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[919] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 147 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 0038/2016 

Beslut och verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av 
förskolechefen ledning av den pedagogiska verksamheten 

0 

vid Astugans förskola, Skolinspektionen 

Ärendebeskrivning 

2 (40) 

Skolinspektionen besökte förskolan Åstugan den 20-21 april 2016 för att göra 
iakttagelser, analyser och bedömningar inom följande områden: Har försko lechefen 
kännedom om förskolans pedagogiska verksamhet? Nyttjar förskolechefen sin 
kännedom om förskolans pedagogiska verksamhet för att initiera och driva 
utvecklingsprocesser? Skapar förskolechefen förutsättningar för personalen att 
bedriva och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet? Får förskolechefen 
förutsättningar av huvudmannen att leda och utveckla förskolans pedagogiska 
verksamhet? 

Skolinspektionen har inkommit med beslut och verksamhetsrapport daterad den 
9 juni 2016. Skolinspektionen bedömer att förskolechefens ledning av förskolans 

pedagogiska verksamhet fungerar väl, förskolechefen ger förutsättningar till 
personalen att utveckal den pedagogiska verksamheten och huvudmannen ger 
förskolechefen förutsättningar att ta sitt ansvar som pedagogisk ledare. 

Förskolechef Karin Alstermark föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera rapporten. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ks § 148 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 0166/2016 

Information, förslag till Energi- och klimatprogram för 
Region Örebro län 2017-2020 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingsledare Linda Svensson, Region Örebro län, informerar om arbetet med 
Energi- och klimatprogram för Region Örebro län 2017-2020. Av informationen 
framgår bland annat att klimatkonferens kommer att genomföras den 
25 oktober 2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

3 (40) 
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Ks § 149 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 0050/2016 

Information, ansökan om bidrag, insatser och samverkan 
som väsentlig bidrar till att underlätta bosättning och öka 

bosättningskapaciteten i kommunen 2016-2017 

Ärendebeskrivning 
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala informerar om ansökan om§ 37-medel 
gällande insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning 
och öka matlagningskapaciteten i kommunerna 2016-2017. Ansökan avser 
578 000 kronor till insatsen Starta eget insatser för nyanlända. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

4 (40) 
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Ks § 150 
Bos§ 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesda tum 

2016-06-15 

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. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 

5 (40) 

Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningarna. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund-Svensk föredrar ärendet. 

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

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 0008/2016 

0 • 

Aterrapprotenng av uppdrag beslutade av 
kommunstyrelsen i samband med behandling av 
kvartalsrapport 1, 2016 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen inkom med kvartalsrapport 1, ekonomisk rapport per 
den 31 mars 2016. Den ekonomiska prognosen för helåret 2016 visade på ett 
resultat med 26 580 000 kronor vilket är 1 324 000 kronor lägre resultat än 
budgeterat. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 3 maj 201 6 § 43 godkänna 
rapporten. 

Allmänna utskottet har att analysera det prognostiserade resultatet för de 
verksamhetsområden som ingår i deras ansvarsområde. Arbetsmarknadsenheten 
inklusive integration prognostiserar ett underskott med 971 000 kronor. Enhetchef 
Kent Liljendahl informerar om den ekonomiska utvecklingen inom enheten samt 
planeringen för framtiden. Bland annat planeras en nystart vad gäller samarbetet 
individ- och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen och Servicegruppen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet ti ll kommunstyrelsen. 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen inkom med kvartalsrapport 1, ekonomisk rapport per 

6 (40) 

den 31 mars 2016. Den ekonomiska prognosen för helåret 2016 visade på ett resultat 
med 26 580 000 kronor vilket är 1 324 000 kronor lägre resultat än budgeterat. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 3 maj 201 6 § 43 godkänna 
rapporten. 

Bildningschef Anders Nordlund informerar att prognostiserat underskott för 
bildningsverksamheterna beräknas, efter närmare ekonomisk analys, ku1ma 

Justerandes sign. Ut dragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (40) 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

elimineras via återsökning av större summor för mottagande av asylsökande än vad 
som tidigare antagits. Rektor Claudia Kraft anger att grundskolans prognostiserade 
underskott kan härledas till mottagandet av asylsökande barn. 

Förskolechef Karin Alstermark anger att utöver ökade kostnader för asylsökande 
barn inom förskoleverksamheten, beror det prognostiserade underskottet för 
verksamheten på ändrad debitering för kost. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar uppdra åt socialchef 
Ewa-Marie Ernlund Svensk presentera en genomgripande uppföljning av den 
ekonomiska situationen inom de sociala verksamheterna samt föreslagna åtgärder 
med anledning av prognostiserat underskott i kvartalsrapport per den 31 mars 201 6 
vid bildnings- och sociala utskottets sammanträde den 2 juni 2016. Vidare beslutar 
bildnings- och sociala utskottet hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson redovisar de överväganden som gjorts med anledning av 
kvartalsrapporten. 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen besluta att 

• asylsökande ungdomar som fyller 18 år under asyltiden skall övergå till 
statlig verksamhet och att inget bistånd utgår från kommunen om inte 
speciella omständigheter föranleder aru1at, 

• beviljade hemtjänsttimmar skall följ as upp i kommunstyrelsen tillsammans 
med övriga nyckeltal från vård- och omsorgsverksamheterna, 

• uppdra åt bildnings- och sociala utskottet att återkomma till 
kommunstyrelsen med en översyn över vård- och omsorgsverksamheternas 
ekonomi och förslag på anpassningar 201 6 till de begränsade resurserna, 

• uppdra åt kommunchef följ a upp de uppdrag rörande prioriteringsordning 
för individ- och familjeomsorgen som givits honom på kommunstyrelsens 
sammanträde den 30 mars 201 6 § 78, 

• uppdra åt socialchef utvärdera alternativa sätt att verkställa föreslagna beslut 
enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från 
Örebro kommun, 

• uppdra åt kommunchef utarbeta en handlingsplan för hur platserna på 
HVB Bergsgården skall fyllas med ensamkommande barn som är placerade 
i familjehem eller hem för vård och boende på annan ort, 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

~~ 



[9191 LJUSNARSBERGS 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-06-15 

ö 

• uppdra åt socialchef att utvärdera effekten av missbruksplaceringar våren 
2015, 

• uppdra åt kommunchef att återrapportera sitt uppdrag om att säkerställa 
återsökning av ersättningar från Migrationsverket, 

• uppdra åt socialchef att göra en analys av de ökade 
försörj ningsstödskostnaderna, 

• i övrigt uppdra till utskotten att vidta de åtgärder som krävs för att anpassa 
verksamheterna till den av kommunfullmäktige beslutade budgeten, 

• återrapportering skall ske av personalsituationen inom individ- och 
familjeomsorgen, 

• samtliga ovanstående uppdrag skall återrapporteras skriftligen till 
kommunstyrelsen vid sammanträde den 15 juni 2016, samt 

• återrapporteringen av uppdragen kan utgöra grund för eventuella åtgärder 
för att minimera underskottet i kommunen verksamhetsåret 2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund-Svensk har inkommit med redovisning av uppdrag 
rörande analys av de ökade försö1jningsstödskostnaderna daterad den I O juni 2016. 

Socialchef Ewa-Marie Ernlund-Svensk har inkommit med redovisning av uppdrag 
rörande uppföljning av beviljade hemtjänsttimmar daterad den 9 juni 2016 .. 

Socialchef Ewa-Marie Ernlund-Svensk har inkommit med redovisning av uppdrag 
rörande utvärdering av missbruksplaceringar våren 2015 daterad den 8 juni 2016. 

Socialchef Ewa-Marie Ernlund-Svensk har inkommit med redovisning av uppdrag 
rörande utvärdera alternativa sätt att verkställa föreslagna beslut enligt Lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) från Örebro kommun. 

Socialchef Ewa-Marie Ernlund-Svensk föredrar ovanstående redovisningar. 

Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med redovisning av uppdrag rörande 
återrapportering av uppdrag om att säkerställa återsökning av ersättningar från 
Migrationsverket daterad den 7 juni 2016. 

Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med redovisning av uppdrag rörande 
uppföljning av prioriteringsordning för individ- och familjeomsorgen som givits 

Justerandes sign. Utdragsbestyrl<ande 

8 (40) 
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Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

honom på kommunstyrelsens sammanträde den 3 0 mars 2016 § 78 daterad den 
7juni2016. 

Enhetchef Mia Lejonqvist har inkommit med redovisning av uppföljning av platser 
och beläggning på HVB Bergsgården daterad den 4 maj 2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningarna. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk 
Enhetschef Mia Lejonqvist 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

9 (40) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 ( 40) 
Sammanträdesdatum 

2016-06-1 5 

Dnr KS 0065/2016 

Utredning av timersättning inom personlig assistans 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund-Svensk har inkommit med utredning gällande 
timersättning inom personlig assistans daterad den 14 juni 2016. Utredningen avser 
differentierad ersättning för personlig assistans utifrån vem som genomför den 
personliga assistansen. 

Förslag 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund-Svensk föreslår kommunstyrelsen besluta om 
reviderad ersättning per timme till personlig assistans i de fall insatsen genomförs 
genom att brukaren anlitar/anställer anhörig utifrån nedanstående redovisade 
fördelningsmodell, takbelopp: 

• Grundlön per timme. 
• Tillägg för obekväm arbetstid, 11.5 procent i enlighet med Sveriges 

Kommuner och Landsting. 
• Semesterlön, 13 procent i enlighet Försäkringskassan. 
• Personalomkostnad, 38.33 procent i enlighet med Ljusnarsbergs kommun. 
• Övriga kostnader, 9 procent i enlighet med Försäkringskassan. 

Ersättningen per timme för 2016 blir utifrån ovanstående beräkningsmodell enligt 
följande: 

• Grundlön per timme: 113,00 kronor 
• Tillägg för obekväm arbetstid, 11.5 procent i enlighet med Sveriges 

Kommuner och Landsting: 13,00 kronor. 
• Semesterlön, 13 procent i enlighet Försäkringskassan: 14,69 kronor. 
• Personalomkostnad, 38.33 procent i enlighet med Ljusnarsbergs kommun: 

53,93 kronor. 
• Övriga kostnader, 9 procent i enlighet med Försäkringskassan: 17,51 kronor. 

Sammantaget 212, 13 kronor per timme. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund-Svensk 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Justerandes sign. 

~ vi[) 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 0062/2016 

Information, digitala larm inom äldreomsorgen 

Ärendebeskrivning 
Dåvarande sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 13 februari 201 4, § 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. 

11 (40) 

Tillförordnad socialchef Arm-Britt Löfström och konsult Tina Löfström, ALerigo 
AB inkom med utredningen "Digitalisering av trygghetslarm - Framtidens krav på 
larm teknik och lannmottagning", vilken redovisades vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 17 juni 2015 § 150. Utredningen innehöll bland armat en 
inventering av konununens aktuella situation gällande trygghetslarm och en 
övergripande plan för införande av digital trygghetskedja. Kommunstyrelsen 
beslutade vid detta sammanträde bland annat att uppdra åt tillträdande socialchef att 
genomföra en översyn av taxan för trygghetslann, samt genomföra kartläggning 
och ta fram en genomförandeplan för utfasningen av analoga larm. 

Socialchef Ewa-Marie Ernlund-Svensk informerar om utvecklingen rörande 
digitala larm inom äldreomsorgen. Av informationen framgår att kommunen 
kommer att köpa digitala larm samt att en organisation för implementering av 
digitala larm inom äldreomsorgen kommer att upprättas. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 0118/2016 

Omorganisation inom äldreomsorgen 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk har inkommit med skrivelse daterad den 

12 ( 40) 

3 april 2016 rörande omorganisering av äldreomsorgen. I skrivelsen anges att utifrån 
vad bland annat Socialstyrelsen framfört i diverse skrifter, torde en samordning mellan 
rehabiliteringsenheten och hemtjänsten medföra synergieffekter. Vidare skulle detta 
underlätta för nuvarande enhetschef för Treskillingen och hemtjänsten då antalet 
underställda minskar. 

Förslag 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk bildnings- och sociala utskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta att arbetet inom hemtjänsten och rehabiliteringsenheten 
framgent leds av en gemensam enhetschef som således blir chef för hemtjänst och 
rehabiliteringsenheten. 

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

Kommunstyrelsen 

Ärende beskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Vidare beslutas att för
tydligande skall göras av innebörd av och krav på tjänsten medicinskt ansvarig för 
rehabilitering (MAR) och var en eventuell sådan tjänst skall organiseras inom 
äldreomsorgen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund-Svens informerar att tillträdande enhetschef för 
hemtjänsten och rehabiliteringsenheten även kommer att utgör medicinskt ansvarig 
för rehabilitering. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

~d!J 
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Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Expediering: 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund-Svensk 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

13 (40) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 0008/2016 

Ekonomisk rapport per den 31 maj 2016 

Ärendebeskrivning 

14 (40) 

Ekonomiavdelningen har inkommit med ekonomisk rapport per den 31 maj 2016. 
Den ekonomiska prognosen för helåret 2016 avseende verksamheterna visar på en 
avvikelse mot budget med 13 038 000 kronor. Justerat med överskott i finanserna blir 
avvikelsen mellan prognos och budget 9 520 000 kronor. Resultatprognosen per 
ekonomiskt ansvarsområde visar följande: 

Ekonomisk ansvarsområde Netto, Netto, Avvikelse, 
prognos, budget tkr tkr 
tkr 

Ekonomichef 12 012 12 012 0 
Kommunchef 38 464 39 492 1 028 
Näringslivsutvecklare 5 381 5 38 1 0 
Kanslichef 5 232 5 192 - 40 
Kostchef 2 503 2 503 0 
Komvux 4 305 5 219 914 
Fastighetschef 2 005 1 655 - 350 
VUXIAM 3 510 · 2 539 - 971 
Enhetschef ensamkommande barn 0 0 0 
Socialchef 6 197 6 000 - 197 
Enhetschef, individ- och familjeomsorg 26 541 15 470 - 11 071 
Enhetschef, funktionsstöd 18 166 16 594 - 1 572 
Enhetschef, Solgården 12 302 12 247 - 55 
Enhetschef, T reski 11 ingen/hemtjänst 19 928 19 562 - 366 
Enhetschef, Koppargården 17 790 17 790 0 
Enhetschef, sjuksköterskor 7 034 7 034 0 
Enhetschef, rehabilitering 3 437 3 437 0 
Bildningschef 39 913 38 949 - 964 
Förskolechef, enhet förskolor 11 043 11 140 97 
Rektor, grundskolan med mera 29 952 30 496 546 
Summa kommunstyrelsen 265 715 252 712 -13 003 
Överförmyndarnämnden 91 56 - 35 
SUMMA 265 806 252 768 - 13 038 
Allmännyttan 752 752 0 

Justerandes sign. Utdragsbestyrl<ande 
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Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Kommunchef Bo Wallströmer anger i återrapportering av uppdrag om att säkerställa 
återsökning av ersättningar från Migrationsverket daterad den 7 juni 2016, det 
föreligger ett förväntat tillskott med 9 866 000 kronor i form av bidrag från 
Migrationsverket. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att i kommande ekonomiska prognoser skall närmare 
beaktas intäkter som tillkommer verksamheterna. Vidare beslutas att godkänna den 
ekonomiska rapp01ien. 

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 0141/2016 

Information i personalärende rörande Enis Dedic 

Ärendebeskrivning 
HR-generalist Maria Lönnberg informerar om pågående personalärende rörande 
Enis Dedic. Av informationen framgår bland annat att kommunen erbjudit 
Enis Dedic avgångsvederlag med mera men överenskommelse har inte lyckats 
uppnås. Frekvent kommunikation har förekommit och förekommer mellan ett 
flertal tjänstemän och politiker i kommunen och Enis Dedic, där den senare 
förklarat sig anse sig ha blivit utsatt för arbetsskada. 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar om de1mes kontakt med 
Enis Dedic och Anita Wallstedt, sekreterare i föreningen Organisationen Mot 
Mobbning (OMM), vilken anger sig vara ombud för Enis Dedic. 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) spelar upp två telefonsamtal hon fått 
tisdagen den 14 juni 2016 från Anita Wallstedt. I första samtalet anges bland a1mat 
ett krav på att personärendet lyfts till kommunstyrelsen, Enis Dedic blivit sjuk på 
grund av arbetet och förlorat 170 000 kronor samt att orsaken till Enis Dedics 
sjukdom är kommunchef Bo Wallströmers ledarskap samt att de1me saknar empati . 
I samtal två anförs bland annat att Enis Dedic har utsatts för grov arbetsskada, 
ordförande Ewa-Leena Johansson (S) skall ta sitt ansvar och se till att Enis Dedic 
får det avgångsvederlag och övriga krav han framfört tillgodosedda samt att 
kommunen erhållit pengar från AF A-försäkringen vilka kan användas för att betala 
avgångsvederlag till Enis Dedic. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar deklarera att den inte kan ta ställning i det enskilda 
personärendet. Dock anser kommunstyrelsen att ärendet bör gå vidare till en 
uppsägning eftersom bägge parter otvetydigt är överens om att anställningen borde 
avslutas. Eftersom det inte har kunnat nås en gemensam överenskommelse om 
avgångsvederlag, bör ärendet gå vidare i enlighet med den sedvanliga process som 
föms för uppsägningar. Vidare beslutas uppdra åt HR-generalist Maria Lönnberg 
ombesö1ja att ärendet drivs till ett avslut. 

Expediering: 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) 
Kommunchef Bo Wallströmer 
HR-generalist Maria Lönnberg 
Enis Dedic 
Anita Wallstedt 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Bos§ 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (40) 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 0008/2016 

Ekonomisk analys utifrån kvartalsrapport 1, 2016, sociala 
verksamheterna 

Bildnings- och sociala utskottet 

Äre nd ebeskrivn i ng 
Ekonomiavdelningen inkom med kvartalsrapport 1, ekonomisk rapport per 
den 31 mars 2016. Den ekonomiska prognosen för helåret 2016 visade på ett resultat 
med 26 580 000 kronor vilket är 1 324 000 kronor lägre resultat än budgeterat. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 3 maj 2016 § 43 godkänna 
rapporten. 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 maj 2016 § 63 
uppdra åt socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk presentera en genomgripande 
uppföljning av den ekonomiska situationen inom de sociala verksamheterna samt 
föreslagna åtgärder med anledning av prognostiserat underskott i kvartalsrapport per 
den 31 mars 2016 vid dagens sammanträde. 

Socialchef Ewa-Ernlund Svensk har inkommit med uppföljning av den ekonomiska 
situationen inom de sociala verksamheterna daterad den 1 juni 201 6. I upp
följningen anges att utöver i denna redovisade förslag, bedöms det i övrigt inte vara 
möjligt att omfördela medel inom den sociala verksamheten. 

Förslag 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föreslår att tillträdande enhetschef för 
individ- och familjeomsorgen ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer för vård riktat till 
gruppen vuxna missbrukare där utgångspunkten är tidiga insatser, att vården i så hög 
grad som möjligt skall ges i öppna former på hemmaplan, att antalet vårddygn i 
sluten vård minimeras samt att avstamp i de nationella riktlinjerna för missbruksvård 
görs. 

Vidare föreslår socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk att tillträdande chef för 
individ- och familjeomsorgen ges i uppdrag beträffande insatser till barn och unga, 
att utreda möjligheterna till tidiga insatser i öppen form, med genomförande i egen 
regi och/eller i samverkan med annan kommun samt minimera kostnader jämlikt Lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 9 punkt 8, bostad med 
särskild service, med anledning av skolgång på annan ort. 

Därtill föreslår socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk en utredning av differentierad 
timersättning för personlig assistans enligt LSS. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Slutligen föreslår socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk att bildnings- och sociala 
utskottet skall överväga att genomgående hänskjuta samtliga kostnadskrävande 
ärenden till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. 

18 ( 40) 

Ordförande Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt de 
sociala verksamheterna upprätta förslag till kostnadsreduceringar motsvarande 
5 000 000 kronor samt konsekvensbeskrivningar av dessa kostnadsreduceringar. 

Vidare föreslår ordförande Ingemar Javinder (S) kommunstyrelsen bevilja de sociala 
verksamheterna tilläggsanslag under 2016 med 5 000 000 kronor. 

Slutligen föreslår ordförande Ingemar Javinder (S) kommunstyrelsen besluta att en 
ekonom på ekonomiavdelningen skall arbeta med inriktning mot de sociala 
verksamheterna. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet förslår kommunstyrelsen besluta enligt socialchef 
Ewa-Marie Ernlund Svensks och ordförande Ingemar Javinders (S) förslag. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att en ekonom på ekonomiavdelningen skall arbeta med 
inriktning mot de sociala verksamheterna. Vidare beslutas uppdra åt ekonomichef 
Sara Jonsson att tillsammans med tillträdande enhetschef för individ- och 
familjeomsorgen Sara Jansson, utarbeta en metod för arbetet med och uppföljning 
av ekonomin för individ- och familjeomsorgen. Därtill beslutas avslå förslagen om 
att hänskjuta kostnadskrävande ärenden till kommunstyrelsen, att uppdra åt de 
sociala verksamheterna upprätta förslag till kostnadsreduceringar motsvarande 
5 000 000 kronor samt konsekvensbeskrivningar av dessa kostnadsreduceringar 
samt bevilja de sociala verksamheterna tilläggsanslag under 2016 med 
5 000 000 kronor. Slutligen beslutar kommunstyrelsen betrakta den ekonomiska 
analysen som en rapport och godkänna den. Kommunstyrelsens hänvisar till vad 
som tidigare framkommit och beslutats vid dagens sammanträde § 155. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund-Svensk 
Tillträdande enhetschef Sara Jansson 

Justerandes sign. w clu 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr 0008/2016 

Ekonomisk rapport per den 30 april 2016, Bergslagens miljö
och byggnämnd 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens miijö- och byggnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per den 

30 april 2016. Rapporten visar ett underskott gentemot budget för perioden med 

766 000 kronor och en prognos för helåret 2016 enligt budget. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkä1mer rapporten. 

Expediering: 
Bergslagens miljö- och byggnämnd 

Juslerandes sign. Uldragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 0008/2016 

Ekonomisk rapport per den 31 maj 2016, Bergslagens 
överförmyndarnämnd 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens överförmyndarnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per den 
31 maj 2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkä1mer rapporten. 

Expediering: 
Bergslagens överförmyndarnämnd 

Justerandes sign. 

~~ 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 008/2016 

Ekonomisk rapport per den 31 maj 2016, Bergslagens 

kommunalteknik 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens kommunalteknik har inkommit med ekonomisk rapport per den 

31 maj 2016. Rapporten visar i driftuppföljningen ett underskott gentemot budget 

för perioden med 11 057 000 kronor varav 5 212 000 kronor kan härledas till den 

avgiftsfinansierade verksamheten. För helåret 2016 prognostiseras ett underskott 

med 693 000 kronor vad gäller den skatefinansierade verksamheten och ett 

överskott med 750 000 kronor rörande den avgiftsfinansierade verksamheten. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkä1mer rapporten. 

Expediering: 
Bergslagens kommunalteknik 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ks § 161 
Bos§ 81 Dnr KS 0046/2016 

Uppföljning av beläggning och personalbemanning inom 
förskoleverksamheten 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med uppfö ljning av beläggning och 
personal bemaiming inom förskoleverksamheten 2014-2015 samt 2016 per den 
30 april. 

Förskolechef Karin Alsterrnark föredrar ärendet. 

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

Kommunstyre/sen 
Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 0046/2016 

Uppföljning av elevantal i förskoleklass, grundskola och 
särskola 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
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Bildningschef Anders Nordlund redovisar antalet elever i förskoleklass, grundskolan 
och särskola. Per den 31 maj 2016 har förskoleklassen 38 elever och grundskolan 
33 1 elever samt internationella klasserna 84 elever. 

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 godkänner uppföljningen. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 0046/2016 

Reviderad delegationsordning för bildningsverksamheten 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 

24 (40) 

Bildningschef Anders Nordlund har inkom med förslag till reviderad 
delegationsordning för bildningsverksamheten vid bildnings- och sociala utskottets 
sammanträde den 12 maj 2016 § 67. Utskottet beslutade vid detta tillfälle återremittera 
förslaget. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med reviderat förslag till reviderad 
delegationsordning för bildningsverksamheten. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag 
till reviderad delegationsordning för bildningsverksamheterna. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ks § 164 

Reviderade lönekriterier 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 0165/2016 

Bildningschef Anders Nordlund redovisar förslag till reviderade lönekriterier och 
underlag för lönesamtal daterade den 1 april 2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
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Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till reviderade lönekriterier och 
underlag för lönesamtal. 

Expediering: 
Kommunledningsgruppen 
Enhetschefer 
Rektorer 
Förskolechefer 

Justerandes sign. w d!} 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (40) 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 0103/2016 

Förfrågan om förnyat ställningstagande för ett gemensamt 
leaderarbete i Bergslagen, Leader Bergslagen 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Leader är en metod för landsbygdsutveckling innebärande genomförande av projekt 
som utvecklar landsbygden. Leaderarbetet finansieras via de fyra europeiska 
struktur-och investeringsfonderna rörande arbetet med lokalt ledd utveckling inom 
EU. De fyra fonderna är jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och 
fiskerifonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden. Jordbruksverket är 
förvaltningsmyndighet för lokalt ledd utveckling för alla fonderna. 

Skrivelse har den 18 maj 2016 inkommit från Leader Bergslagen med förfrågan om 
ställningstagande till ett fortsatt gemensamt leaderarbete i Bergslagen. Leader 
Bergslagen, vilken består av kommunerna Filipstad, Kristinehamn, Munkfo rs, 
Storfors, Hällefors, Karlskoga, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Fagersta, Norberg, 
Ski1mskatteberg, Surahammar, Ludvika och Smedjebacken, erhöll 2015 inga 
ekonomiska medel från Jordbruksverket för leaderarbete 2014-2020. 

Leader Bergslagens föreningsstämma den 20 april 201 6 beslutade att föreningen 
fortsatt skall verka för lokal utveckling i hela Bergslagen. För att kunna bedriva 
detta arbete har förhandlingar inletts med regionala och nationella finansiärer och i 
dessa har framkommit frågan om den kommunala finansieringen. Leader 
Bergslagen vill med anledning av detta få besked av de 15 medlemskommunera om 
finansiering enligt vad som tidigare har diskuterats. För Ljusnarsbergs kommun 
avser medverkan en maximal kostnad av 98 560 kronor per år. 

Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 1 juni 201 6. 
I de1ma anges bland annat att kommunen deltagit i en dialog med övriga 
medlemskommuner om en tredelad finansieringsmodell med 20 kronor per 
invånare och år från vardera kommunala, regionala och nationella medel. 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta att Ljusnarsbergs 
kommun är positiv till att finansera sin andel av den samlade kommunala 
medfinansieringen av Leader Bergslagen enligt föreslagen finansieringsmodell, 
under förutsättning att regional och nationell medfinansiering erhålls motsvarande 
två tredjedelar av totalbudgeten och att inriktningsprogram presenteras och 
godkänns av kommunen. 

Justerandes sign. Ut dragsbestyrkande 
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Allmänna utskottets beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Leader Bergslagen 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 0144/2016 

Ansökan om medlemskap i gemensam nämnd, Regionhälsan 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 24 maj 2016 
avseende ansökan om medlemskap i gemensam nämnd, Regionhälsan. 

I skrivelsen anges att kommunens avtal med nuvarande företagshälsovård löper ut 
vid kommande årsskifte. Utifrån detta har kommunchef Bo Wallströmer haft en 
dialog med ledande tjänstemän inom Regionhälsan. Regionhälsan har Region 
Örebro län som huvudman och är organiserat i en gemensam nämnd där förutom 
Region Örebro län ingår kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Laxå och 
Lindesberg. Den ekonomiska insatsen i Regionhälsan avgör respektive medlems
kommun. I Ljusnarsbergs kommun är nuvarande budget för företagshälsovård 
3 16 000 kronor. Eventuell förstärkning vid ett inträde i den gemensamma nämnden 
kommer beslutas vid antagandet av 2017 års budget. 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun
fullmäktige besluta ansöka om medlemskap i den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård, Regionhälsan. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta ansöka om medlemskap i 
den gemensamma nämnden för företagshälsovård, Regionhälsan. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 0050/2016 

Riktlinjer för bostadsförsörjning Ljusnarsbergs kommun 
2016-2019 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 11 februari 2015 § 28 uppdra åt 

fastighetschef Jessica Eriksson utarbeta ett förslag till bostadsförsö1jningsplan för 
Ljusnarsbergs kommun. 

Samtliga kommuner är enligt Lag (2000: 13 83) om kommunernas 

bostadsförsö1jningsansvar, skyldiga att minst en gång under varje mandatperiod 

anta riktlinjer för kommunens bostadsförsö1jning. 

Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer har inkommit 

med förslag till bostadsförsö1j ningsplan, "Riktlinjer för bostadsförsö1jning 

Ljusnarsbergs kommun 2016-2019" daterat den 24 maj 2016. 

Fastighetschef Jessica Eriksson föredrar ärendet. 

Förslag 

29 (40) 

Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer föres lår allmänna 

utskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande 

förslag till "Riktlinjer för bostadsförsö1jning Ljusnarsbergs kommun 2016-2019" 

daterat den 24 maj 2016. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
Riktlinjer för bostadsförsö1jning Ljusnarsbergs kommun 2016-2019" daterat den 
24 maj 2016 med tillägg på sidan 2 av trygghet som en viktig kvalitetsaspekt i 
boendemiljön. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 0150/2016 

Strategi mot våldsbejakande extremism 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer informerar att utkast har utarbetats för strategi mot 

våldsbejakande extremism. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist har inkommit med skrivelse daterad den 
2 juni 2016 rörande strategi mot vålds bejakande extremism. Bilagt skrivelsen finns 
förslag till länsgemensam strategi mot våldsbejakande extremism. 

Förslag 
Folkhälsostrateg Li1mea Hedkvist föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta länsgemensam strategi mot våldsbejakande 
extremism och ge kommunstyrelsen i uppdrag att implementera strategi i 
Brottsförebyggande rådets organisation och arbete. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
länsgemensam strategi mot våldsbejakande extremism med tillägg på sidan 2 av 
primärvården som förslag från kommunerna i norra länsdelen som deltagande 
gällande individinriktade insatser. Vidare förstås kommunfullmäktige besluta ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att implementera strategi i Brottsförebyggande rådets 
organisation och arbete. 

/ 

Juslerandes sign. Uldragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 0151/2016 

Deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk för 
medborgardialog i komplexa samhällsfrågor 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Processledare Bernard leRoux, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
projektledare Karin Wouda och folkhälsostrateg Linnea Hedkvist informerade om 
medborgardialog i komplexa samhällsfrågor vid kommunstyrelsens sammanträde 
den 25 maj 2016 § 142. 

Kommunchef Bo Wallströmer informerar att förfrågan om deltagande i SKLs 

nätverk för medborgardialog i komplexa samhällsfrågor förväntas inkomma. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmä1ma utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsostrateg Li1mea Hedkvist har inkommit med skrivelse daterad den 2 juni 
2016 rörande ett eventuellt deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings 
nätverk för medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. 

Förslag 
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Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist föreslår kommunstyrelsen besluta delta i Sveriges 
Kommuner och Landstigens nätverk för komplexa samhällsfrågor, utse 
kommunstyrelsen och Kommunledningsgruppen till styrgrupp för projektet, uppdra 
åt kommunchef Bo Wallströmer utse projektgrupp och projektledare samt uppdra åt 
kommunchef BO Wallströmer att i samverkan med processledare återkomma med 
beräknat behov av medel för utbildnings- och handledningsstöd för projektarbetet i 
kommunen, därtill projekt- och tidplan. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Justerandes sign. 

Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 170 
Au§ 107 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 0090/2016 

Remiss, 2014 års Demokratiutrednings betänkande Låt fler 
forma framtiden! (SOU 2016:5) 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kulturdepartementet inkom med remiss och inbjudan till yttrande över betänkandet 

Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) från 2014 års Demokratiutredning. 

Eventuellt yttrande skall vara Kulturdepartementet tillhanda senast den 

21 juni 2016. 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 6 april 2016 § 64 uppdra åt 

kanslichef Anders Andersson upprätta förslag till yttrande. Förslaget till yttrande 

skulle redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 juni 2016. 

Kanslichef Anders Andersson redovisar muntligt vilka synpunkter yttrandet avser 

innehålla. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den 
8 juni 2016. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 8 juni 2016 bilagt 
förslaget till remissyttrande, kommunstyrelsen besluta anta föreliggande förslag till 
yttrande över 2014 års Demokratiutrednings betänkande Låt fler forma framtiden! 
(SOU 2016:5). 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kanslichef Anders Anderssons förslag. 

Expediering: 
Kulturdepartementet + handling 
Juslerandes sign. Uldragsbeslyrkande 
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Au§ 100 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-1 5 

Dnr KS 0136/2016 

Årsredovisning 2015 och stämmorapport, Bergskraft 
Bergslagen Ekonomisk Förening 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

33 (40) 

Årsredovisning 2015 för Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening har inkommit. 
Resultaträkningen visar på ett underskott med I 00 480 kronor. 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) avger muntlig rapport från Bergskraft 

Bergslagen Ekonomisk Förenings årsstämma. Två medlemmar har under året 

lämnat den ekonomiska föreningen medan två nya har tillkommit. Dotterbolaget 

Bergskraft Bergslagen Service AB är nedlagt sedan den 30 april 2016. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar årsredovisning 201 5 för Bergskraft Bergslagen 
Ekonomisk Förening och stämmorapport. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Dnr KS 0004/2016 

Val av ersättare i bildnings- och sociala utskottet efter 
Kenneth Axelsson (SD) 

Ärendebeskrivning 
Kommun fullmäktige beslutade vid sammanträde den 221 januari 2016 § 8 bevilja 
Kenneth Axelsson (SD) entledigande från bland anat uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den2 januari 2015 § 6 välja 
Ke1meth Axelsson (SD) till ersättare i bildnings- och sociala utskottet. 

Kommunstyrelsen har att välja ersättare i bildnings- och sociala utskottet efter 
Kenneth Axelsson (SD). 

Förslag 

34 (40) 

Jens Pettersson (SD) föreslår kommunstyrelsen välja Mats Larsson (SD) till ersättare i 
bildnings- och sociala utskottet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar välja Mats Larsson (SD) till ersättare i bildnings- och 
sociala utskottet. 

Expediering: 
Mats Larsson (SD) 
Kansliavdelningen 

Jus!erandes sign. U!dragsbes!yrkande 



f9i9J LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
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Ordföranden informerar 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar om följande: 

• Årsstämma i Tursam i Bergslagen ekonomisk förening. 
• Årsstämma i Hopajola. 
• Den 4 juli 2016 senaste dagen för inkommande med yttrande gällande 

samrådsremissen rörande förslag till kommunens översiktsplan. 
• Arbete pågår inom Region Örebro län beträffande en eventuell ny 

region bildning. Remisskonferens kommer att avhållas den 18 augusti 2016. 
• Förvaltningsrätten i Falun har i dom avslagit kommunens överklagan av 

Skatteverkets beslut gällande ersättning enligt lagen om ersättning för viss 
mervärdesskatt för kommuner och landsting. Kommunen har kontaktat 
jurister för att överklaga förvaltningsrättens dom. 

• Trafikverket har inkommit med begäran om arrende för kommunens 
byggnationer vid resecentrum i Kopparberg och Ställdalen. 

• Bergslagens miljö- och byggnämnd har inkommit med inbjudan till att 
inkomma med yttrande senast den 27 juni 2016 rörande bygglovsansökan 
gällande asylboende vid före detta Ställdalens skola. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och 
kanslichef Anders Andersson upprätta ett yttrande till Bergslagens miljö- och 
byggnämnd med anledning av bygglovsansökan gällande asylboende vid före detta 
Ställdalens skola. 

Vidare beslutas att godkänna informationen. 

Expediering: 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) 
Kanslichef Anders Andersson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Anmälan om delegationsbeslut 

Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 
2016-05-01- 2016-05-31. 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden 
2016-05-01- 2016-05-31. 

Beslut den 1 juni 2016, Kommuninvest, omsättning av lån, 23 625 000 kronor, 
bundet en månad till och med den 1 juli 2016 , ränta tre månader Stibor + 0,54 
procent. Lånet avser Ljusnarsbergs kommunlager AB. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonomichef Sara Jonsson 

Beslut den 1 juni 2016, Kommuninvest, omsättning av lån, 20 000 000 kronor, 
bundet en månad till och med den 1 juni 2018 , ränta 0,21 procent. Lånet avser 
Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonomichef Sara Jonsson 

Beslut den 19 maj 2016 om upphandling via inköpssamverkan i Örebro av 
maskindiskmedel. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Beslut den 7 juni 2016 om upphandling via inköpssamverkan i Örebro av 
livsmedel, ägg. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Beslut den 7 juni 2016 om upphandling via inköpssamverkan i Örebro av 
livsmedel, kött. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Beslut den 7 juni 2016 om upphandling via inköpssamverkan i Örebro av 
livsmedel, mjöl. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

36 (40) 

Beslut den 20 maj 2016 om upplåtelse av allmän plats/offentlig tillställning gällande 
nationaldagsfirande. 
Delegat: Inköpare Maria Draxler 

Beslut den 20 maj 201 6 om upplåtelse av allmän plats/offentlig tillställning gällande 
uteservering vid restaurang Zaras. 
Delegat: Inköpare Maria Draxler 

Juslerandes sign. Uldragsbeslyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Beslut den 1 juni 2016 om upplåtelse av allmän plats/offentlig tillställning gällande 
sten och mineralmässa. 
Delegat: Inköpare Maria Draxler 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Delgivningar 

Ärendebeskrivning 
Diarienummer/ 
förvaring 
Kspost 16-116 

Ks post 16-11 7 

Ks post 16-119 
Ks post 16-122 
Ks post 16-123 

KS post 16- 124 

KS post 
Ks post 16-125 

Ks post 16-126 
Ks post 16-127 

Ks post 16-128 
Ks post 16-129 

Ks post 
KS0053/2016 
Ks post 16-131 

Ks post 16-132 
Ks post 16-133 

Kspost 16-1 34 

Ks post 16-135 

Ks post 16-136 

Ks post 16-137 

Avsändare 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 
Region Örebro län 

BMB 
F olkbildningsrådet 
Bergslagens miljö- och 
byggnämnd (BMB) 

Bergslagens miljö- och 
byggnämnd (BMB) 

Vattenmyndigheten 
Region Örebro län 

Transportstyrelsen 
Länsstyrelsen Örebro län 

Arbogaåns vattenförbund 
Sveriges Kommuner och 
Landsting 
Folkbildningsrådet 
Intresseföreningen Bergslaget 
Sveriges Kommuner och 
Landsting 
Bostadsrätterna 
Region Örebro län 

Länsstyrelsens i Örebro län 

Folkbildningsrådet 

Junis 

Stöldskyddsföreningen 

Justerandes sign. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (40) 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Ämne 

Konferens om samverkan mellan kommun 
och polis nu även med medborgarlöften 
Årsredovisning 2015 (Bok finns hos 
ekonomichef Sara Jonsson) 
Protokoll 160519 
Faktabok 
Projektrapport om asylboenden i BMBs 
samverkanskommuner 

Uppdrag till förvaltningschefen, förslag på 
hur handläggningstiderna för bygglov ska 
kortas ned 
Sammanställning av genomförda åtgärder 
Protokoll 160513 specifikt samverkansråd för 
folkhälsa, social välfärd och vård 
Föremål som kan utgöra en fara för luftfarten 
Instruktion före-tjänsten Överlämnande av 
överklagat kommunalt beslut 
Kallelse förbundsstämma 8 juni 
Inbjudan att kandidera till Sveriges 
kvalitetskommun 2017 
Fakta om folkbildning 2016 
Jubileumsböcker 20 år 
Om styrning av offentligt finansierad 
verksamhet 
Årsredovisning 
Protokoll regionalt samverkansråd 
20 maj 2016 
Tillfälliga föreskrifter om förbud mot att 
vistas inom riskområde i Dalkarlsberg, Nora 
kommun 
Folkbildningsrådet betydelse för samhället 
2015 
Är din kommun en av dem som svarat att barn 
i fami lj er med missbruk inte erbjuds stöd? 
Finansiering av grannsamverkanskyltar 
kommunbidrag 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Justerandes sign. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (40) 
Sammanträdesdatum 

2016-06-15 

Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-06-1 5 

Bilaga 

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den 
15juni2016 

Gunnar Fransson (M), ej tjänstgörande ersättare § § 14 7-1 54 
Sara Jonsson, ekonomichef 

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 

Anders Nordlund, bildningschef §§ 147-168 
Ewa-Marie Ernlund-Svensk, socialchef§§ 147-154 
Mikael Haapala, näringslivsutvecklare §§ 148-149 
Karin Alstermark, försko lechef§ 147 
Linda Svensson, utvecklingsledare, Region Örebro län § 14 7-148 
Maria Lö1mberg, HR-generalist § § 15 5-1 56 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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