastställa en höjning av maxtaxan för bostad i särskilt boende enligt
Socialtjänst-lagen (SoL) kap 8 § 5 per månad till högst en tolftedel av 0,5539
gånger prisbasbeloppet

•

ovanstående revideringar införs från och med den 1 oktober 2016.

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 183

2016-08-31

Dnr KS 0043/2016

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rörande
lex Sarah anmälan om arbetssituationen på individ- och
familjeomsorgen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 januari 2016 § 25 att anmälan
skulle göras enligt den så kallade lex Sarah med anledning av personalsituationen på
individ- och familjeomsorgen.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkom med meddelande daterat den
4 februari 2016 om att inspektion enligt Socialtjänstlagen (SoL) kap 13 § 1 inleder
en tillsyn. I samband med detta begärde IVO att huvudmannen skulle yttra sig över
personalsituationen på individ- och familjeomsorgen samt redovisa eventuella
åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med aneldning av den uppkomna
situationen.
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk inkom med förslag till yttrande daterat den
22 mars 2016. I förslaget redogjorders bland annat för vilka åtgärder som vidtagits
och vilka åtgärder som planeras vidtas.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 mars 2016 § 57 anta
föreslagets yttrande.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 maj 2016 § 118 att
åtenappo1iering skulle ske av personalsituationen inom individ- och
familjeomsorgen.
IV O har inkommit med begäran daterad den 16 juni 2016 om uppfölj ande yttrande.
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk har inkommit med förslag till uppföljande
yttrande daterat den 24 augusti 2016.

Förslag
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande
förslag uppföljande yttrande daterat den 24 augusti 2016 som sitt eget samt
översända det till IVO.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Expediering: IVO, Box 423, 701 48 Örebro

SocialchefEwa-Marie Ernlund Svensk
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Ks § 184
Bos§ 680

Dnr KS 0164/2016

Skrivelse med anledning av promemorian Ett nytt
ersättningssystem för mottagande av ensamkommande
barn och unga och departementspromemorian Ändringar i
fråga om sysselsättning för asylsökande och
kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21),
Arbetsmarknadsdepartemetet
Bildnings- och sociala utskottet
Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsdepartementet har inkommit med promemorian Ett nytt
ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga daterad den
21 juni 2016 och depaiiementspromemorian Ändringar i fråga om sysselsättning för
asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn (Ds 2016:21). I ovan
angivna promemorior föreslås stora förändringar vad avser mottagandet av
ensamkommande barn och unga. I anledning av detta har kommunchef
Bo Wallströmer upprättat skrivelse daterad den 20 juli 2016 med informationen till
berörd personal och övriga om förslagens innebörd och konsekvenser.

Bildnings- och sociala utskottets förslag
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom
skrivelsen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Expediering:
Kommunchef Bo Wallströmer

Jusl erandes sign.

Utdragsbeslyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2016-08-31

Ks § 185
Au§ 138

Information om kommunens mottagande av flyktingar,
nyanlända samt ensamkommande barn och unga
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer informerar om utvecklingen rörande kommunens
mottagande av flyktingar, nyanlända samt ensamkommande barn och unga. Per den
1 augusti 2016 har kommunen enligt Migrationsverkets statistik 688 nyanlända. Av
dessa är 610 personer på anläggningsboende, 44 personer egenbosättare och 34
personer i kategorin övriga.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet godkänner informationen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer informerar om utvecklingen rörande kommunens
mottagande av flyktingar, nyanlända samt ensamkommande barn och unga.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2016-08-31

Ks § 186
Bos§ 101

Dnr KS 0038/2016

Kvalitetsredovisning läsåret 2015-2016 Garhytteskolan f-2 och
Kyrkbacksskolan 3-9 inklusive fritidshem och Kulturskola
Bildnings- och sociala utskottet
Ärendebeskrivning
Kvalitetsredovisning läsåret 2015-2016 Garhytteskolan förskoleklass- årskurs 2 och
Kyrkbacksskolan årskurs 3-9 inklusive fritidshem och Kulturskola har inkommit.
Rektor Claudia Kraft föredrar kvalitetsredovisningen.

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

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Kvalitetsredovisning läsåret 2015-2016
Garhytteskolan förskoleklass- årskurs 2 och Kyrkbacksskolan årskurs 3-9 inklusive
fritidshem och Kulturskola.

Expediering:
Bildningschef Anders Nordlund

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2016-08-31

Ks § 187
Bos§ 105

Dnr KS 0092/2016

Verksamhetsberättelse, elevhälsans medicinska insats
2015-2016
Bildnings- och sociala utskottet
Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund och sjuksköterska med medicinskt ledningsansvar
Anna Svedberg har inkommit med Verksamhetsberättelse, elevhälsans medicinska
insats 2015-2016 daterad den 22 juni 2016.

Bildnings- och sociala utskottets förslag
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen anta
Verksamhetsberättelse, elevhälsans medicinska insats 2015-2016.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Verksamhetsberättelse, elevhälsans medicinska insats
2015-2016.

Bildningschef Anders Nordlund
Sjuksköterska Anna Svedberg

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

2016-08-31

Ks § 188
Au§ 118

Dnr KS 0025/2016

Information, delårsrapport per den 30 juni 2016,
Ljusnarsbergs kommunlager AB
Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Sara Jonsson och verkställande direktör Bo Wallströmer informerar
om delårsrapport per den 30 juni 2016 för Ljusnarsbergs kommunlager AB.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Äre nd ebeskrivn ing
Verkställande direktör Bo Wallströmer föredrar ärendet. Femårsbesiktning har
gj01is av lagerlokalen och träff har arrangerats mellan entreprenörer, Kopparbergs
Bryggeri och representant för Ljusnarsbergs kommunlager AB.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

15 (39)

[919] LJUSNARSBERGS

~KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-08-31

Ks § 189
Au§ 115

Dnr KS 0008/2016

Ekonomisk rapport per den 31 maj 2016, Bergslagens miljöoch byggnämnd
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per den
31 maj 2016. Budgetavvikelsen för periodenjanuari-maj 2016 uppgår till ett
underskott med 290 000 kronor. För helåret 2016 prognostiseras ett resultat i
enlighet med budget.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Expediering:
Bergslagens miljö- och byggnämnd

Justerandes sign.
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Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatu m

2016-08-31

Dnr KS 0008/2016

Verksamhetsberättelse 1 januari-30 juni 2016, Bergslagens
miljö- och byggnämnd
Ärendebeskrivning
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med verksamhetsberättelse för
perioden 1 januari-30 juni 2016.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

Expediering:
Bergslagens miljö- och byggnämnd

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 191

2016-08-31

Dnr KS 0008/2016

Uppföljningsrapport, internkontroll januari-juni 2016,
Bergslagens miljö- och byggnämnd
Ärendebeskrivning
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med uppföljningsrapport,
internkontroll för periodenjanuari-juni 2016.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapp01ien.

Expediering:
Bergslagens miljö- och byggnämnd

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-08-31

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 192
Au§ 119

Dnr KS 0008/2016

lnvesteringsuppföljning per den 31 maj 2016, Bergslagens
kommunalteknik
\

Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Bergslagens kommunalteknik har inkommit med investeringsuppföljning per den
31 maj 2016. Utfallet för perioden är investeringar uppgående till 1 081 685 kronor
och prognosen för helåret 2016 investeringar med 10 526 000 kronor.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyre/sen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen.

Expediering:
Bergslagens kommunalteknik

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Samma nträdesdatu m

201 6-08-3 1

Ks § 193
Au§ 127

Dnr KS 0142/2016

Sammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
2012-2015

Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson informerar om sammanställningen av Kommunens
Kvalitet i K01i het (KKiK) 201 2-20 15.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson redovisar sammanställning av KKiK.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner sammanställningen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

2016-08-31

Ks § 194
Au§ 125

Dnr KS 0140/2016

Uppföljning, HVB Bergsgården
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
EnhetchefMia Lejonqvist, HVB Bergsgården har inkommit med uppföljning av
verksamheten per den 1 augusti 2016.
Enhetchef Mia Lejonqvist föredrar uppföljningen.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar uppföljningen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen.

Expediering:
Enhetschef Mia Lej onqvist

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Samma nträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2016-08-31

Ks § 195
Au§ 132

Dnr KS 286/2013, KS 0087/2016

Yttrande, medborgarförslag angående korttidsparkering
närmare ICA-Kopparhallen, Barbro Resare
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Barbro Resare inkom den 9 oktober 2013 med medborgarförslag angående fler
k01ttidsparkeringar närmare ICA-Kopparhallen. Kommunfullmäktige beslutade vid
sammanträde den 10 oktober 2013 § 72 hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
Dåvarande näringslivschef Tomas Larsson inkom, utifrån gemensam utredning med
kommunen, Trafikverket, Bergslagens kommunalteknik samt Bergslagens miljöoch byggförvaltning, med förslag till yttrande över medborgarförslaget daterat den
7 november 2014. I förslaget till yttrande angavs att diskussion fö1is under 2012
med Trafikverket om fler parkeringsplatser mellan träden utefter Bergmästaregatan
men det då framkommit att den befintliga stenbeläggningen inte är avsedd för
parkering och i det fall parkering skulle anläggas, krävdes byte av både bärlager
och plattor samt uppskyltning, avgränsning mot gående med mera. Bergslagens
kommunalteknik angav att de ansåg nya parkeringsplatser utmed Bergmästaregatan
skulle förfula området samt att det i dagsläget finns tillräckligt med
parkeringsplatser.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 19 februari 2015 § 3
återremittera ärendet med anledning av tveksamheter i det föreslagna yttrandet som
ansågs behövas utredas vidare för att klargöra om det går att skapa fler
parkeringsplatser utmed Bergmästaregatan.
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den
8 augusti 2016.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande över medborgarförslag rörande
fler parkeringsplatser närmare ICA-Kopparhallen, innebärande att inga nya
parkeringsplatser skall anläggas längs Bergmästaregatan eller på Malmtorget.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2016-08-31

Kommunstyrelsen

K.ommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till
yttrande över medborgarförslag rörande fler parkeringsplatser närmare ICAKopparhallen, innebärande att inga nya parkeringsplatser skall anläggas längs
Bergmästaregatan eller på Malmtorget.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KOMM UNSTYRELSEN

2016-08-3 1

Ks § 196
Au§ 120

Dnr KS 0154/2016

Partistöd för 2015 års verksamhet

Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
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 pa1tistödets användning och att till redovisningen skall
bifogas granski1ingsrapport och granskningsintyg.
Redovisning av partistödets användning, granskningsrapport och granskningsintyg
.för 2015 har inkommit från Miljöpartiet de gröna i Ljusnarsberg, Ljusnarsbergs
Arbetarkommun Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna Ljusnarsberg,
Vänsterpa1tiet i Ljusnarsberg, Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg,
Centerpartiet Ljusnarsberg och Liberalerna.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskj uter ärendet till konununstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningarna av
partistöd för 2015 års verksamhet.

Justerandes sign.

Uldragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2016-08-31

Ks § 197
Au§ 133

Dnr KS 0184/2016

Vision 2030
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunfullm~ktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015 § 51, i samband
med antagande av Styrmodell för Ljusnarsbergs kommun, uppdra åt kommunchef
Bo Wallströmer upprätta förslag till revidering av dokumentet Vision 2020.
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala har inkommit med ett förslag till Vision
2030 i form av ett arbetsmaterial.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige anta föreliggande förslag till Vision
2030.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2016-08-31

Ks § 198
Au§ 103

Dnr 0048/2016

Ansökan om medel från kompletterande uppdragsavtal
avseende Citybanan
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Region Örebro län har inkommit med inbjudan daterad den 13 maj 2016 till
ansökan om medel från kompletterande uppdragsavtal avseende Citybanan. För
2017 finns cirka 16 000 000 kronor att söka.
Eventuell ansökan skall vara Region Örebro län tillhanda senast den
8 september 2016.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt näringslivsutvecklare Mikael Haapala i
samverkan med Bergslagens kommunalteknik, utarbeta förlag till eventuella
investerings- och utvecklingsåtgärder vilka kan utgöra ansökan om medel från
kompletterande uppdragsavtal avseende Citybanan. Vidare .beslutas att uppdraget
skall redovisas för kommunstyrelsen vid sammanträde den 31 augusti 2016.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala redovisar att ansökan avses göras
beträffande busshållplats i Bångbro samt förlängning av gång- och cykelväg från
Trekanten förbi Kopparbergs Bryggeri, riksväg 63.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 199

2016-08-31

Dnr KS 0100/2016

Förlängning av folkhälsoavtal till och med april 2017,
Region Örebro län
Ärendebeskrivning
Fokusberedning för folkhälsa beslutade vid sammanträde den 9 juni 2016 § 15
erbjuda Örebro läns kommuner, Örebro läns Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna
och Örebro läns bildningsförbund fyra månaders förlängning av Örebro läns
folkhälsoavtal, innebärande att avtalet gäller till och med april 2017.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en förlängning av befintligt folkhälsoavtal
med Region Örebro län till och ined april 2017.

Expediering:
Region Örebro län

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 200

2016-08-31

Dnr KS 0186/2016

Arkivföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun
Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den
23 augusti 2016 rörande arkivföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun.
I skrivelsen anges att Arkivlagen§ 2 fastslår att "Vaije myndighet skall svara för
vården av sitt arkiv ... " Vidare säger Arkivlagen § 16 att "Kommunfullmäktige eller
landstingsfullmäktige får meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen i
den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivit."
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 november 2006 § 36 anta
arkivreglemente för Ljusnarsbergs kommun.
Ett behov av översyn av befintligt arkivreglemente har konstaterats och detta har
gjorts av arkivarie Johan Hagsmo. Denne har utifrån denna översyn inkommit med
förslag till Arkivföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun, vilket bifogas skrivelsen.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till Arkivföreskrifter för
Ljusnarsbergs kommun. Beslutet innebär att föreskrifterna ersätter nuvarande
Arkivreglemente för Ljusnarsbergs kommun.

Kommunstyrelsens föreslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till
Arkivföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun. Beslutet innebär att föreskrifterna
ersätter nuvarande Arkivreglemente för Ljusnarsbergs kommun.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 201

2016-08-31

Dnr KS 0105/ 2016

Sotning i privat regi
Ärendebeskrivning
Räddningsnämnden Västerbergslagen beslutade vid sammanträde den
15 augusti 2016 § 43 föreslå kommunfullmäktige besluta att brandskyddskontrollen
skall utföras av kommunen och sotningen (rengöring) skall utföras av privat
utförare.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet.

Expediering:
Räddningsnämnden Västerbergslagen

Jusl erandes sign.

./f-,,i---l .
~ \fv\;V

Utdragsbeslyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2016-08-31

Ks § 202
Au§ 131

Dnr KS 0181/2016

Förslag till utvidgat verksamhetsområde för kommunalt VA i
Silverhöjden, Bergslagens kommunalteknik

Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Direktionen i Bergslagens kommunalteknik beslutade vid sammanträde den
17 juni 2016 § 62 föreslå Ljusnarsbergs kommun anta förslag till utvidgning av
verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) i Silverhöjden enligt
föreliggande förslag. Förslaget föranleds av att 24 fastigheter i Silverhöjden i dag
inte är anslutna till det kommunala VA-nätet. De ligger i nära anslutning till sjön
Norra Hörken som är en vattentäkt för Grängesberg, Ludvika kommun.
Fastigheterna ligger i nära anslutning till varandra och kan därmed räknas som en
sammanhållen bebyggelse.

Allmänna utskottets förslag
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
om utvidgat verksamhetso1måde för kommunalt VA i Silverhöjden enligt
föreliggande förslag.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att Bergslagens kommunalteknik skall inkomma med
utförligare kostnadsberäkningar gällande det utvidgade verksamhetsområdet för
kommunalt VA till kommunens beredning för budget 2017.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet.

Expediering:
Bergslagens kommunal teknik

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 203

2016-08-31

Dnr KS 0185/2016

Kommunjägare
Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den
23 augusti 2016 rörande kommunjägare. Kommunjägare är den alldagliga
beteckningen på personer som får bedriva skyddsjakt. Skyddsjakt kan förenklat
sägas vara den enda återstående åtgärden för att reglera problem med olika djur.
Kommunjägare utses genom att kommunen länmar förslag på personer eller
förening som skall fullgöra uppdraget som kommtmjägare till Polisen, vilka
godkänner personerna eller föreningen. Kravet på en kommunjägare är att den är
ostraffad samt i övrigt anses lämplig.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 14 juni 2014 § 138 till Polisen
föreslå tre personer till kommtmjägare utöver den person som då redan fanns.
Polisen beviljade, efter sedvanlig prövning, under hösten 2014 dessa tre personer
tillståndsbevis för skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område och de är
numera kommunjägare.
Intresseanmälan har inkommit från ytterligare en person till att bli kommunjägare.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå Polisen
utse Benny Lejonqvist, Yxsjöberg 215, Yxsjöberg till kommunjägare.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Expediering:
Benny Lejonqvist
Polisen

Juslerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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2016-08-3 1

Dnr KS 0143/2016

Anmälan av ordförandebeslut, fullmakt
Ärendebeskrivning
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) anmäler ordförandebeslut den 17 juni 2016
om att bevilja fullmakt till advokaterna Björn Öberg, Anna Frölander-Öberg,
Jan Stålhandske, Maria Hanbo och Ida Kjos samtjuris kandidaterna
Emil Samuelsson, Elin Wretman och Johanna Siverling eller den/de som någon av
dem förordnat att företräda Ljusnarsbergs kommun i tvist med Skatteverket.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälan till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 205

2016-08-3 1

Dnr KS 0136/2016

Anmälan av ordförandebeslut, beslut om överklagan av
Tillväxtverkets beslut om återbetalning för kommunen av
bidrag för Projekt Bergskraft
Ärendebeskrivning
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) anmäler ordförandebeslut den 5 juli 2016 om
överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholms län av Tillväxtverkets beslut
återbetalning för kommunen av bidrag för Projekt bergskraft.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälan till handlingarna.

Justerandes sign.

Uldragsbeslyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2016-08-31

Ks § 206

Anmälan om delegationsbeslut
Arunälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden
2016-06-01- 2016-07-3 1.
Arunälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden
2016-06-01-2016-07-3 1.
Beslut den 29 juni 2016 om upphandling via inköpssamverkan i Örebro av
livsmedel, kött.
Delegat: Kanslichef Anders Andersson
Beslut i augusti 2016 om prolongering av befintligt media avtal till och med den
15 augusti 2017 undertecknat via inköpssamverkan i Örebro.
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer
Beslut i augusti 2016 om prolongering av befintligt avtal rörande sportartiklar till
och med den 31 januari 2018 via inköpssamverkan i Örebro.
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer
Beslut den 4 augusti 2016 om tilldelning besöksnärings- och turistbyråverksamhet.
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer
Beslut om nyttjanderättsavtal den 22 augusti 2016, del av Herrhagen 1:20 på grund av
ägarbyte.
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer
Beslut om nyttj anderättsavtal i augusti 2016, förnyelse av tre stycken befintliga avtal
rörande mindre markområden.
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer
Beslut om nyttjanderättsavtal i augusti 2016, nytt avtal rörande del av Riggards 1:13,
Andreas Hammarbäck och Ulrika Astler.
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer
Beslut den 16 juni 2016 om upplåtelse av allmän plats/offentlig tillställning,
midsommarfirande.
Delegat: Inköpare Maria Draxler
Beslut den 16 juni 2016 om upplåtelse av allmän plats/offentlig tillställning,
Kopparbergs marknad.
Delegat: Inköpare Maria Draxler

Utdragsbestyrkande

~ LJUSNARSBERGS
~ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-08-31

Beslut den 21 juni 2016 om tilldelning nybyggnation av förskola omfattande tre av
delningar.
Delegat: Kommunstyreslens ordförande Ewa-Leena Johansson (S)
Beslut den 23 augusti 2016, Kommuninvest, omsättning av lån, 6 000 000 kronor,
bundet till och med den 16 augusti 2017 , ränta - 0,02 procent.
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonomichef Sara Jonsson
Beslut den 12 augusti 2016, Kommuninvest, omsättning av lån, 21 000 000 kronor,
bundet tre år till och med den 6 september 2019, fast ränta 0,20 procent. Lånet
avser Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder.
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonomichef Sara Jonsson
Beslut den 22 juli 2016, Kommuninvest, omsättning av lån, 23 625 000 kronor,
bundet en månad till och med den 1 september 2016 , ränta tre månader Stibor +
0,52 procent. Lånet avser Ljusnarsbergs kommunlager AB.
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonomichef Sara Jonsson

Kommunstyrelsens beslut
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.

Juslerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammantr~desdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2016-08-31

Ks § 207

Delgivningar
Ärendebeskrivning
Diarienummer/
förvaring
Ks post 16-140

Ks post 16-141
Ks post 16-142
Ks post 16-143
KS post 16- 144
KS post 16-145
Ks post 16-146
Ks post 16-148
Ks post 16-149
Diariet
Ks post 16-150
Ks post 16-151
Ks post 16-152
KS post 16-154
Dnr 0008/2016

Avsändare

Ämne

Sveriges Kommuner och
Landsting

Rekommendation om finansiering av
nationell stödfunktion till stöd för
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och
jämlik socialtjänst
Inbjudan till Roland Halvarssons avtackning
Mötesprotokoll från miljö och naturvårdsrådet
Förvaltningsberättelse

Degerfors kommun
Miljömål Örebro län
Stiftelsen yrkeshögskolan i
Sverige
SKY
Region Örebro län
Region Örebro län
Inspektionen för vård och omsorg
Bergslagens miljö- och
byggnämnd
Intresseföreningen Bergslaget
Stiftelsen Johan Ahlbäck
Region Örebro län
Länsstyrelsen Örebro län
Region Örebro län
Bergslagens kommunalteknik

KS post 16-158

Sveriges Kommuner och
Landsting
Länsstyrelsen Örebro län
Folkbildningsrådet

KS post 16-159

Socialstyrelsen

KS post 16-160

Sveriges Kommuner och
Landsting
Region Örebro län
Bergslagens kommunalteknik

KS post 16-156
KS post 16-157

Ks post 16-161
BKT he msid a

Justerandes sign.

Protokoll fört vid styrelsesammanträde för
SKY
Protokoll regionalt samverkansråd
Yttrande över RUFS 2050
Kommuner agerar mot lagens intentioner
Protokoll 160615
Protokoll årsmötet 17 maj 2016
Inbjudan Ahlbäcksdagar i Smedjebacken 7-8
oktober 2016
Inbjudan remisskonferens 18 aug 2016
Att äga en damm ansvar och dammsäkerhet
Protokoll regionalt samverkansråd 160520
Protokollsutdrag kommentarer till
revisionsrapport gällande granskning av
bokslut och årsredovisning 2015
Trafikbuller och planering
Regional samverkanskurs
Rapport folkbildningens frihet och värde,
metaperspektiv på folkhögskolor och
studieförbund. Kan läsas på
www.folkbildningsradet.se/metaperspektiv
Inbjudan till fo1tbildning i evidensbaserad
praktik
Var med och utforma en strategi för
framtidens hälsa!
Protokoll rådet för funktionshinderfrågor
Protokoll på från sammanträde 160617
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2016-08-31

Diarienummer/
förvaring

Avsändare

Ämne

Ks post 16-163

OD SCIENCE APPLICATION
Arbogaåns vattenförbund
Nyföretagare centrum
Region Örebro län
Sveriges kommuner och landstig

Bok om äldre i vårt samhälle
Protokoll 160608
Verksamhetsberättelse
Kulturplan 2016-2019
Förbundsavgift år 2017 till Sveriges
Konununer och Landstig
Sammanträdesprotokoll 160817

Ks post 16-165
Ks post 16-166
Dnr KS 0180/2016
Ks post 16- 170

Bergslagens miljö- och
byggnämnd
Region Örebro län

Ks post 16-172
KS post 16-173
Dnr KS 0105/2016
Dnr KS 0105/2016

Dnr KS 0013/2016
Kansli
Kansli

Räddningsnämnden
Västerbergslagen
Räddningsnämnden
Västerbergslagen
Bergslagens miljö- och
byggnämnd
Bildnings och sociala utskottet
Allmänna Utskottet
Kommunhuset
Personalärende avslutat
Program för socialvälfärd förlängt
Skäret Produktion
Region Örebro län
Förvaltningsrätten i Karlstad

Kammarrätten i Göteborg

Kallelse regionala samverkansrådet
2 september 2016.
Protokollsutdrag 1608 15 Budget 2017
Protokollsutdrag Förändringar i
sotningsverksamheten i Ludvika och
Ljusnarsbergs kommuner
Förbud att upplåta fastighet för bosättning i
tält och husvagnar
Protokoll 160818
Protokoll 1608 17
Öppet hus 25 oktober 20 16

Avslag från Tillväxtverket
Avslutat ärende av Patientnämndens kansli.
Beslut att inte bevilja vård enligt Lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) §§ 1 och 2.
Dom, avslag på överklagande av
Förvaltningsrätten i Karlstads dom rörande
vård enligt Lag med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU).

Kommunstyrelsens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

20 16-08-3 1

Bilaga

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den
31 augusti 2016

Hendrik Bijloo (L), gruppledare §§ 177-178, 181-208
Anders Andersson, kanslichef och sekreterare
Bo Wallströmer, kommunchef
Sara Jonsson, ekonomichef
Anders Nordlund, bildningschef §§ 176-1 78, 183-187
Ewa-Marie Emlund-Svensk, socialchef§§ 176-178, 181-185
Sara Jansson, enhetschef§§ 176-1 78, 181-1 85
Mikael Haapala, näringslivsutvecklare §§ 197-198
Eva Pettersson, socialsekreterare§ 176
Anicka Gunnarsson, socialsekreterare§ 176
Kent Liljendahl, enhetschef§ 178

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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