
 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   1 (40) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

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

  Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-12.10 
13.10-15.10 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande §§ 263-266 
Ingemar Javinder (S) 
Gert Stark (S) 
Astrid Dahl (V) 
Natalie Peart (MP) 
Ulf Hilding (M) §§ 263-280, 282-292 
Janeric Björkman (C) 
Mats Larsson (SD), tjänstgörande ersättare 
Niklas Hermansson (C), tjänstgörande ersättare 
Ulla Kalander-Karlsson (S), tjänstgörande ersättare §§ 267-292 
 

Ej tjänstgörande ersättare Ulla Kalander-Karlsson (S), §§ 263-266 
Eva Renberg (V) 
Ken Karlsson (S) §§ 266-267 
 

Övriga deltagande Enligt bilaga. 
 

Utses att justera 
 

Janeric Björkman 
 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2016-12-01 Paragrafer 263 – 292 
 

Underskrifter 
 

 
 
……………………………… 

Sekreterare Anders Andersson  
  

 
……………………………… …………………………… 

Ordförande Ewa-Leena Johansson §§ 263-266 Ingemar Javinder §§ 267-292 
  

 
…………………………… 

Justerande Janeric Björkman 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-11-23 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2016-12-01 Datum för 
nedtagande 

2016-12-27 

Underskrift  
 
………………………………………………….  
Anders Andersson 
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KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 263 
Bos § 796  Dnr KS 0065/2016 
     
Rapport om det fortsatta arbetet med samverkan och 
handläggningsrutiner avseende försörjningsstöd 
 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Konsult Elisabeth Hellström har inkommit med rapport daterad den  
31 oktober 2016 om det fortsatta arbetet med samverkan och handläggningsrutiner 
avseende försörjningsstöd. Av rapporten framgår bland annat att diskussioner om 
samverkan har inletts med Arbetsmarknadsenheten, Samordningsförbundet i norra 
Örebro län (SOFINT) och kommunens integrationsenhet. Vidare har översyn gjorts 
av befintliga blanketter samt tillämpningen av lagstiftningen rörande 
försörjningsstöd. 
 
Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet godkänner rapporten samt överlämna den till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Socialsekreterare Elisabeth Hellström har inkommit med sammanfattning av arbetet 
med översynen av försörjningsstöd daterad den 17 november 2016. 
 
Socialsekreterare Elisabeth Hellström och utvecklingsledare Sara Jansson föredrar 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen noterar rapporten och sammanfattningen. 
 
_________ 
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KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
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Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 264  Dnr KS 0008/2016 
     
Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med ekonomisk rapport per den  
31 oktober 2016. Prognos för helåret visar på ett överskott med 24 958 800 kronor 
vilket är 1 571 000 kronor lägre resultat än vad som budgeterats. 
 
Ekonomichef Sara Jonson fördrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
_________ 
Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 
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KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 265 
Au § 186  Dnr KS 0008/2016 
 
Anvisningar och tidplan för kommunens bokslut 2016 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag till Anvisningar och tidplan 
för kommunens bokslut 2016. 
 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Anvisningar och tidplan för kommunens bokslut 
2016 med revidering bestående av förtydligande på sidan 4 punkt 2 att 
verksamhetsberättelserna skall innehålla redovisning av verksamheternas 
huvudsakliga aktiviteter under verksamhetsåret. 
 
_________ 
Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 
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KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
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Ks § 266 
Au § 187  Dnr KS 0203/2016 
 
Budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 sändes den 13 oktober 2016 ut 
till politiska partier representerade i kommunfullmäktige på remiss. 
 
Moderata Samlingspartiet inkom den 2 november 2016 med yttrande över insänt 
förslag. 
 
Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna inkom den 7 november 2016 
vars ett yttrande och Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med ett 
gemensamt yttrande. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson och kommunchef 
Bo Wallströmer upprätta ett förslag till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 
utifrån vad som framkommit i samband med möte i budgetberedningen. Förslaget 
skall presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 november 2016. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med förslag till budget 2017 och flerårsplan för 
2018-2019. 
 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 
 
Central samverkan har genomförts med arbetstagarorganisationerna den  
22 november 2016. 
 
Fastighetschef Jessica Eriksson föredrar alternativ gällande ombyggnation 
alternativt nybyggnation av Ljusnarshallen. 
 
Yrkande 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att förslaget kompletteras med att 
under 2017 införa kostnadsfri pedagogisk lunch inom förskolan. 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   6 (40) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
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Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 
kompletteras med att under 2017 införa kostnadsfri pedagogisk lunch inom 
förskolan. 
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, efter komplettering enligt 
kommunstyrelsens beslut, anta föreliggande förslag till budget för 2017 och 
flerårsplan 2018-2019. 
 
_________ 
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KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
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Ks § 267 
Bos § 130    
 
Uppföljning av IKT-plan för Ljusnarsbergs kommun  
2014-2016 
 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
IKT-pedagog Thomas Hegefors redovisar uppföljning av Informations- och 
kommunikationsplan, IKT-plan för Ljusnarsbergs kommun 2014-2016. 
 
Syftet med IKT-planen är den ska bidra till en utveckling där IKT-användningen blir 
en naturlig del i den dagliga verksamheten inom den kommunala skol- och 
förskoleverksamheten. IKT-användningen skall fungera som ett stöd till barns och 
elevers utveckling och lärande. 
 
I IKT-planen finns fem mål: 
 

• Teknisk utrustning 
• Teknisk support 
• Kompetens 
• Stödjande och synliggörande 
• Lärplattform 

 
Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens 
sammanträde den 23 november 2016. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
IKT-pedagog Thomas Hegefors föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 
 
_________ 
Expediering: 
IKT-pedagog Thomas Hegefors 
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KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
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Ks § 268 
Bos § 138   Dnr KS 0065/2016 
 
Information, Handlingsplan inom området psykisk hälsa 

 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Staten, genom Socialdepartementet, och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
ingick 2016 en överenskommelse ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk 
hälsa 2016”. Det övergripande syftet med överenskommelsen är att öka 
tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet och att förebygga och 
motverka psykisk ohälsa. Därtill är ett syfte 2016 att stimulera utvecklingsarbete och 
skapa bättre förutsättningar för lokala och regionala analyser av de utmaningar som 
respektive län står inför och att förbättra ungas psykiska hälsa. Analysen skall 
resultera i målsättningar på fem års sikt inom fem fokusområden (Förebyggande och 
främjande arbete – Tillgängliga tidiga insatser – Delaktighet och rättigheter – Utsatta 
grupper – Ledning, styrning och organisation) och lokala och/eller regionala 
handlingsplaner för att nå målen. För ändamålet avsatte staten 2016  
845 000 000 kronor. 
 
Region Örebro län samt Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner 
har i samverkan utarbetat en handlingsplan inom området psykisk hälsa, vilken 
inkom till kommunen den 2 november 2016.  
 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk informerar om handlingsplanen. 
 
Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar godkänna informationen samt överlämna 
handlingsplanen till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen noterar handlingsplanen och lägger den till handlingarna. 
 
_________ 
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Ks § 269 
Bos § 139   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 2016, nyckeltal från individ- och familjeomsorgen samt beläggningen 
inom äldreomsorgen 2016. 
 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar ärendet. 
 
Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningarna. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningarna. 
 
_________ 
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Ks § 270 
Bos § 145   Dnr KS 0046/2016 
 
Regler och riktlinjer inom förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet i Ljusnarsbergs kommun 

 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Förskolecheferna Karin Alstermark och Anette Hellman-Persson har inkommit med 
förslag till ny information gällande regler och riktlinjer inom förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet i kommunen. Den nya informationen består av att 
förtydliganden har gjorts av befintliga regler, nya riktlinjer tillkommit med anledning 
av tekniska innovationer samt ändrad layout. 
 
Förskolechef Karin Alstermark föredrar ärendet. 
 
Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen antar föreliggande förslag 
till ny information gällande regler och riktlinjer för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet i Ljusnarsbergs kommun. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 
Förskolechef Karin Alstermark 
Förskolechef Anette Hellman-Persson 
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Ks § 271 
Bos § 146   Dnr KS 0046/2016 
 
Uppföljning av huruvida någon familj säger upp sin 
förskoleplats med anledning av reviderade taxor och regler 
inom barnomsorgen 

 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015 § 52 om 
förändrade regler och förändrad taxa för barnomsorgen. I samband med detta 
beslutades att uppföljning skulle genomföras om huruvida någon familj säger upp sin 
förskoleplats med anledning av den reviderade taxan och de reviderade reglerna 
inom barnomsorgen. 
 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med uppföljning daterad den  
1 november 2016 av vilken framgår att det saknas reaktioner med anledning av den 
reviderade taxan och de reviderade reglerna eller indikationer på att någon skulle 
avstå plats inom barnomsorgen på grund av detta. 
 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 
 
Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna uppföljningen. 
 
_________ 
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Ks § 272 
Bos § 147   Dnr KS 0002/2016 
 
Yttrande, motion gällande undersökning av familjers behov 
av barnomsorg på kvällar, nätter och helger samt förslag till 
försöksverksamhet med utökade öppettider inom 
barnomsorgen 

 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Hendrik Bijloo (KFL) inkom med motion daterad den 10 februari 2014 angående 
barnomsorg på obekväma tider. I motionen angavs bland annat att det är motionärens 
uppfattning att barnfamiljer i kommunen skall kunna använda barnomsorgen vid 
behov och därmed bör undersökas vilka behov som finns av utökade öppettider inom 
barnomsorgen på så kallade obekväma tider, det vill säga kvällar, nätter och helger. 
 
Motionären föreslog kommunfullmäktige besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
återkomma med förslag att starta en försöksverksamhet med barnomsorg under de 
tider som förskola och fritidshem inte är öppna för närvarande i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 13 februari 2014 § 18 att 
hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till yttrande daterat den  
1 november 2016. I förslaget till yttrande anges bland annat att det endast vid spridda 
tillfällen finns ett litet behov i kommunen av barnomsorg på kvällar, nätter och helger 
samt att det föreligger små möjligheter till omfördelning av ekonomiska resurser till 
att starta en försöksverksamhet med barnomsorg under de tider som förskola och 
fritidshem inte är öppna för närvarande i kommunen. 
 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår bildnings- och sociala utskottet föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 
yttrande. 
 
Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till yttrande. 
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Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 
 
Yrkande 
Ordförande Ingemar Javinder (S) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att utöver anta föreliggande förslag till 
yttrande, även besluta att anse motionen besvarad. 
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag 
till yttrande samt anse motionen besvarad. 
 
_________ 
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Ks § 273 
Bos § 148   Dnr KS 0046/2016 
 
Samverkansdokument – Kunskapslyft barn och unga  
2016-2022 

 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Dåvarande Regionförbundet Örebro län antog 2010 Utvecklingsstrategi för 
Örebroregionen (RUS) vilket skulle utgöra ett gemensam vägledande dokument för 
regionens framtidsarbete med syftet att skapa bästa möjliga framtid för människor 
och verksamheter i regionen. I strategin anges fyra utvecklingsområden varav 
”Kunskap och kompetens” är ett. Valet av detta utvecklingsområde gjordes bland 
annat med anledning av att Örebroregionen har behov av att höja skolresultaten. 
 
Från och med den 1 januari 2015 samordandes Regionförbundet Örebro län med 
Landstinget Örebro län i organisationen Region Örebro län. Utifrån 
Utvecklingsstrategi för Örebroregionen förekom mellan Regionförbundet Örebro län 
och kommunerna i Örebro län en samverkan inom området ”Kunskapslyft för unga” 
och detta arbete avses fortsätta. För detta ändamål bör det finnas en 
överenskommelse kring och därför har kommunernas skolchefer tillsammans med 
tjänstemän från Region Örebro län utarbetat ”Samverkansdokument – Kunskapslyft 
för barn och unga 2016-2022”.  
 
Nämnden för regional tillväxt inom Region Örebro län beslutade vid sammanträde 
den 28 september 2016 § 58 anta ”Samverkansdokument – Kunskapslyft för barn 
och unga 2016-2022”. Då dokumentet är ett samverkansdokument, förväntas även 
kommunerna i Örebro län godkänna detta. 
 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår bildnings- och sociala utskottet föreslå 
kommunstyrelsen godkänna Samverkansdokument – Kunskapslyft för barn och unga 
2016-2022”. 
 
Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna 
Samverkansdokument – Kunskapslyft för barn och unga 2016-2022”. 
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Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
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Ks § 274 
Bos § 149   Dnr KS 0020/2016 
 
Nyttjande av extra statsbidrag till utbildningsverksamheten  

 
Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade 2015 om extra statsbidrag till kommuner som tagit emot 
många nyanlända barn och ungdomar, vilka därmed betydligt ökat kommunernas 
elevantal. Ljusnarsbergs kommun beviljades extra statsbidrag med  
3 803 462 kronor och dessa utbetalades den 31 december 2015. Dessa medel skall 
enligt regeringens direktiv användas under verksamhetsåret 2016 inom 
utbildningsverksamheten och utgör ett extra statsbidrag av engångskaraktär. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 april 2016 § 13 hur 
1 256 750 kronor av dessa extra statsbidrag skulle nyttjas samt att avvakta med 
beslut om hur resterande 2 546 712 kronor skulle nyttjas. 
 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag daterat den  
3 november 2016 om hur resterande 2 546 712 kronor skall nyttjas. 
 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår bildnings- och sociala utskottet föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att resterande delen av statsbidraget 
för utbildningsverksamheten, 2 546 712 kronor disponeras enligt följande: 
 
   Kronor 
Datorer/lärplattor till föreberedelseklaser  36 000 
Datorer till personal   45 000 
Inköp av begagnad buss   100 000 
Anpassning av skötrum, Garhyttans förskola 29 200 
Avsättning till ny ventilation, elinstallationer, ytskikt med mera,  
ny förskola vid Fasegatan   2 336 512 
Summa   2 546 712 
 
Vidare föreslås beslutas att i de fall kostnaderna för byggnationen av ny förskola på 
Fasegatan inte uppgår till summan 2 336 512 kronor, de resterande medlen används 
för inköp av inventarier till den nya förskolan i Ställdalen. 
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Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet förslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige 
besluta att den resterande delen av statsbidragen till utbildningsverksamheten, 
2 543 712 kronor, nyttjas enligt föreliggande förslag. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. Korrigering skall göras i det att 
inköp av buss kostar 85 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen av nyttjandet 
av resterande delen av extra statsbidragen inom bildningsverksamheten. 
 
_________ 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   18 (40) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 275 
Au § 172  Dnr KS 0008/2016 
 
Internkontrollplan 2017 för Ljusnarsbergs kommun 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med förslag till internkontrollplan för år 2017 i 
form av ett arbetsmaterial. 
 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner Internkontrollplan 2017 för Ljusnarsbergs kommun. 
 
_________ 
Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 276 
Au § 173  Dnr KS 0008/2016 
 
Information, Internkontrollplan 2017 för Bergslagens miljö- 
och byggnämnd 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med internkontrollplan för år 
2017 för kännedom. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen noterar Internkontrollplan 2017 för Bergslagens miljö- och 
byggnämnd. 
 
_________ 
Expediering: 
Bergsalgens miljö- och byggnämnd 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 277 
Au § 174  Dnr KS 0008/2016 
 
Information, inriktningsmål 2017 för Bergslagens miljö- och 
byggnämnd 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med inriktningsmål för år 2017 
för kännedom. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen noterar inriktningsmålen för 2017 för Bergslagens miljö- och 
byggnämnd och lägger den till handlingarna. 
 
_________ 
Expediering: 
Bergslagens miljö- och byggnämnd 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 278 
Au § 175  Dnr KS 0008/2016 
 
Ekonomisk rapport per den 30 september 2016, Bergslagens 
miljö- och byggnämnd 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med ekonomisk prognos per den 
30 september 2016. Prognosen för 2016 visar på ett underskott gentemot budget 
med 1 150 000 kronor. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen noterar den ekonomiska rapporten och lägger den till handlingarna. 
 
_________ 
Expediering: 
Bergslagens miljö- och byggnämnd 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 279 
Au § 181  Dnr KS 0008/2016 
 
Ekonomisk rapport per den 30 september 2016, Bergslagens 
kommunalteknik 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Bergslagens kommunalteknik har inkommit med ekonomisk prognos per den  
30 september 2016. Prognosen gällande driftbudgeten för 2016 visar på ett 
underskott gentemot budget med 2 900 000 kronor varav 650 000 kronor avser den 
skattefinansierade verksamheten. För Ljusnarsbergs kommun uppgår underskottet 
till 1 200 000 kronor varav 100 000 kronor avser skattefinansierad verksamhet.  
 
Prognos gällande investeringsbudgeten för Ljusnarsbergs kommun uppvisar ett 
underskott gentemot budget med 2 050 000 kronor varav 2 000 000 kronor avser 
vatten- och avloppsledningsnätet. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen noterar den ekonomiska rapporten och lägger den till handlingarna. 
 
_________ 
Expediering: 
Bergslagens kommunalteknik 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 280 
Au § 176  Dnr KS 0008/2016 
 
Analys av betalningshistorik inom Ljusnarsbergs kommun 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson, ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredéen och 
ekonomiassistent Maria Rohde har inkommit med analys av betalningshistorik för 
kommunen. Analysen omfattar tidsperioden 24 september 2013 till och med den  
23 september 2016. Perioden omfattar sammantaget 23 873 leverantörfakturor och 
under denna period finns två dubbelinbetalningar. 
 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen noterar analysen och lägger den till handlingarna. 
 
_________ 
Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 281 
Au § 177  Dnr KS 0163/2016 
 
Ansökan om bidrag, Opera på Skäret 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Opera på Skäret har inkommit med ansökan om ekonomiskt bidrag från kommunen 
med 300 000 kronor per år åren 2016-2019. Det ekonomiska bidraget skall nyttjas 
till projektet Det stora operalyftet. Projektets syfte är att med stort lyft av 
operaverksamheten, som initialt drivande, verka för regionens totala besöks-
utveckling. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt näringslivsutvecklare utarbeta ett förslag till 
beslut med anledning av ansökan där ett eventuellt förslag om bidrag skall innehålla 
uppföljning när halva projekttiden utlöpt. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Jäv 
Ulf Hilding (M) anmäler jäv och deltar inte i behandling av och beslut i ärendet. 
 
Yrkanden 
Ordförande Ingemar Javinder (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar bevilja  
Opera på Skäret 300 000 kronor per år från och med den 1 januari 2017 till den  
31 december 2018, bidraget beviljas under förutsättning att övriga aktörer beviljar 
ekonomiska bidrag enligt vad som anges i ansökan, utvärdering av projektet skall 
genomföras innan den 31 december 2018 samt att denna utredning bland annat skall 
redovisa hur projektet samarbetat och gynnat lokala aktörer. 
 
Mats Larsson (SD) yrkar avslag på ansökan. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Ingemar Javinders (S) yrkande och  
Mats Larssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Ingemar Javinders (S) yrkande. 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar bevilja Opera på Skäret 300 000 kronor per år från och 
med den 1 januari 2017 till den 31 december 2018, bidraget beviljas under 
förutsättning att övriga aktörer beviljar ekonomiska bidrag enligt vad som anges i 
ansökan, utvärdering av projektet skall genomföras innan den 31 december 2018 
samt att denna utredning bland annat skall redovisa hur projektet samarbetat och 
gynnat lokala aktörer. 
 
Reservation 
Mats Larsson (SD) och Niklas Hermansson (C) reserverar sig till förmån för  
Mats Larssons (SD) yrkande med motiveringen att Opera på Skäret drivs som 
aktiebolag och därmed bör finansiera sin egen verksamhet. 
 
_________ 
Expediering: 
Opera på Skäret 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 282 
Au § 178  Dnr KS 0172/2016 
 
Krishanteringsplan 2015-2018 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till Krishanteringsplan 
2015-2018 i form av ett arbetsmaterial. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till Krishanteringsplan 
2015-2018. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 14 november 2016 
kommunstyrelsen besluta anta föreliggande förslag till Krishanteringsplan  
2015-2018. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Länsstyrelsen i Örebro län 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 283 
Au § 179  Dnr KS 0176/2016 
 
Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 
2015-2018 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till Styrdokument för 
Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 i form av ett arbetsmaterial. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till Styrdokument för 
Ljusnarsbergs krisberedskap 2015-2018. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 14 november 2016 
kommunstyrelsen besluta anta föreliggande förslag till Styrdokument för 
Ljusnarsbergs krisberedskap 2015-2018. 

  
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Länsstyrelsen i Örebro län 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 284 
Au § 184  Dnr KS 0159/2016 
 
Översiktsplan för Ljusnarsbergs kommun 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Planeringsarkitekt FPR/MSA Kristina Grape, KLARA arkitektbyrå ab redovisade vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2016 § 102 förslag till översiktsplan för 
Ljusnarsbergs kommun. Kommunstyrelsen beslutade vid detta tillfälle att förslaget till 
översiktsplan skulle sändas ut för samrådsförfarande. 
 
KLARA arkitektbyrå ab inkom med förslag till utställningshandlingen 
Översiktsplan för Ljusnarsbergs kommun samt samrådsredogörelse, vilket 
föredrogs vid allmänna utskottets sammanträde den 17 augusti 2016 § 124 av 
enhetschef på stadsarkitektkontoret, Isabella Lohse, Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning. Allmänna utskottet beslutade anta förslaget till 
utställningshandling och att utställningstiden skulle vara den  
1 september-1 november 2016. 
 
KLARA arkitektbyrå ab har inkommit sammanställning av inkomna yttranden 
under utställningen samt förslag till Översiktsplan för Ljusnarsbergs kommun. 
 
Planeringsarkitekt FPR/MSA Kristina Grape, KLARA arkitektbyrå ab redovisar 
inkomna yttranden under utställningen samt förslag till Översiktsplan för 
Ljusnarsbergs kommun. 
 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 2 november 2016  
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta det den 2 november 2016 inkomna 
förslaget till Översiktsplan för Ljusnarsbergs kommun.  
 
Vidare föreslås att i samband med antagandet av översiktsplanen, kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva följande fördjupningar: 
 
• Översiktlig planering av fritidsbebyggelse, antagen den 15 oktober 1990, 
• Fördjupad översiktsplan för Kopparberg-Bångbro, antagen den 3 juni 1993, samt 
• Centrumplan för Kopparberg, antagen den 12 december 2002. 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyreslen föreslår kommunfullmäktige anta det den 2 november 2016 
inkomna förslaget till Översiktsplan för Ljusnarsbergs kommun.  
 
Vidare föreslås att i samband med antagandet av översiktsplanen, kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva följande fördjupningar: 
 
• Översiktlig planering av fritidsbebyggelse, antagen den 15 oktober 1990, 
• Fördjupad översiktsplan för Kopparberg-Bångbro, antagen den 3 juni 1993, samt 
Centrumplan för Kopparberg, antagen den 12 december 2002 
 
_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 285 
Au § 185  Dnr KS 0159/2016 
 
Grönplan för Kopparbergs och Bångbros tätorter 

 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
KLARA arkitektbyrå ab inkom med förslag till Grönplan för Kopparbergs och 
Bångbros tätorter, vilken föredrogs vid allmänna utskottets sammanträde den 17 
augusti 2016 § 126 av planarkitekt FPR/MSA Johan Stenson, KLARA arkitektbyrå 
ab. Allmänna utskottet beslutade vid detta tillfälle att förslaget till Grönplan för 
Kopparbergs och Bångbros tätorter skulle utsändas på remiss under tiden 1 
september-1 november 2016. 
 
KLARA arkitektbyrå ab har den 2 november 2016 inkommit med sammanställning 
av inkomna yttranden under remisstiden samt förslag till Grönplan för Kopparbergs 
och Bångbros tätorter. 
 
Planeringsarkitekt FPR/MSA Kristina Grape, KLARA arkitektbyrå ab redovisar 
inkomna yttranden under utställningen samt förslag till Grönplan för Kopparbergs 
och Bångbros tätorter. 
 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 2 november 2016  
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta det den 2 november 2016 
inkomna förslaget till Grönplan för Kopparbergs och Bångbros tätorter. 
 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta det den 2 november 2016 
inkomna förslaget till Grönplan för Kopparbergs och Bångbros tätorter. 
 
_________ 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 286   
     
Val av ordförande i bildnings- och sociala utskottet från och 
med den 1 januari 2017 
 
Jäv 
Ulla Kalander-Karlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i behandling och beslut i 
ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 6 oktober 2016 § 96 bevilja 
Ingemar Javinder (S) entledigande från samtliga politiska förtroendeuppdrag från 
och med den 1 januari 2017. 
 
Kommunstyrelsen har att välja ordförande i bildnings- och sociala utskottet från 
och med den 1 januari 2017. 
 
Förslag 
Gert Stark (S) föreslår kommunstyrelsen välja Ulla Kalander-Karlsson (S) till 
ordförande i bildnings- och sociala utskottet från och med den 1 januari 2017. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen väljer Ulla Kalander-Karlsson (S) till ordförande i bildnings- och 
sociala utskottet från och med den 1 januari 2017. 
 
_________ 
Expediering: 
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Kansliavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 287   
     
Val av ersättare i allmänna utskottet från och med den  
1 januari 2017 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 6 oktober 2016 § 96 bevilja 
Ingemar Javinder (S) entledigande från samtliga politiska förtroendeuppdrag från 
och med den 1 januari 2017. 
 
Kommunstyrelsen har att välja ersättare i allmänna utskottet från och med den  
1 januari 2017. 
 
Förslag 
Gert Stark (S) föreslår kommunstyrelsen välja Ken Karlsson (S) till ersättare i 
allmänna utskottet från och med den 1 januari 2017. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen väljer Ken Karlsson (S) till ersättare i allmänna utskottet från 
och med den 1 januari 2017. 
 
_________ 
Expediering: 
Ken-Karlsson (S) 
Kansliavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 288   
     
Val av ledamot och ordförande i Rådet för 
funktionsnedsatta och pensionärer från och med den  
1 januari 2017 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 6 oktober 2016 § 96 bevilja 
Ingemar Javinder (S) entledigande från samtliga politiska förtroendeuppdrag från 
och med den 1 januari 2017. 
 
Kommunstyrelsen har att välja ordförande i Rådet för funktionsnedsatta och 
pensionärer från och med den 1 januari 2017. 
 
Förslag 
Gert Stark (S) föreslår kommunstyrelsen välja Ulla Kalander-Karlsson (S) till 
ordförande i Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer från och med den  
1 januari 2017. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen väljer Ulla Kalander-Karlsson (S) till ordförande i Rådet för 
funktionsnedsatta och pensionärer från och med den 1 januari 2017. 
 
_________ 
Expediering: 
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Kansliavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-23 
 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 289   
     
Val av ledamot i Regionala samverkansrådet från och med 
den 1 januari 2017 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 6 oktober 2016 § 96 bevilja 
Ingemar Javinder (S) entledigande från samtliga politiska förtroendeuppdrag från 
och med den 1 januari 2017. 
 
Kommunstyrelsen har att välja ledamot i Regionala samverkansrådet från och med 
den 1 januari 2017. 
 
Förslag 
Gert Stark (S) föreslår kommunstyrelsen välja Ulla Kalander-Karlsson (S) till 
ledamot i Regionala samverkansområdet från och med den 1 januari 2017. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen väljer Ulla Kalander-Karlsson (S) till ledamot i Regionala 
samverkansområdet från och med den 1 januari 2017. 
 
_________ 
Expediering: 
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Region Örebro län 
Kansliavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 
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Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Ks § 290   
 
Anmälan om delegationsbeslut 
 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden  
2016-10-01–2016-10-31. 
 
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2016-10-01–2016-10-31. 
 
Anmälan av beslut den 19 oktober 2016 om tillfälligt tillstånd för servering av 
alkoholdrycker enligt Alkohollagen kap 8 § 2 första stycket till Bångbro Folkets Hus, 
Kopparbergs Rock & Blues den 26 november 2016.  
Delegat: Kanslichef Anders Andersson i egenskap av handläggare. 
 
Anmälan av beslut den 19 oktober 2016 om tillfälligt tillstånd för servering av 
alkoholdrycker enligt Alkohollagen kap 8 § 2 första stycket till Ställbergs Byalag den 
29 oktober 2016 vid Folkets Hus i Ställberg.  
Delegat: Kanslichef Anders Andersson i egenskap av handläggare. 
 
Anmälan av beslut den 14 november 2016 om utökat tillstånd för servering av 
alkoholdrycker enligt Alkohollagen kap 9 § 11 till Towa & Eric Fritid och Äventyr 
AB till att även omfatta område mellan befintlig restaurang Hörnkrogen och servering 
i anslutning till bowlinghall. 
Delegat: Kanslichef Anders Andersson i egenskap av handläggare. 
 
Anmälan av beslut den 4 oktober 2016, upphandling via inköpssamverkan Örebro, 
ramavtal rörande livsmedel, färsk fisk, avtalsperiod 3 oktober 2016-2 oktober 2018. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 
 
Anmälan av beslut den 6 oktober 2016, upphandling via inköpssamverkan Örebro, 
ramavtal rörande teknisk service på storköksmaskiner, avtalsperiod  
1 oktober 2016-30 september 2020. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 
 
Anmälan av beslut den 5 oktober 2016, upphandling via inköpssamverkan Örebro, 
prolongering av avtal rörande kontorsmöbler, konferensmöbler och möbler för 
offentlig miljö och belysning till och med den 31 mars 2018. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 
 
Anmälan av beslut den 5 oktober 2016, upphandling via inköpssamverkan Örebro, 
prolongering av avtal rörande system Compare för upphandling av livsmedel till och 
med den 30 juni 2017. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 
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Anmälan av beslut den 17 oktober 2016, upphandling via inköpssamverkan Örebro, 
prolongering av avtal rörande livsmedel, potatis-, rot- och grönsaker samt frukt till och 
med den 8 januari 2017. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 
 
Anmälan av beslut den 2 november 2016, upphandling via inköpssamverkan Örebro, 
ramavtal rörande kontorsmaterial, avtalsperiod 1 december 2016-30 november 2019. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 
 
Anmälan av beslut den 4 november 2016, upphandling via inköpssamverkan Örebro, 
ramavtal rörande skol- och förskolematerial, avtalsperiod  
1 oktober 2016-30 september 2019. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 
 
Anmälan av beslut den 8 november 2016, upphandling via inköpssamverkan Örebro, 
tilldelningsbeslut rörande kuvert och brevpåsar. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 
 
Anmälan av beslut oktober 2016, tilldelningsbeslut, vinterväghållning, 
Maskinföreningen Örebro län ekonomisk förening, vintersäsong 2016/2017 och 
2017/2018. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 
 
Anmälan av beslut den 7 november 2016, nyttjanderättsavtal, del av Laxbro 2:4, 
Strombergs Trädgård & Fritid,, avtalsperiod 15 november 2016-14 november 2018. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 
_________ 
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Ks § 291   
 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 

Diarienummer/ 
förvaring 

Avsändare Ämne 

 Region Örebro län Rapport, Planeringsförutsättningar – Bostäder 
för äldre 

KS post  Ung idag mucf.se Ungas levnadsvillkor 
 

Ks post  Sveriges Kommuner och 
Landsting  

Ekonomirapport oktober 2016 kommuner och 
landstings ekonomi 
 

Ks post  Svensk biblioteksförening Riksrapport 2016 
Ks post Gunilla Ladberg Ett vackert fängelse på flykt från el och 

mobilstrålning 
Ks post Länsstyrelsen Örebro Inbjudan dialog och mottagning och 

etablering av asylsökande och nyanlända 
flyktingar 

Ks post  KNÖL Nora Minnesanteckningar möte den 26 augusti 
2016 

KS post Djäkens bygge samhällsförening Protokoll från den 24 augusti 2016 
   
Ks post  KNÖL Hällefors Anteckningar från möte den  

30 september 2016 
Ks post Bergslagens kommunalteknik Sammanträdesprotokoll från den  

7 oktober 2016 
KS post Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 
Protokollsutdrag från sammanträde den  
19 oktober 2016 

Ks post Bergslagens kommunalteknik Protokoll från sammanträde den  
21 oktober 2016 

Ks post Länsbygderådet Örebro län Info brev om kommande 20 års jubileum med 
mera 

KS post Region Örebro län Regionalt 
samverkansråd 

Protokoll inkl. bilagor sammanträde 161028 

Ks post  Lindesbergs kommun Rutin vid ensamarbete 
Dnr 0136/2016 Bergskraft Protokoll 160519 inklusive årsredovisning 

2015 
Ks post Intresseföreningen Bergslaget Välkommen till framtidens kollektivtrafik 
Kspost Länsstyrelsen Örebro och 

Värmland 
Vägen mot en ny länsstrategi inom ANDT 
området alkohol narkotika doping och tobak 

Kspost Sveriges riksbank Information om nya sedlar och mynt 
Kspost Business Region Örebro Noteringar från möte den 1 september 2016 
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Diarienummer/ 
förvaring 

Avsändare Ämne 

Kspost Nacka Tingsrätt Information om mål om betalningsskyldighet 
enligt VA-lagen 

Kspost Skolverket Stödmaterial angående betygsskalan och 
betygen B och D 

Kspost Opera på Skäret Tack för sponsring, flygande Holländaren 
Kspost Region Örebro län Protokoll från Rådet för 

funktionshinderfrågor den 13 oktober 2016 
Kspost Region Örebro län Förfrågan om gemensam samordning av 

arbete med att handla rättvisemärkt 
ÖN 0020/2016 Riksförbundet frivilliga 

samhällsarbetare 
Myndigheter måste ta ett gemensamt ansvar 
för samhällets mest utsatta 

KS 0065/2016 Regeringskansliet 
socialdepartementet 

En samlad strategi för alkohol narkotika 
dopings och tobakspolitiken 2016-2020 mål 
och insatsområden 

Kansliet Allmänna utskottet Protokoll från sammanträde den  
9 november 2016 

Kansliet Bildnings- och sociala utskottet Protokoll från sammanträde den  
10 november 2016 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_________  
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Ks § 292   
     
Val till Arbetsmarknadsrådet 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsförmedlingen och Ljusnarsbergs kommun har inkommit med inbjudan till ett 
arbetsmarknadsråd. Avsikten är att Arbetsmarknadsrådet bland annat skall 
innehålla representanter för arbetsgivare, Arbetsförmedling, tjänstemän i 
Ljusnarsbergs kommun samt kommunstyrelsens ordförande och en representant 
från den politiska oppositionen. 
 
Kommunstyrelsen har att välja representant från den politiska oppositionen. 
 
Förslag 
Ulf Hilding (M) föreslår kommunstyrelsen välja Hendrik Bijloo (L) till 
representant i Arbetsmarknadsrådet för den politiska oppositionen. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen väljer Hendrik Bijloo (L) till representant i Arbetsmarknadsrådet 
för den politiska oppositionen. 
 
_________ 
Expediering: 
Hendrik Bijloo(L) 
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala 
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   Bilaga   
 

 
 
 
 
 
 
Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den  
23 november 2016 
 
 
Hendrik Bijloo (L), gruppledare   
Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 
Bo Wallströmer, kommunchef  
Sara Jonsson, ekonomichef  
Anders Nordlund, bildningschef §§ 263-280 
Ewa-Marie Ernlund-Svensk, socialchef §§ 263-269 
Sara Jansson, utvecklingsledare § 263 
Elisabeth Hellström, socialsekreterare § 263 
Thomas Hegefors, IKT-pedagog § 267 
Jessica Eriksson, fastighetschef § 264 
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