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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Plats och tid

Tingshuset, Kopparberg

Beslutande

Ewa-Leena Johansson (S), ordförande
Ingemar Javinder (S)
Gert Stark (S), §§ 142-152, 154-170
Eva Renberg (V), tjänstgörande ersättare § 153
Astrid Dahl (V)
Linn Wennberg (MP), tjänstgörande ersättare
Ulf Hilding (M)
Hans Hedborg (C)
Jens Pettersson (SD)
Kenneth Axelsson (SD)

Övriga deltagande

Enligt bilaga.

Utses att justera

Astrid Dahl

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2015-06-24

Tid

Paragrafer

08.30-12.15
13.15-14.00
14.15-15.22

142-170

Underskrifter

Sekreterare

………………………………
Anders Andersson

Ordförande

………………………………
Ewa-Leena Johansson

Justerande

……………………………
Astrid Dahl

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-06-17

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Datum för
anslagsuppsättning
Underskrift

2015-06-24

Datum för
nedtagande

2015-07-20

………………………………………………….

Anders Andersson
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Ks § 142
Bos § 599

Ansökan om insats enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) § 9 punkt 8, I

Sekretess

Justerandes sign.
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2015-06-17

Sekretess fortsättning

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Ks § 143
Information, redovisning av ärenden inom individ- och
familjeomsorgen och deras ekonomiska konsekvenser
Ärendebeskrivning
Ordförande i bildnings- och sociala utskottet Ingemar Javinder (S) informerar om
förekommande ärenden inom individ- och familjeomsorgen samt deras ekonomiska
konsekvenser.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner informationen.
_________

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 144

2015-06-17

Dnr KS 140/2014

Ekonomisk rapport per den 31 maj 2015
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Sara Jonsson redovisar ekonomisk rapport per den 31 maj 2015.
Den ekonomiska prognosen för kommunens verksamheter för helåret 2015 visar på
ett underskott med 9 706 600 kronor gentemot budget. Resultatprognosen per
ekonomiskt ansvarsområde visar följande:
Ekonomiskt ansvarsområde

Ekonomichef
Kommunchef
Näringslivsutvecklare
Kanslichef
Personalchef
Kostchef
Vuxam
Fastighetschef
Enhetschef ungdomsboende
Socialchef
Enhetschef, individ- och
familjeomsorg
Enhetschef, funktionsstöd
Enhetschef, Solgården
Enhetschef,
Treskillingen/hemtjänsten
Enhetschef, Koppargården
Enhetschef, sjuksköterskor
Enhetschef, rehabilitering
Bildningschef
Förskolechef, enhet förskolor
Rektor, Garhytteskolan
Rektor, Kyrkbacksskolan
Summa kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
SUMMA

Netto,
prognos,
tkr
7 098,6
42 440,7
1 385,0
4 742,0
1 908,1
2 943,4
7 245,4
973,5
1 110,7
4 482,4
20 880,5

Netto,
budget
tkr
7 589,6
44 327,2
1 385,0
4 775,6
1 908,1
1 666,4
6 835,4
773,5
0
4 544,8
13 097,5

Avvikelse,
tkr

16 060,0
12 304,2
19 514,6

16 028,7
12 304,2
19 514,6

- 31,3
0,0
0,0

17 474,2
6 754,0
3 091,7
42 326,1
11 082,5
6 580,9
19 525,7
249 924,2
160,0
250 075,2

17 474,2
6 599,9
3 091,7
41 131,9
11 082,5
6 580,9
19 525,7
240 237,4
131,2
240 368,6

0,0
- 154,1
0,0
- 1 194,2
0,0
0,0
0,0
- 9 677,8
- 28,8
- 9 706,6

500,0
1 886,5
0,0
33,6
0,0
- 1 277,0
- 410,0
- 200,0
- 1 110,7
62,4
- 7 783,0

Sveriges Kommuners och Landstings senaste prognos gällande skatteintäkter och
generalla statsbidrag, visar att kommunen erhåller ett utfall 2015 som innebär ett
underskott gentemot budget med 754 000 kronor.
Likviditeten var den 31 maj 2015 38 678 000 kronor.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson säkerställa det
administrativa arbetet inom det ekonomiska området gällande individ- och
familjeomsorgen samt att återrapportering av detta uppdrag skall ske till
kommunstyrelsen snarast.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer och
ekonomichef Sara Jonsson säkerställa att ansvariga vars ekonomiska
ansvarsområde uppvisar ett underskott i prognosen för 2015, inkommer med
förklaring till vad befarat underskott beror på samt konkretiserar vilka åtgärder som
skall vidtas samt att dessa åtgärder åtföljs av beräkningar gällande åtgärdernas
ekonomiska utfall.
Kommunstyrelsen beslutar slutligen godkänna rapporten.
_________
Expediering:
Kommunchef Bo Wallströmer
Ekonomichef Sara Jonsson
Personer med ekonomiskt ansvarsområde

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7 (44)

Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Ks § 145
Bos § 133

Dnr KS 140/2014

Återrapportering, åtgärder mot prognostiserat underskott
inom individ- och familjeomsorgen
Bildnings- och sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 18 mars 2015 § 63 uppdra åt
bildnings- och sociala utskottet inkomma med åtgärder med anledning av det
prognostiserade underskottet inom individ- och familjeomsorgen.
Enhetschef Karin Jansson rapporterar muntligt följande åtgärder:














Förändra arbetsprocessen och arbetssättet inom avdelningen
försörjningsstöd med avsikten att minska kostnaderna för placeringar.
Öka kostnadsmedvetenheten bland personalen inom individ- och
familjeomsorgen.
Skapa ökad delaktighet och engagemang hos personalen.
Arbeta med värdegrund, attityder, service och bemötande inom individ- och
familjeomsorgen.
Utarbeta förslag till förändringar av organisationen och implementera ny
styrmodell.
Implementera kvalitetsledningssystemet genom att skapa dokumenterade
riktlinjer, rutiner och processer.
Säkerställa rutiner och riktlinjer samt öka samarbetet mellan individ- och
familjeomsorgen å ena sidan och ekonomiavdelningen å andra sidan bland
annat vad gäller återsökningen av ersättningar från Migrationsverket.
Förbättra arbetet med förebyggande åtgärder inom avdelningen för
försörjningsstöd, exempelvis genom hushållsekonomisk rådgivning och
bättre kontakter med kommunens skuldsanerare.
Missbruksvården skall struktureraas i form av förebyggande insatser samt
uppsökande verksamhet. Fler grupper skall skapas med strukturerat material
att arbeta utifrån.
Samarbete har inletts mellan skola och socialtjänst i syfte att på sikt minska
långvariga placeringar genom förebyggande och uppsökande verksamhet.
Samarbete har inletts med Nora och Lindesbergs kommuner för att skapa en
gemensam familjehemsenhet.
Etablera mer samverkan med psykiatrin inom Region Örebro län.
Dialog med Örebro kommun om avtal rörande handläggningen av bistånd
enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS):

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN







2015-06-17

Etablera ökad samverkan från avdelningen för försörjningsstöd med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Arbetsmarknadsenheten genom
bland annat regelbundna träffar och avstämningar samt gemensamma
flerpartssamtal med klienter.
I arbetet med ensamkommande barn skall arbete inriktas på att ge adekvat
stöd vid ankomsten till HVB Bergsgården för att förhindra och mildra de
reaktioner som dessa barn oftast får i samband med erhållet permanent
uppehållstillstånd. Mer arbete kommer att göras på att stötta de ungdomar
som befinner sig i utsluss för att stärka dem så att de kan vara
självförsörjande vid 21 års ålder när utflytt sker från HVB Bergsgården.
Genom modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket
säkerställa att invid- och familjeomsorgen erhåller kostnadstäckning för
genomfört arbete.

Bildnings- och sociala utskottets beslut
Bildnings- och sociala utskottet beslutar godkänna rapporten och överlämna den till
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt enhetschef Karin Jansson återkomma till
kommunstyrelsen med vilka konkreta ekonomiska effekter i form summor de olika
redovisade åtgärderna beräknas medföra.
Kommunstyrelsen beslutar vidare uppdra åt bildnings- och sociala utskottet
ytterligare konkretisera förslagna åtgärder samt upprätta prioritering och tidplan av
åtgärderna samt deras genomförande.
_________
Expediering:
Ordförande i bildnings- och sociala utskottet Ingemar Javinder (S)
Enhetschef Karin Jansson

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Ks § 146
Bos § 123

Dnr KS 151/2014

Säkerställande av ledningsstöd för rektor för förskoleklass
och grundskola
Bildnings- och sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 26 november 2014 § 231 uppdra
åt bildningschef Anders Nordlund att säkerställa ledningsstöd i skolan för rektorn
och vid behov av förstärkning, inkomma till kommunstyrelsen med förslag till
förstärkning.
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med utredning angående behov av
förstärkning av ledningsorganisationen inom kommunens grundskoleverksamhet
daterad den 27 maj 2015. Enligt utredningen anges följande möjligheter:



Ansvaret för den dagliga ledningen för Kulturskolan läggs på
utvecklingsledaren. Detta bör kunna genomföras genom att utöka tiden för
utvecklingsledare för Kulturskolan från 15 till 20 procent.
För att öka rektorns möjlighet att fullgöra uppdraget som pedagogisk ledare
tillförs en resurs som administrativt stöd, en skolassistent på 50 procent.
Detta skulle minska biträdande rektorns stora arbetsbörda och möjligöra för
henne att även kunna ta över en del av rektorns arbetsuppgifter. Detta ger i
sin tur rektor möjlighet att öka sin avsatta tid för pedagogiskt ledarskap och
för utveckling av verksamheten.

Bildnings- och sociala utskottets beslut
Bildnings- och sociala utskottet beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen hänskjuter utredningen till budgetberedningen.
_________
Expediering:
Bildningschef Anders Nordlund
Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Ks § 147
Bos § 125

Dnr KS 249/2014

Kulturanalys av skolverksamheten
Bildnings- och sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Projektledare/målområdesansvarig Peter Morfeldt och utvecklingsledare/projektansvarig Maria Bäcklin, båda Regionförbundet Örebro län
informerade om regionalt skolstöd vid dåvarande bildningsutskottets sammanträde
den
3 juni 2014 § 58. För att stödja och stimulera ett regionalt samarbete och regionala
samhandlingar som ger kraft till en positiv skolutveckling i Örebro, bildades den
regionala skolstödsgruppen för två år sedan. Deras arbete består bland annat av
skolutvecklingsprojekt utifrån de angivna målen i Utvecklingsstrategi för
Örebroregionen (RUS), utvecklingsområde kunskap och kompetens och det
specifika området kunskapslyft för barn och unga.
Den regionala skolstödsgruppen genomför såväl generella som riktade insatser
direkt till skolor och förvaltningar för att främja skolutvecklingen. Riktade insatser
består av handledning och kompetensutveckling av skolledare och pedagoger,
analys av skolresultat för länet, kommuner och skolor samt analys av skolors
nuläge och utvecklingsbehov.
Den regionala skolstödsgruppen hade utarbetat förslag till en riktad insats för
Ljusnarsbergs och Hallsbergs kommuner för utvecklingsinsatser som skall förbättra
elevernas skolresultat. Stödet bestod av ett projekt vilket avsågs starta under 2015.
Inledningsvis skulle under hösten 2014 genomföras en kartläggning, vilken skulle
leda till att identifiera de stödbehov som finns i kommunen inom skolområdet.
Regionförbundet Örebro län avsåg i början av augusti 2014 att ansöka om statliga
bidrag för inledningsfasen av projektet.
Projektledare/målområdesansvarig Peter Morfeldt och utvecklingsledare/projektansvarig Maria Bäcklin inkom den 13 juni 2014 med en skrivelse
rörande skolkommunsatsningen. I skrivelsen angavs att syftet med
projektet är att utveckla en modell som skapar ett långsiktigt och hållbart
skolutvecklingsarbete där åtgärderna är kopplade till en tydlig och väl förankrad
analys. Analysen skall leda till utvecklingsplaner för skolhuvudmannen. Genom en
sammanhållen skolkommunsatsning skapas förutsättningar för organisatorisk och
strukturell påverkan. En kraftsamling innebär att utbildningsinsatser kan samordnas
och nätverk mellan skolor kan bildas. Genom en tydlig utvecklingsstrategi, väl
grundad på alla nivåer, skapas förutsättningar för utvecklingsinsatser som får
genomslag och ger förändringsarbete som direkt eller indirekt påverkar elevernas
lärmiljö.
Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Resultatmålen i projektet är:
 Formulera en utvecklingsplan som ger en tydlig bild av kommunens
potential, utvecklingsområden och utmaningar.
 Varje enskild skola formulerar en utvecklingsplan som ger en tydlig bild av
verksamheternas potentialer, utvecklingsområden och utmaningar.
 Utvecklingsplanerna förankras väl för att utgöra ett underlag till långsiktig
och hållbart utvecklingsarbete.
Effektmålet är att effektmålen i RUSens målområde Kunskap och kompetens
gällande kunskapslyft för barn och unga uppfylls inom projektets tidsram.
Projektet skulle löpa under tre och ett halvt år och består av två faser, fas 1 som
omfattade kartläggning och analys under ett halvt år och fas 2 bestående av
genomförande av kommunens utvecklingsplan under tre år. Fas 1 skulle finansieras
genom att den regionala skolstödsgruppen sökte statliga 1:1 medel för regionalt
tillväxtarbete. Fas 2 finansierades med att kommunen, med stöd av den regionala
skolutvecklings-verksamheterna, sökte statliga 1:1 medel för regionalt
tillväxtarbete. Kommunen medfinansierade fas 2 i huvudsak genom arbetsinsatser.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 18 juni 2014 § 136 att
kommunen skulle stödja Regionförbundet Örebro läns ansökan om statliga bidrag
för en riktad insats inom kommunens skolverksamhet.
Den regionala skolstödsgruppen inledde ett arbete för Ljusnarsbergs och Hallsbergs
kommuner gällande utvecklingsinsatser som skall förbättra elevernas skolresultat.
Arbetet bestod av följande fem faser:







Introduktionsfas. Denna genomfördes under hösten 2014 bestod av
information och förankring samt introduktion av arbetsuppgifter.
Genomlysningsfas. Denna fas genomfördes under januari till april 2015 och
består av genomgång av dokument och resultat, brevskrivande av lärare,
elever och politiker rörande deras uppfattning om skolan,
analysgruppsarbete och utarbetande av rapporter.
Analys- och bearbetningsfas. Denna fas inleddes under april 2015 och utgör
återförande av analysgruppens arbete och rapporter samt
bearbetningsprocess av vad som framkommit.
Formuleringsfas. Utifrån analysgruppens slutsatser och rapporter formas
utvecklingsplaner, byggs en stark intern organisation, görs en inventering
av behovet av processtöd samt synliggörande av det genomförda arbetet.
Fördjupnings- och arbetsfas. I denna fas sker genomförande av som
framkommit samt uppföljningar och utvärderingar.

Justerandes sign.
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Bildningschef Anders Nordlund och rektor Claudia Holm presenterar en
sammansställning av fas två i form av rapporten ”Kartläggningsrapport
Garhytteskolan och Kyrkbacksskolan vårterminen 2015” Rapporten har
sammanställts av lärarna Yvonne Eriksson, Ann-Marie Hägglund och
Ksenija Suskic och utgör en del av en kommunövergripande rapport.

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

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Projektledare Karin Wouda redovisar ”Kartläggningsrapport Ljusnarsbergs
kommun vårterminen 2015”.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ”Kartläggningsrapport Garhytteskolan och
Kyrkbacksskolan vårterminen 2015” och ”Kartläggningsrapport Ljusnarsbergs
kommun vårterminen 2015”.
_________
Expediering:
Bildningschef Anders Nordlund
Lärare Yvonne Eriksson
Lärare Ann-Marie Hägglund
Lärare Ksenija Suskic
Projektledare Karin Wouda

Justerandes sign.
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Ks § 148

2015-06-17

Dnr KS 180/2015

Redovisning av projektet Framtidstro, hälsa, delaktighet
Ärendebeskrivning
Karin Wouda redovisar en kartläggningsrapport från projektet Framtidstro, hälsa,
delaktighet. Projektet startade i maj 2012 och syftet var att fokusera på barns och
ungas (0-20 år) livsmiljö och livsvillkor samt stärka deras hälsa, lärande och
självkänsla med målet att fler skulle avsluta grundskolan och gymnasieskolan med
godkända betyg. Vidare var målet att samtliga barn och unga i kommunen skulle ha
en god hälsa samt känna en framtidstro. Projektet har arbetat med insatser på de tre
arenor som barn och unga visats i: skolan, hemmet och fritiden. Projektet har
arbetat på tre nivåer: ledningsnivå, personalnivå samt direkt med barn och unga.
Under år ett har en inventering genomförts, under år två arbetats med
förutsättningar för långsiktiga insatser samt under år tre med samverkan och
avslutning. Projektet har genomfört ett stort antal insatser inom hemmet, i skolan
och på fritiden.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
_________
Expediering:
Bildningschef Anders Nordlund
Projektledare Karin Wouda

Justerandes sign.
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Ks § 149
Bos § 131

Dnr KS 467/2014

Tjänstetitlar och utbildningskrav inom enheten för
funktionsstöd
Bildnings- och sociala utskottet

Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp inom Örebroregionens nätverk för chefer inom funktionshinderområdet har inkommit med utredning rörande titulatur och utbildningskrav inom
det aktuella området daterad den 30 april 2014. Enligt utredningen bör det inrättas
titulaturer, dels titeln stödassistent som avser personer med gymnasieutbildning
eller motsvarande, dels stödpedagog vilken utgörs av person med relevant
universitetsutbildning motsvarande minst 120 högskolepoäng enligt det gamla
systemet eller 180 poäng enligt det nuvarande poängsystemet.
Enhetschef Margareta Emnegard har inkommit med skrivelse daterad den
18 maj 2015 i det aktuella ärendet.

Förslag
Enhetschef Margareta Emnegard förslår kommunen besluta att titlarna stödassistent
och stödpedagog för personal som arbetar på boende för personer med bistånd
enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och daglig
verksamhet för personer med bistånd enligt LSS införs från och med den
1 oktober 2015. Därtill föreslås beslutas om krav på utbildning för de aktuella
tjänsterna enligt föreliggande förslag. Slutligen beslutas att de som ej uppnår de
beslutade utbildningskraven för stödassistent och stödpedagog, erhåller titeln
stödbiträde.

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

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Enhetschef Margareta Emnegard föredrar ärendet.

Förslag
Ordförande Ewa-Leena Johannson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
föreliggande förslag med tillägg av genomförandet skall ske inom befintlig
ekonomiska budgetram för Enheten för funktionsstöd. I de fall förslagets

Justerandes sign.
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genomförande ej inryms inom den ekonomiska budgetramen för Enheten för
funktionsstöd, skall separata politiska beslut tas.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Lena Johanssons (S) förslag.
_________
Expediering:
Enhetschef Margareta Emnegard
Ekonomichef Sara Jonsson

Justerandes sign.
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Ks § 150
Bos § 119

Dnr KS 152/2015

Utredning, digitalisering av trygghetslarm
Bildnings- och sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Dåvarande sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 13 februari 2014, § 30
uppdra åt socialchef Anne Shemeikka undersöka kommunens inköp av
trygghetslarm samt säkerställa att trygghetslarm är kompatibel med framtida digital
teknik. Vidare beslutades att inventering skall genomföras av befintliga
trygghetslarm.
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström och konsult Tina Löfström, ALerigo
AB har inkommit med utredningen ”Digitalisering av trygghetslarm – Framtidens
krav på larmteknik och larmmottagning”. Utredningen innehåller bland annat en
inventering av kommunens aktuella situation gällande trygghetslarm och en
övergripande plan för införande av digital trygghetskedja.
Konsult Tina Löfström, ALerigo AB föredrar ärendet.

Förslag
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström och konsult Tina Löfström, ALerigo
AB föreslår kommunstyrelsen beslutar
1. att säga upp samtliga avtal (trygghetslarm samt larmmottagning) med
Tunstall Nordic och begära en slutfaktura,
2. att direktupphandla eller teckna ramavtal genom SKL Kommentus och
därefter avropa hela larmkedjan via detta ramavtal,
3. att planera för och genomföra en snabb utfasning av analoga trygghetslarm,
4. att anlita en utomstående aktör för att genomföra de installationer som skall
göras vid digitaliseringen av trygghetslarmskedjan samt löpande på plats i
kommunen,
5. att uppdra åt tillträdande socialchef att genomföra en översyn av taxan för
trygghetslarm, samt
6. att uppdra åt tillträdande socialchef att genomföra kartläggning och ta fram
en genomförandeplan för utfasningen av analoga larm.

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström och konsult Tina Löfström ALerigo AB,
föredrar ärendet.

Förslag
Ordförande Ewa-Leena Johannson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
förslagets punkter 1-4 hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den
2 september 2015. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta anta förslaget punkter
5 och 6 med tillägg av att översynen av taxan för trygghetslarm samt
kartläggningen och framtagande av genomförandeplan för utfasningen av analoga
larm, skall genomföras i samverkan med kommunerna i norra Örebro län och
övriga kommuner i Region Örebro län. Slutligen föreslås att återkoppling av
ärendets utveckling skall genomföras vid kommunstyrelsens sammanträde den
2 september 2015.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (S) förslag.
_________
Expediering:
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström
Konsult Tina Löfström
Kanslivadelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Ks § 151
Bos § 127

Dnr KS 159/2015

Lokalbehov utifrån en gemensamt lokaliserad förskoleklassoch grundskoleverksamhet
Bildnings- och sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 86
uppdra åt bildningschef Anders Nordlund att utreda det fortsatta lokalbehovet
gällande grundskolan med målet om en gemensam enhet.
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med utredning daterad den
27 maj 2015. I utredningen görs bedömningen att med ett prognostiserat elevantal
på 30-35 per årskull och eventuellt tillkommande asylsökande barn, krävs för att
flytta Garhytteskolans verksamhet till Kyrkbacksskolan att det tillskapas sex
basklassrum med tillhörande grupprum, lokaler till fritidshem för cirka 60 barn och
lärararbetsplatser för cirka tio personal. Därtill kommer behov av lokaler för
föreberedelseklasser för årskurserna f-9 med tillhörande grupprum.
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet.

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

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar noterar utredningen som en rapport samt överlämnar
den för samordning till utredningen rörande eventuell ombyggnation alternativt
nybyggnation av Ljusnarshallen.
_________
Expediering:
Bildningschef Anders Nordlund
Kommunchef Bo Wallströmer
Fastighetschef Jessica Eriksson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Ks § 152
Bos § 128

Dnr KS 252/2013

Redovisning av eventuella förekommande krav för
vårdnadshavare att tillhandahålla medel i samband med
undervisningen vilket medför kostnader för vårdnadshavare
Bildnings- och sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 86 att
uppdra åt bildningschef Anders Nordlund redovisa eventuella förekommande krav
inom grundskolan för vårdnadshavare att tillhandahålla medel i samband med
undervisningen vilka medför kostnader för vårdnadshavare.
Bildningschef Anders Nordlund avgav vid utskottets sammanträde den 7 april 2015
§ 78 en muntlig rapport i ärendet. Utskottet beslutade vid detta tillfälle att
bildningschef Anders Nordlund skulle klargöra via information att förskoleklassoch grundskoleverksamheterna, att dessa ej får innehålla kontinuerliga inslag som
medför kostnader för vårdnadhavarna. Vidare beslutades att bildningschef
Anders Nordlund skulle återrapportera om utvecklingen i ärendet vid senare
sammanträde i utskottet.
Bildningschef Anders Nordlund redovisar muntligt att från och med läsåret
2015/2016 har det utgått påbud om att det ej skall förekomma krav inom
förskoleklass och grundskolan för vårdnadshavare att kontinuerligt tillhandahålla
medel i samband med undervisningen vilka medför kostnader för vårdnadshavare.

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

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund redovisar muntligt att från och med läsåret
2015/2016 har det utgått påbud om att det ej skall förekomma krav inom
förskoleklass och grundskolan för vårdnadshavare att kontinuerligt tillhandahålla
medel i samband med undervisningen vilka medför kostnader för vårdnadshavare.

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Ks § 153
Au § 113

Dnr KS 007/2013

Utredning av kommunens vaktmästarorganisation
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 17 mars 2011 § 77 om en
utredning av den samlade vaktmästarorganisationen i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 86 att
uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer att i samband med utredningen beslutad av
kommunstyrelsen den 17 mars 2011, även inkludera fastighetsskötare samt göra en
komplett kartläggning av transporter i kommunen så som mattransporter,
skolskjutsar, daglig verksamhets transporter, transporter av hjälpmedel med mera.
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till framtida organisation
för kommunens vaktmästare och fastighetsskötare daterat den 27 maj 2015.
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet.

Förslag
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta







att i enlighet med utredningen renodla vaktmästarnas respektive
fastighetsskötarnas arbetsuppgifter,
att avveckla tjänsterna som snickare inom allmännyttans ansvarsområde,
att tjänsten fastighetstekniker inrättas enligt förslaget,
att reducera vaktmästartjänsterna inom äldreomsorg/funktionsstöd enligt
förslaget,
att hänskjuta inrättade av tjänst som drifttekniker till budgetberedningen,
samt
att övriga ekonomiska konsekvenser redovisas i samband med
budgetberedningen hösten 2015.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Kommunstyrelsen

Jäv
Gert Stark (S) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av och beslutet i detta
ärende.

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till framtida organisation
för kommunens vaktmästare och fastighetsskötare daterat den 3 juni 2015.
Förslagen till beslut överensstämmer med de som angavs i förslaget daterat den
27 maj 2015.
Kommunchef Bo Wallströmer och bildningschef Anders Nordlund föredrar
ärendet.
Samverkan har genomförts med berörda arbetstagarorganisationer under vecka 24
2015.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Vidar beslutas att ett schema
upprättas för vaktmästarnas tjänstgöring på äldreboendena Solgården, Treskillingen
och Koppargården.
_________
Expediering:
Kommunchef Bo Wallströmer
Bildningschef Anders Nordlund
Fastighetschef Jessica Eriksson
Personalchef Ann-Sofie Söderberg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Ks § 154
Au § 104

Dnr KS 140/2014

Ekonomisk rapport per den 30 april 2015, Bergslagens miljöoch byggnämnd (BMB)
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per den
30 april 2015. Prognosen för 2015 visar ett resultat i enlighet med budget.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. Kommunstyrelsen beslutar även framföra
att de under en längre tid påtalat behovet av att de ekonomiska rapporterna från
Bergslagens miljö- och byggnämnd måste utvecklas till att innehålla utförligare
ekonomisk information om det aktuella utfallet samt det prognostiserade resultatet
för helåret inom nämndens verksamheter samt nämndens uppfattning om detta samt
eventuella åtgärder med anledning av de ekonomiska rapporterna.
_________
Expediering:
Bergslagens miljö- och byggnämnd

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Ks § 155
Au § 105

Dnr KS 140/2014

Anvisningar och uppföljning per den 30 juni 2015 av
Övergripande strategier och budget 2015 och plan för
2016-2017 (ÖSB 2016)
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag till anvisningar för
uppföljning per den 30 juni 2014 av Övergripande strategier och budget 2015 och
plan för 2016-2017 (ÖSB 2015).

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till anvisningar för uppföljning per
den 30 juni 2014 av Övergripande strategier och budget 2015 och plan för
2016-2017 (ÖSB 2015).
_________
Expediering:
Ekonomichef Sara Jonsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Ks § 156
Au § 106

Dnr KS 150/2015

Årsredovisning 2014, Regionförbundet Örebro län
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Regionförbundet Örebro län har inkommit med årsredovisning för år 2014.
Resultatet för 2014 visar ett överskott med 2 583 000 kronor. Det egna kapitalet
uppgår till 11 500 000 kronor och likviditeten var den 31 december 2014
55 100 000 kronor. Av Regionförbudet Örebro läns mål har 53 uppnåtts och två
delvis uppnåtts och de två förekommande finansiella målen uppnåddes.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera årsredovisning för
Regionförbundet Örebro län avseende år 2014.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Ks § 157
Au § 107

Dnr KS 150/2015

Information, upplösning av Regionförbundet Örebro län
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsens före detta ordförande Irén Lejegren och ansvarig tjänsteman
Mikael Calmestig har inkommit med skrivelse daterad den 14 april 2015 rörande
upplösning av Regionförbundet Örebro län. I skrivelsen anges att verksamheten i
Region Örebro län slås samman med Örebro läns landsting och bildar Region
Örebro län från och med den 1 januari 2015. Enligt förbundsordningen skall
samtliga medlemmar informeras att likvidatorn och revisionen har godkänt
årsredovisning med verksamhetsberättelse för Regionförbundet Örebro län gällande
verksamhetsåret 2014. Samtliga Regionförbundet Örebro läns tillgångar, skulder,
eget kapital och övertagande överförs till Region Örebro län och det egna kapitalet
öronmärks till regionalt utvecklingsarbete.

Allmänna utskottets förslag
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
godkänna informationen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna informationen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Ks § 158
Bos § 117

Dnr KS 171/2015

Riktlinjer vid anvisning av plats inom särskilt boende
Bildnings- och sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström redovisar uppföljning av beläggningen
inom särskilt boende. Denna uppföljning visar följande vad gäller outhyrda
lägenheter:
Tre outhyrda lägenheter och en ”fryst” lägenhet på Solgården.
Tre outhyrda lägenheter på Koppargården
En outhyrd lägenhet på Treskillingen.
Enhetscheferna Eva Palm och Lena Sköld informerar om de principer som
tillämpas vid tillfällen då det föreligger outhyrda lägenheter inom särskilt boende.
Bildnings- och sociala utskottet diskuterar hur situationen med outhyrda lägenheter
inom särskilt boende skall bemötas.

Bildnings- och sociala utskottets beslut
Bildnings- och sociala utskottet beslutar att uppdra åt biträdande tillförordnad
socialchef Ann-Britt Löfström upprätta förslag till riktlinjer beträffande placeringar
inom särskilt boende. Detta förslag skall presenteras vid kommunstyrelsens
sammanträde den 17 juni 2015.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström och medicinskt ansvarig sjuksköterska
Gunilla Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 10 juni 2015 rörande
riktlinjer vid anvisning av plats på särskilt boende.
Ordförande i bildnings- och sociala utskottet Ingemar Javinder (S) föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till riktlinjer vid anvisning av plats på
särskilt boende.
_________
Expediering:
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Ks § 159
Au § 112

Dnr KS 157/2015

Modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 86 att
uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer utarbeta en modell för fördelning av
ersättningar från Migrationsverket.
Ekonomichef Sara Jonsson och utredare Nan Carlsson har inkommit med förslag
till modell för fördelning av schabloner till kommunens verksamheter från
Migrationsverket. I skrivelse daterad den 27 maj 2015 anges att i förslaget beskrivs
de avtal kommunen har med Migrationsverket samt vilka ersättningar/schabloner
kommunen har rätt till, både vad gäller asylsökande ensamkommande barn samt
nyanlända med uppehållstillstånd. Vidare inbegrips ett förslag till modell för
fördelning av schabloner till kommunens verksamheter.
Ekonomichef Sara Jonsson och utredare Nan Carlsson föredrar ärendet.

Förslag
Ekonomichef Sara Jonsson och utredare Nan Carlsson föreslår allmänna utskottet
besluta att överlämna föreliggande skrivelse och förslag till budgetberedningen.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar enligt föreliggande förslag. Därtill beslutas uppdra åt
ekonomichef Sara Jonsson och utredare Nan Carlsson genomföra en översyn av
befintliga avtal mellan kommunen och Migrationsverket samt att denna översyn
överlämans tillsammans med föreliggande skrivelse och förslag till budgetberedningen. Vidare beslutas uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson och utredare
Nan Carlsson utreda kommunens gymnasiekostnader till framför allt Lindesbergs
kommun för asylsökande ensamkommande barn samt nyanlända med uppehållstillstånd. Slutligen beslutas att delge kommunstyrelsen föreliggande förslag till
modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till budgetberedningen.
_________
Expediering:
Ekonomichef Sara Jonsson
Utredare Nan Carlsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Ks § 160
Au § 85

Dnr KS 342/2014

Riktlinjer för föreningsbidrag
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 26 september 2012 § 208 anta
riktlinjer för föreningsbidrag i kommunen. Dessa riktlinjer visade sig vara
behäftade med vissa svårigheter vid tillämpningen. Kanslichef Anders Andersson
presenterade förslag till reviderade riktlinjer för föreningsbidragen vid
kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2014 § 173. Kommunstyrelsen
beslutade vid detta tillfälle att återremittera förslaget till allmänna utskottet för
utarbetande av kompletterande riktlinjer.
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag daterat den 29 april 2015
till reviderade riktlinjer för föreningsbidrag.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
föreliggande förslag till riktlinjer för föreningsbidrag samt att dessa skall träda i
kraft från och med den 1 januari 2016.

Allmänna utskottets förslag
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
_________
Expediering:
Kanslichef Anders Andersson
Föreningsansvarig Jörgen Dahlström

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Ks § 161
Au § 111

Dnr KS 085/2015

Samrådsremiss, detaljplan för del av Riggards 1:13 med flera
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 26 november 2014 § 248 att
uppdra till Bergslagens miljö- och byggförvaltning att inleda arbete med en
detaljplaneändring för området Riggards. Avsikten med detaljplaneändringen var
att möjliggöra för kommunen att välja mellan att rusta upp befintliga lägenheter
eller riva samtliga lägenheter och genomföra en nybyggnation i området.
Bergslagens miljö- och byggförvaltning har den 1 juni 2015 inkommit med
samrådsremiss gällande detaljplan för del av Riggards 1:13 med flera. Syftet med
förslaget till ändrad detaljplan är att i strandnära läge möjliggöra för utökade
byggrätter för bostadsändamål samt möjliggöra för bostäder på i dag allmänt
tillgänglig mark.
Samrådet sker under perioden 1-30 juni 2015.
Fysisk planerare Diana Nilsson, Bergslagens miljö- och byggförvaltning föredrar
föreliggande förslag till detaljplaneändring.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer att upprätta
förslag till synpunkter som presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den
17 juni 2015.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till synpunkter daterade
den 10 juni 2015.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till synpunkter
_________
Expediering:
Bergslagens miljö-och byggförvaltning
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 162

2015-06-17

Dnr KS 164/2015

Köp av kommunal mark
Ärendebeskrivning
Bäckfallet Elektronik AB har den 8 juni 2015 inkommit med skrivelse gällande
förvärv av industrimark i form av fastigheten Finnhyttan 1:4 alternativt del av
fastigheten Finnhyttan 1:4. Av skrivelsen föreslår Bäckfallet Elektronik AB två
alternativ till köp:
1. hela fastigheten Finnhyttan 4:1 förvärvas av Bäckfallet Elektronik AB till
ett pris av 200 000 kronor.
2. Del av fastigheten Finnhyttan 1:4 förvärvas av Bäckfallet Elektronik AB till
ett pris av 25 kronor per kvadratmeter. I priset ingår förrättningskostnader
till Lantmäteriet, anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt eventuella
vägkostnader.
Inköpare Maria Draxler har inkommit med skrivelse av vilken bland annat framgår
att kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 februari 2012 § 44 att
priset vid försäljning av industrimark skulle uppgå till 25 kronor per kvadratmeter
exklusive kostnader för anslutning av vatten och avlopp samt förrättningskostnader.
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet.

Förslag
Astrid Dahl (V) föreslår kommunstyrelsen besluta att Bäckfallet Elektronik AB
erbjuds köpa industrimark i form hela eller delar av fastigheten Finnhyttan 1:4 till
ett pris av 25 kronor per kvadratmeter exklusive kostnader för anslutning av vatten
och avlopp samt förrättningskostnader.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt Astrid Dahls (V) förslag.
_________
Expediering:
Bäckfallet Elektronik AB
Inköpare Maria Draxler

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Ks § 163
Au § 110

Dnr KS 431/2014

Utställning av Kommunal Avfallsplan 2016-2020
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik beslutade vid sammanträde den
24 april 2015 § 63 att föreliggande förslag till avfallsplan skulle ställas ut för
granskning under fyra veckor enligt Miljöbalken samt att förslaget skulle sändas ut
på remiss till berörda instanser.
Förslaget till Kommunal Avfallsplan 2016-2020 innehåller tre delar, underlag,
strategier och mål samt åtgärdsprogram.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt kanslichef Anders Andersson att i samråd
med Kommunledningsgruppen bestående av tjänstemän, upprätta ett förslag till
remissyttrande. Förslaget till yttrande skall presenteras vid kommunstyrelsens
sammanträde den 17 juni 2015.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till remissyttrande daterat
den 9 juni 2015.
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag
till remissyttrande över Kommunal Avfallsplan 2016-2020.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
_________
Expediering:
Bergslagens Kommunalteknik + handling

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

32 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 164

2015-06-17

Dnr KS 035/2015

Avsägelse från uppdraget som ersättare i allmänna
utskottet, Natalie Peart (MP)
Ärendebeskrivning
Natalie Peart (M) har inkommit med avsägelse daterad den 4 juni 2015 från
uppdraget som ersättare i allmänna utskottet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja Natalie Peart (MP) entledigande från uppdraget
som ersättare i allmänna utskottet.
_________
Expediering:
Natalie Peart (MP)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Ks § 165
Val av ersättare i allmänna utskottet efter Natalie Peart (MP)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 17 juni 2015 § 164 bevilja
Natalie Peart entledigande från uppdraget som ersättare i allmänna utskottet.
Kommunstyrelsen har att välja ersättare i allmänna utskottet efter
Natalie Peart (MP).

Förslag
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen välja Linn Wennberg (MP) till
ersättare i allmänna utskottet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen väljer Linn Wennberg (MP) till ersättare i allmänna utskottet.
_________
Expediering:
Linn Wennberg
Kansliavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 166

2015-06-17

Dnr KS 021/2015

Anmälan om delegationsbeslut
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden
2015-05-01–2015-05-31.
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden
2015-05-01–2015-05-31.
Beslut om yttrande till Bergslagens miljö- och byggförvaltning gällande ändrad
användning på fastigheten Ställberget 5:13, före detta Ställbergs skola.
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer
Beslut om omplacering av lån, 18 033 000 kronor, löptid till och med den
15 juni 2017, ränta 0,19 procent.
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonomichef Sara Jonsson
Beslutsdatum: 4 juni 2015

Kommunstyrelsens beslut
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Ks § 167
Delgivningar
Diarienummer
Ks-post
Ks post

Avsändare
Miljömål Örebro län

Dnr KS 458/2014

Ludvika kommun protokollsutdrag
Bergslagens miljö- och
byggnämnd
Ludvika Kommun
Kommunstyrelsen
Trafikverket

KS post

Arbogaåns Vattenförbund

KS post

Bergslagens Kommunalteknik

Dnr KS 153/2015

Länsstyrelsen Örebro län

Dnr KS 167/2013

Hyresnämnden i Linköping

Dnr KS 049/2014
Dnr KS 212/2014

Bergslagens miljö- och
byggförvaltning
Länsstyrelsen i Örebro län

Dnr KS 260/2014

Bergskraft

Dnr KS 421/2014

Dnr KS 017/2015

Bergsalgens miljö- och
byggförvaltning
Hällefors, Lindesbergs,
Ljusnarsbergs och Nora
kommuner
Jordbruksverket

Dnr KS 024/2015

Skolverket

Dnr KS 024/2015

Skolverket

Dnr KS 024/2015

Skolverket

Dnr KS 103/2015

Skolverket

Ks post
KS post

Dnr KS 017/2015

Justerandes sign.

Ämne
Protokoll från miljö och naturvårdsrådet
12 mars 2015.
Kitty Strandberg vald till vice ordförande i
räddningsnämnden Västerbergslagen
Sammanträdesprotokoll från den 7 maj 2015.
Beslut angående räddningschef
förvaltningschef räddningstjänsten
Inbjudan till samråd rörande vägplan för
riksväg 63, förbifart Hjulsjö.
Kallelse till ordinarie förbundsstämma den
3 juni 2105.
Protokoll från direktionens sammanträde den
22 maj 2015.
Beslut om förordnande av borgerlig
vigselförrättare.
Godkännande av blockhyresavtal mellan
Statens Bostadsomvandling AB och
Ljusnarsbergs kommun.
Beslut om föreläggande gällande underhåll och
ventilation, Smaragden 1.
Regional handlingsplan för klimatanpassning i
Örebro län.
Kallelse till ordinarie föreningsstämma den
29 maj 2015.
Återrapportering angående beviljade bidrag till
grönstrukturplan
Skrivelse till Jordbruksverket angående ej
beviljade bidrag till Leader Bergslagen.
Svar på skrivelse angående ej beviljade bidrag
till Leader Bergslagen.
Statsbidrag till sommarundervisning eller under
andra skollov 2015.
Statsbidrag till handledare i läs- och
skrivutveckling läsåret 2015/2016.
Beslut inom återkrav av statsbidrag hösten
2014 gällande karriärssteg för lärare.
Statsbidrag för inrättande av karriärssteg för
lärare läsåret 2015/2016.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Diarienummer
Dnr KS 103/2015
Dnr KS 114/2015

Avsändare
Skolverket
Lantmäteriet

Dnr KS 120/2015

Lantmäteriet

Dnr KS 122/2015
Dnr KS 123/2014

Fortum Distribution AB
Sveriges Kommuner och
Landsting
Länsstyrelsen i Örebro län

Dnr 151/2015
Ks-post

Ks-post

Räddningsnämnden
Västerbergslagen
Bergslagens miljö- och
byggnämnd
Jordbruksverket

Ks-post

Ludvika kommun

Ks-post

Arbogaåns Vattenförbund

Ks-post

Nora kommun

Ks-post
Ks-post
Ks-post

Barnombudsmannen
Mossgruvans samfällighetsförening
Bergslagens Kommunalteknik

Ks-post

Bergslagens Kommunalteknik

Ks post

Ks-post

Bergslagens miljö- och
byggnämnd
Rådet för funktionshindrade och
pensionärer
Bergslagens Kommunalteknik

Ks-post

Strandskyddsdelegationen

Ks-post

Ks-post

Justerandes sign.

2015-06-17

Ämne
Statsbidrag Lärarlyftet våren 2015.
Kallelse till uppdatering av andelstalslängden
i Ljusnarsnäsets vägsamfällighet den
23 april 2015.
Underrättelse om uppdatering av
andelstalslängden i Ljusnarsnäsets
vägsamfällighet.
Ansökan om nätkoncession.
Vårpropositionen och vårändringsbudgeten
2015.
Renovering av nio milstolpar och tre
väghållningsstenar.
Protokoll från sammanträde den 12 maj 2015.
Protokoll från sammanträde den 7 maj 2015.
Godkännande av insamlingssystem för
källsorterat fermenterat matavfall där
rötresterna skall användas till gödselmedel i
ekologisk produktion.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges
sammanträde den 20 april 2015 § 180, val av
vice ordförande i räddningsnämnden
Västerbergslagen.
Kallelse till ordinarie förbundsstämma den
3 juni 2015.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges
sammanträde den 20 april 2015 § 180, förslag
till styrelse i TURSAM.
Boken ”Välkommen till verkligheten”.
Kallelse till årsmöte den 11 juni 2015.
Protokoll från sammanträde i direktionen den
22 maj 2015.
Protokoll från sammanträde i direktionen den
24 april 2015.
Sammanträdesprotokoll från den 9 april 2015.
Protokoll från möte i den 9 mars 2015.
Information om Bergslagens
Kommunaltekniks servicecenter.
Skriften ”Stöd i strandskyddstillsynen”.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Diarienummer
Ks-post

Avsändare
Länstrafiken

Ks-post

Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL)
Fortum
Borådet
Räddningsnämnden
Västerbergslagen
Projekt Stärkt mottagande av
kvotflyktingar (SNAK)

Ks-post
Ks-post
Ks-post
Ks-post

Ks-post

Nora kommun

Ks-post

Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL)

Ks-post

Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL)

Ks-post

Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL)

Ks-post
Ks-post

Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL)
Socialdepartementet

Ks-post
Ks-post
Ks-post
Ks-post

Partnerskap Bergslagsbanan
Partnerskap Bergslagsbanan
Partnerskap Bergslagsbanan
Partnerskap Bergslagsbanan

Ks-post

Rådet för kommunal redovisning

Ks-post

Djäkens Bygge
samfällighetsförening
Djäkens Bygge
samfällighetsförening
Utbildningsdepartementet

Ks-post
Ks-post

Justerandes sign.

2015-06-17

Ämne
Information ”Länstrafiken från bolag till
regionförvaltning”.
Information om SKLs ordinarie kongress.
Underhåll av kraftledningsgator.
Protokoll från Borådet våren 2015.
Protokoll från sammanträde den
13 april 2015.
Presentation av SMAKs erfarenheter och
rekommendationer för ett stärkt mottagande
av kvotflyktingar.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges
sammanträde den 18 februari 2015 § 17,
förslag till styrelse för TURSAM.
Inbjudan till närverk rörande medborgarbudget för demokratisk- och socialt hållbar
utveckling.
Inbjudan till närverk rörande medborgardialog för att förebygga och hantera komplexa
samhällsfrågor.
”Mer grus under maskineriet – handbok för
tillsynsbedömning och underhåll av
grusvägar..
”Klimatrisker och krisberedskap-exempel på
arbetssätt i kommuner och landsting”.
Uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram och
förvalta ett webbaserat stöd till kommunerna
för deras yrkesintroduktion för nyanställda
socialsekreterare samt att anskaffa
uppdragsutbildningar.
Budget 2015.
Verksamhetsplan 2015.
Resultatrapport 2014.
Protokoll från sammanträde den
13 mars 2015.
Samlingsvolym med rekommendationer och
informationer.
Årsredovisning 2014.
Kallelse till årsmöte den 16 maj 2015.
Inbjudan till regional träff under 2015 med
utbildnings-minister Gustav Fridolin om
skolutveckling.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Diarienummer
Ks-post

Ks-post
Ks-post
Ks-post
Dnr KS 066/2015

Avsändare
Tegelbruket, Polisen,
Länsstyrelsen i Örebro län och
Region Örebro län
Länsstyrelsen i Örebro län

Dnr 077/2015
Dnr 077/2015
Dnr 077/2015
Dnr 077/2015
Dnr KS 145/2015

Örebro länsteater
Djäkens Samfällighetsförening
Kommunchef Bo Wallströmer
/Bergslagens Kommunalteknik
Skolinspektionen
Skolinspektionen
Skolinspektionen
Skolinspektionen
Vintermossens vägsamfällighet

Dnr KS 145/2015
Dnr ÖN 018/2015

Vintermossens vägsamfällighet
Nora kommun

Dnr KS 128/2015
Dnr KS 128/2015
Dnr KS 128/2015
Dnr KS 128/2015
Dnr KS 128/2015
Dnr KS 128/2015
Ks-post
Ks post

Äldre- och handikappomsorgen
Äldre- och handikappomsorgen
Boråd Solgården
Boråd Solgården
Boråd Solgården
Boråd Treskillingen
Boråd Kata
Boråd Kata
Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL)
Lantmäteriet

Ks-post
Ks post
Dnr KS 212/2014

BKT
Arbogaåns vattenförbund
Länsstyrelsen Örebro län

Kspost
Kspost
Kspost
Kspost

Folkbildningsrådet
Ljusnarsbergs Vänsterparti
Ljusnarsbergs socialdemokrater
Brandmännens riksförbund

Justerandes sign.

2015-06-17

Ämne
Inbjudan till konferens om resan mot en
inkluderande demokrati den 23 maj 2015.
Tillstånd till renovering av nio milstolpar och
tre väghållningsstenar.
Årsredovisning 2014.
Protokoll från styrelsemöte den 15 april 2015.
Beställning av anslutning till allmän vattenoch avloppsanläggning för Bergsalgsvallen.
Beslut för förskoleklass och grundskola
Beslut för fritidshem
Beslut för vuxenutbildning.
Beslut för förskola
Kallelse till ordinarie årstämma den
30 maj 2015.
Budget och utfall 2011-2015.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 april 2015 § 54,
godkännande av avsägelse som ledamot i
Bergslagens överförmyndarnämnd,
Gunn Carlsson (S).
Handlingsplan efter egenkontrollgenomgång
Manual för egenkontroll.
Protokoll från möte den 19 september 2013.
Protokoll från möte den 30 november 2014.
Protokoll från möte den 15 maj 2014.
Protokoll från möte den 20 april 2015.
Protokoll från möte våren 2015.
Protokoll från möte våren 2015.
Ekonomirapporten – om kommunernas och
landstingens ekonomi – april 2015
Underrättelse av avslutad förrättning
Fastighetsreglering Rällen 3:39 och 8:6
Sammanträdesprotokoll 20150522
Kallelse förbundsstämma
Regional handlingsplan för klimatanpassning
i Örebro län
Fakta om folkbildning 2015, en liten folder
Protokoll årsmöte den 27 mars 2015.
Protokoll årsmöte den 14 mars 2015.
Varsel om stridsåtgärder

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Diarienummer
Kspost

Dnr KS 164/2015-1
Dnr 091/2015-2
KSpost
KSpost

Kspost
Kspost
Dnr KS 062/2011

Kspost
Kspost

Örebro läns hockeyförbund
Inspektionen för vård och omsorg
(IVO)
Arbetsmiljöverket
Räddningstjänsten
Västerebrgslagen
Lisselåsens samfällhetsförening
Nora Kommun
Kommunfullmäktige
Länsstyrelsen Örebro län

KSpost
KSpost

Kspost

Avsändare
Naturvårdsverket

Ljusnarsbergs
Fiskevårdsområdesförening
Structor
Bergslagens miljö- och
byggnämnd
Rådet för funktionshindersfrågor
Vintermossens vägsamfällighet

2015-06-17

Ämne
Hemställan om utpekande av nya Natura 2000
områden och ändringar i befintliga områden
enligt habitat och fågeldirektivet
Erbjudande om sponsoravtal Länscup 2015
Inspektion av äldreomsorgen september 2015
Möjlighet till yttrande Räddningstjänsten
Västerbergslagen
Förslag till yttrande till Arbetsmiljöverket
Kallelse årsmöte 18 juni 18:00
Protokollsutdrag Ny ledamot i
Överförmyndarnämnden Raimo Niskanen (S)
Inbjudan utbildning Stabmetodik
23-24 september 2015
Protokoll årsstämma den 27 april 2015.
Miljöteknisk markundersökning Åstugan
Ställdalen
Sammanträdesprotokoll från den 4 juni 2015
Protokoll från sammanträde den 22 maj 2015
Protokoll från årsstämman den 30 maj 2015

Kommunstyrelsens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 168

2015-06-17

Dnr KS 140/2014

Ekonomisk rapport per den 31 maj 2015, Bergslagens
Kommunalteknik
Ärendebeskrivning
Bergslagens Kommunalteknik har inkommit med ekonomisk rapport per den
31 maj 2015. Prognosen för 2015 visar på ett underskott gentemot budget med
400 000 kronor, där gata/park/idrott beräknas generera ett underskott med
500 000 kronor samt lokal- och miljöservice ett överskott med 100 000 kronor.
Beträffande verksamheterna i Ljusnarsbergs kommun beräknas dessa medföra ett
överskott mot budget med 200 000 kronor.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
_________
Expediering:
Bergslagens Kommunalteknik

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 169

2015-06-17

Dnr KS 140/2015

Attesträtt balanskonton – ansvar 110 och attesträtt ansvar
890 - finansiering
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den
12 juni 2015 rörande attesträtt för balanskonton, kontoklass 1 och 2 samt attesträtt
för ansvarskod 890 finansiering

Förslag
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta att ekonomichef
Sara Jonsson tilldelas beslutsattesträtt avseende kommunens samtliga balanskonton,
kontoklass 1 och 2 och kommunchef Bo Wallströmer ersätter denne som
beslutsattestant. Vidare förslås kommunstyrelsen besluta utse ekonomichef Sara
Jonsson till ersättare som beslutsattestant avseende ansvarskod 890 finansiering.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag
_________
Expediering:
Kommunchef Bo Wallströmer
Ekonomichef Sara Jonsson
Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredéen
Ekonomiassistent Maria Rohde

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 170

2015-06-17

Dnr KS 041/2015

Ansökan om bidrag, Kopparbergs Guldvaskarförening
Ärendebeskrivning
Ulla Kalander-Karlsson, kassör i Kopparbergs guldvaskarförening, har inkommit
med ansökan daterad den 12 juni 2015 om marknadsförings-/evenemangsbidrag för
Guldrush 2015 den 4-5 juli 2015. Ansökan avser 10 000 kronor.
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den
12 juni 2015 rörande ansökan. I skrivelsen anges att förra årets världsmästerskap i
guldvaskning genererade ett överskott med 35 676,80 kronor, vilket har bokförts på
kommunstyrelsens disponibla medel. Beviljas föreliggande ansökan, kvarstår
25 676,80 kronor av överskottet som kommer att resultatföras 2015 och därmed
förvandlas detta till del av kommunens egna kapital. Överskottet, vilket uppstått via
intäkter vid världsmästerskapen i guldvaskning 2014 i form av framför allt
sponsring, har tidigare föreslagits överföras till framtida årliga evenemang.

Förslag
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta
 att bevilja Kopparbergs guldvaskarförening bidrag med 10 000 kronor 2015,
 att kostnaden skall belasta kontot kommunstyrelsens disponibla medel, samt
 att budgetberedningen skall ta ställning till en utökning av näringslivsutvecklarens driftbudget från 2016 med 10 000 kronor som skall
öronmärkas till årligt arrangerande av Guldrush.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
_________
Expediering:
Ulla Kalander-Karlsson, Kopparbergs guldvaskarförening
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala
Kommunchef Bo Wallströmer
Ekonomichef Sara Jonsson
Ekonomihandläggare Britt-Marie Alfredéen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNSTYRELSEN

2015-06-17

Bilaga

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den
17 juni 2015
Hendrik Bijloo (FP), gruppledare §§ 144-170
Bo Wallströmer, kommunchef
Anders Andersson, kanslichef och sekreterare
Sara Jonsson, ekonomichef
Anders Nordlund, bildningschef §§ 142-153
Karin Wouda, projektledare §§ 147-149
Margareta Emnegard, enhetschef §§ 147-149
Ann-Britt Löfström, tillförordnad socialchef §§ 147-150
Tina Löfström, konsult §§ 147-150

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

44 (44)

