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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-05-25 

Ks § 117 Dnr KS 0008/2016 

Ekonomisk rapport per den 30 april 2016 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med ekonomisk rapport per den 30 april 2016. 
Den ekonomiska prognosen för helåret 2016 avseende verksamheterna visar på en 
avvikelse mot budget med 11 613 000 kronor. Resultatprognosen per ekonomiskt 
ansvarsområde visar följande: 

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

Ekonomichef 12 012 12 012 0 
Kommunchef 36 468 37 496 1 028 
Näringslivsutvecklare 5 377 5 377 0 
Kanslichef 5 228 5 188 - 40 
Kostchef 2 469 2 469 0 
Vuxam 4 305 5 219 914 
Fastighetschef 712 362 - 350 
AME/Integration 3 510 2 539 - 971 
Enhetschef ensamkommande barn 9 835 9 835 0 
Socialchef 6 193 5 996 - 197 
Enhetschef, individ- och familjeomsorg 25 275 15 470 - 9 805 
Enhetschef, funktionsstöd 18 008 16 593 - 1 415 
Enhetschef, Solgården 12 301 12 246 - 55 
Enhetschef, Treskillingen/hemtjänst 19 928 19 562 - 366 
Enhetschef, Koppargården 17 780 17 780 0 
Enhetschef, sjuksköterskor 7 034 7 034 0 
Enhetschef, rehabilitering 3 436 3 436 0 
Bildningschef 39 876 38 912 - 964 
Förskolechef, enhet förskolor 11 043 11 141 98 
Rektor, grundskolan med mera 29 951 30 496 545 
Summa kommunstyrelsen 270 741 259 163 - 11 578 
Överförmyndarnämnden 91 56 - 35 
SUMMA 270 832 259 219 -11 613 
Allmännyttan 351 351 0 

Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk informerar att närmare analys av beräknat 
underskott för invid- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och enheten för 
funktionsstöd skall göras ti ll bildnings- och sociala utskotets sammanträde den 
2 juni 2016. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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2016-05-25 

Bildningschef Anders Nordlund informerar att bildningsverksamheten erhållit större 
intäkter än tidigare beräknat för mottagande av asylsökande och ensamkommande 
barn. 

Ekonomichef Sara Jonsson informerar om större kostnader än budgeterat beträffande 
löneavdelningen mad anledning av att flytten till Kumla av löneadministrationen 
genomfördes senare än beräknat. 

Kommunchef Bo Wallströmer informerar att ärendet rörande moms gällande 
Treskillingen ännu ej är avgjort. 

Kanslichef Anders Andersson informerar att mindre intäkt än budgeterat har erhållits 
från Myndigheten för samhälsskydd och beredskap. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten. 

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2016-05-25 

Dnr KS 0008/2016 

Ekonomisk analys utifrån kvartalsrapport 1, 2016 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen inkom med kvartalsrapport 1, ekonomisk rapport per 
den 3 1 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. 

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 till kommunstyrelsen. 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen inkom med kvartalsrapport 1, ekonomisk rapport per 

4 (36) 

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

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

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

Utdragsbestyrkande 
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2016-05-25 

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 kvartalsrappo1i per den 31 mars 2016 
vid bildnings- och sociala utskottets sammanträde den 2 juni 2016. Vidare beslutar 
bildnings- och sociala utskottet hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

5 (36) 

Ekonomichef Sara Jonsson redovisar de överväganden som gjorts med anledning av 
kvarta Israpporten. 

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 annat, 

• beviljade hemtjänsttimmar skall följas 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 2016 till de begränsade resurserna, 

• uppdra åt kommunchef följa upp de uppdrag rörande prioriteringsordning 
för individ- och familjeomsorgen som givits honom på kommunstyrelsens 
sammanträde den 30 mars 2016 § 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 fö r vård och boende på annan ort, 

• 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, 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-05-25 

• uppdra åt socialchef att göra en analys av de ökade 
försö1j 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 20 16, 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. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Bildningschef Anders Nordlund 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk 
Tillförordnad enhetschef Gunilla Snellman 
Enhetschef Margareta Emnegard 
Enhetschef Lillemor Ardesjö 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

Dn r KS 0046/2016 

Utredning av möjligheterna till sommarlovsstöd i grundskolan 
samt utredning och bevakning av statsbidrag inom skolans 
område 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 § 114 i 
samband med antagande av budget 2016 och plan för 2017-2018, uppdra åt 
bildningschefen utreda möjligheterna till sommarlovsstöd i grundskolan och söka 
medel för detta till sommarens verksamhet samt utreda och bevaka behovet av att 
söka olika statsbidrag inom skolans område i syfte att insatser görs för bättre 
resultat. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med utredning daterad den 
4 maj 2016. I utredningen redovisas befintliga statsbidrag samt kommunens 
agerade beträffande dessa statsbidrag. 

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

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Timplan för grundskolan 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

Dnr KS 0046/2016 

Enligt Skolförordning (2011: 185) kap 9 § 4 beslutar huvudmannen om 
undervisningstidens fördelning mellan årskurserna, den så kallade timplanen. 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till timplan för 
grundskolan. 

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

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till timplan för grundskolan 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 
Rektor Claudia Kraft 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

Dnr KS 0132/2016 

Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas 
barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 

9 (36) 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 januari 2014 § 12 att kommunen 
skall arbeta utifrån Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter och 
nationell ungdomspolitik. Vidare beslutades uppdra åt bildningschef Anders Nordlund 
att utarbeta en handlingsplan för arbetet utifrån Förenta Nationernas konvention om 
barnets rättigheter och följa upp implementeringen i kommunen samt i samband med 
detta genomföra en översyn av det ungdomspolitiska programmet. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till handlingsplan för 
implementering av Förenta Nationernas barnkonvention. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag 
till handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention. 
Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att samtliga kallelser och kungörelser till 
politiska sammanträden i kommunen skall kompletteras med texten "Tänk på 
barnperspektivet" . Slutligen föreslås kommunstyrelsen besluta att barnbokslut för 
kommunen skall upprättas vaij e år. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, efter genomförda redaktionella 
ändringar av handlingsplanen, anta föreliggande förslag från bildnings- och sociala 
utskottet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

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 

10 (36) 

Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningarna. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
SocialchefEwa-Marie Ernlund Svensk 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

Dnr KS 0008/2016 

Ekonomisk rapport per den 31 mars 2016, Bergslagens 

kommunalteknik 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens kommunalteknik har inkommit med ekonomisk rapport per den 
31 mars 2016. Prognosen för helåret 2016 är ett underskott gentemot budget med 
600 000 kronor. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport per den 31 mars 2016 från 
Bergslagens kommunalteknik. 

Expediering: 
Bergslagens kommunalteknik 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

Dnr ÖN 0039/2016 

Ekonomisk rapport per den 30 april 2016, Bergslagens 
överförmyndarnämnd 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens överförmyndarnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per den 

12 (36) 

30 april 2016. Prognosen för helåret 2016 visar på ett underskott med 34 000 kronor. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport per den 30 april 2016 från 
Bergslagens överförmyndarnämnd. 

Expediering: 
Bergslagens överförmyndarnämnd 

Justerandes sign, Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

Dnr KS 0137 /2016 

Årsredovisning 2015, Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med årsredovisning 2015 för Ellyvor och 
Ove Anderssons stiftelse. Resultatet 2015 uppgår till en förlust med 
1 312,59 kronor. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmä1ma utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar årsredovisningen och överlämnar den till revisorerna. 

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

Dnr KS 0137 /2016 

Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns 
Socialsamfond 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med årsredovisning 2015 för 
Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond. Resultatet 2015 uppgår till en vinst med 
573,22 kronor. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar årsredovisningen och överlämnar den till revisorerna. 

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

Dnr KS 0137 /2016 

0 

Arsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Skolsamfond 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med årsredovisning 2015 för 
Ljusnarsbergs kommuns Skolsamfond. Resultatet 2015 uppgår till en förlust med 
310,26 kronor. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar årsredovisningen och överlämnar den till revisorerna. 

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Justerandes sign. Utdragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

Dnr KS 0137 /2016 

0 

Arsredovisning 2015, Karl-Gunnar Erikssons 
Donationsstiftelse 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med årsredovisning 2015 för 
Karl-Gunnar Erikssons Donationsstiftelse. Resultatet 2015 uppgår till en förlust 
med 4 184,68 kronor. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar årsredovisningen och överlämnar den till revisorerna. 

Ex pedi ering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

Dnr KS 140/2014 

Kommentarer från Bergslagens kommunalteknik, 
revisionsrapport Styrning och rutiner för redovisningar av 

driftkostnader och investeringar, KPMG 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Bergslagens kommunalteknik genomförde en granskning av hur 

förbundet arbetar med redovisning av driftkostnader och investeringar. I 

granskningsarbetet har revisorerna biträtts av konsulter från KPMG. 

17 (36) 

Certifierad kommunal yrkesrevisor Anders Petersson inkom med revisionsrapport, 

Bergslagens kommunalteknik Styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader 

och investeringar daterad november 20 I 5. 

Ordförande för revisionen i Bergslagens kommunalteknik Gunilla Carlsson inkom 

med skrivelse daterad den I O december 2015 med anledning av revisionsrapporten. 

I skrivelsen angavs bland annat att revisorerna bedömer att styrningen av drifts- och 

investeringskostnader i huvudsak är ändamålsenlig men att det foms utrymme för 

vissa ändringar och förbättringar av rutinerna för att öka ändamålsenligheten. Detta 

skulle ytterligare stärka den interna kontrollen och därigenom säkerställa en än mer 

rättvisande redovisning. 

Revisorerna önskade att direktionen i Bergslagens kommunalteknik inkom med 

kommentarer till iakttagelserna i revisionsrapporten senast den 20 februari 20 I 6. 

Direktionen i Bergslagens kommunalteknik beslutade vid sammanträde den 

8 februari 2016 § 6 anta förslag till kommentarer som svar på revisorernas rapport. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den I 4 april 2016 § I 8 notera 

revisionsrapporten samt uppdra åt Bergslagens kommunalteknik delge 

kommunfullmäktige de kommentarer till iakttagelserna i revisionsrapporten som 

direktionen avger till revisorerna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera kommentarerna till 
iakttagelserna i revisionsrapporten som direktionen avger till revisorerna. 

Justerandes sign. U tdragsbestyrkande 
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Samhällsbyggnad Bergslagen 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (36) 
Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

Dnr KS 0068/2016 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 april 2014 § 87 anta då 
föreliggande förslag till direktiv till Projekt Samverkan i Bergslagen - Utveckling av 
befintliga och nya samverkansområden inom kommunerna i norra Örebro län. Syftet 
med projektet är att optimera kundnytta, kompetensförsö1jning och skapa 
kostnadseffektivitet i en stabil organisation inom kommunerna i norra Örebro län 
(KNÖL) genom att utreda befintlig samverkan och nya områden för samverkan. 

Kommunchef Bo Wallströmer har informerat allmänna utskottet och kommunstyrelsen 
om utvecklingen i projektet kontinuerligt under 2014 och 2015. Projektledare 
Marianne Skinnars-Bruno engagerades på 60 procents tjänst genom tjänsteköp av 
Örebro läns landsting under perioden 1 augusti 2014-28 februari 2015. 
Samhällsbyggnadschef Lars Hågbrandt, Katrineholms kommun engagerades som 
sakkunnig i sarnhällsbyggnadsfrågor. 

Projektorganisationen bestod av, utöver projektledare och sakkmmig, en styrgrupp 
med ordförandena i kommunstyrelserna i KNÖL-kommunerna och representanter för 
oppositionen i respektive kommun samt ordförandena i Bergslagens miljö- och 
byggnämnd samt i direktionen för Bergslagens Kommunalteknik. Därtill fa1ms en 
projektgrupp bestående av kommuncheferna i KNÖL-kommunerna samt 
förvaltningschef i Bergslagens miljö- och byggförvaltning och förbundschef i 
Bergslagens Kommunalteknik. Projektgruppen och projektledare utsåg 
referensgrupper och arbetsgrupper utifrån föreliggande behov. 

Utifrån framtagna exempel på tänkbara samverkansornråden prioriterades följande fem 
områden: 

• Sammanslagning av Bergslagens miljö- och byggförvaltning och Bergslagens 
Kommunalteknik med tillhörande politiska organisationer. 

• Infrastruktur och kommunikation. 
• Upphandling. 
• Fordonsförvaltning. 
• Administrativa datasystem. 

Utöver detta avsågs fö ljande specifika samverkansornråden att utredas: 
• Strategiskt miljöarbete. 
• Juridisk kompetens. 
• IT-organisation/IT-strateg. 
• Tele/växel/kundtjänst. 
• Debitering inom vård och omsorg samt barnomsorg. 
• Systernförvaltare för socialtjänstens gemensamma program. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (36) 
Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

• Lönehantering för kommunerna och gemensamma organisationer. 
• Ekonomiadministration för gemensamma organisationer. 

Projektet avsåg att lämna förslag till framtida organisation/er inklusive offentligrättslig 
samverkansform och organisationens/organisationernas säte senast den 31 december 
2014, en tidpunkt som sedan försköts framåt. 

Utredare Margareta Skinnars-Bruno inkom med utredning daterad den 
12 mars 2015 rörande framtida organisering av Bergslagens Kommunalteknik och 
Bergslagens miljö- och byggnämnd och dess förvaltning. Utredningens huvudsakliga 
förslag var att Bergslagens Kommunalteknik skulle övergå till att vara en gemensam 
nämnd för KNÖL-kommunerna samt att Bergslagens miljö- och byggnämnd fortsatt 
skulle utgöra en gemensam nämnd för KNÖL-kommunerna. 

Utredningen presenterades vid en gemensam konferens för kommunstyrelserna i 

KNÖL-kommunerna den 20 mars 2015. Kommunchef Christer Lenke, Lindesbergs 

kommun inkom med skrivelse daterad den 24 mars 2015 i vilken angavs att den 

20 mars 2015 gjordes en överenskommelse om att utredningen skulle överlämnas på 

remiss till de politiska partierna för möjlighet att lämna synpunkter senast den 

30 april 2015, respektive kommunstyrelse behandlade utredningen under maj 2015 

och vid möte med kommunstyrelsernas ordförande och kommunchefer i 

KNÖL-kommunerna den 12 juni 201 5 skulle förslag till fortsatt process diskuteras. 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 8 april 2015 § 64 att godkänna 
rapporten samt att den skulle sändas ut på remiss till politiska partier representerade i 
kommunfullmäktige samt att yttranden skulle vara kommunen tillhanda senast den 
30 april 201 5. Vidare beslutades att utredningen, tillsammans med inkomna 
remissyttranden, skulle behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 
20 maj 201 5. 

Yttranden inkom från Moderata Samlingspartiet, dåvarande Folkpartiet Liberalerna, 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 20 maj 201 5 § 126 anta yttrande 

över utredningen. 

Kommunchef Clu·ister Lenke, Lindesbergs kommun inkom med skrivelse daterad 

den 16 december 201 5 rörande Samhällsbyggnad Bergslagen. Bilagt skrivelsen 

fanns utredning daterat den 9 december 201 5, Samverkan i Bergslagen-förslag till 

förändring och förnyelse, vilken redovisade förslag gällande det kommunaltekniska 

området, miljö- och byggområdet, infrastruktur och 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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kommunikationer, gemensamma administrativa system, upphandling och 
fordonsförvaltning. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 januari 2016 § 26 uppdra till 

respektive KNÖL-kommuns kommunchef att i samverkan med övriga 

kommunchefer i kommunerna i norra Örebro län i enlighet med förslaget 

Samverkan i Bergslagen-förslag till förändring och förnyelse 

• revidera Förbundsordning för Bergslagens kommunalteknik 

• revidera Samverkansavtal rörande gemensam politisk nämnd för de 

kommunala bygg- och miljöverksamheterna, samt 

• revidera Reglemente för Bergslagens miljö- och byggnämnd 

Vidare beslutade kommunstyrelsen att anta Strategi för att införa gemensamma 
administrationssystem enligt bilaga 2 i Samverkan i Bergslagen-förslag till 
förändring och förnyelse. 

Slutligen beslutade kommunstyrelsen uppdra åt kommuncheferna i 
medlemskommunerna redovisa eventuella ekonomiska konsekvenser av förslaget. 

Kommunchef Christer Lenke, Lindesbergs kommun har inkommit med 
tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2016 till vilken finns bilagt bland annat förslag 
till förbundsordning för kommunaltförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen, 
reviderat arvodesreglemente för förtroendevalda i Bergslagens kommunalteknik, 
nytt samverkansavtal rörande gemensam nämnd och förvaltning för de kommunala 
bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora 
kommuner samt nytt reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Förslag 

21 (36) 

Kommunchef Christer Lenke, Lindesbergs kommun föreslår i skrivelsen daterad den 
12 maj 2016 kommunfullmäktige i respektive KNÖL-kommun besluta 

• anta föreslagen Förbundsordning för kommunalförbundet Samhällsbyggande 
Bergslagen till att gälla från och med den 1 januari 2017, 

• anta reviderat Arvodesreglemente, Ersättning till förtroendevalda, Bergslagens 
kommunalteknik till att gälla från och med den 1 augusti 2016, 

• anta föreslaget Samverkansavtal rörande gemensam politisk nämnd och 
förvaltning för de kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, 
Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner ti ll att gälla från och med den 
1 januari 2017, 

Justerandes sign. Ut dragsbestyrkande 
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• anta föreslaget Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

Juslerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Dnr KS 0013/2016 

0 

Remissyttrande, Atgärder för systematiskt anpassning av 
hastighetsgränserna till vägarnas vägsäkerhetsstandard 
2014-2025 

Ärendebeskrivning 
Trafikverket har skickat ut en remiss som omfattar ett förslag för systematiskt 
anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard för 
planperioden 2014-2025. 

Ordförande i Bergslagens miljö- och byggnämnd Kristine Andersson har inkommit 
med förslag till remissyttrande daterat den 21 april 2016. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Förslag 
Ordförande i Bergslagens miljö- och byggnämnd Kristine Andersson föreslår 
kommunstyrelsen besluta att avge följande yttrande: 

23 (36) 

• Generellt ställer sig kommunerna i norra Örebro län bakom den anpassning av 
hastighetsgränser som föreslås. En viktig synpunkt som dock måste beaktas är 
restiderna för arbetspendling mellan huvudorterna. Här måste vi samarbeta för 
att skapa så bra och snabba kommunikationer som möjligt. 

• Kommunerna i norra Örebro län har inga synpunkter på den nationella 
rapporten. 

• När det gäller sträckan riksväg 50 Lindesberg-länsgräns, så förns det delar som 
har stora brister i dagsläget. Det kan motivera en sänkning under nuvarande 
föreslagen målstandard. Med tanke på hur viktig detta stråk är för gods- och 
persontransporter bör en åtgärdsvalstudie genomföras för att belysa om det 
finns andra åtgärder som kan bidra till att uppnå de transportpolitiska målen 
och nuvarande målstandard. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till yttrande med tillägg av att den 
generellt inte delar uppfattningen att hastighetssänkningar skall användas som medel 
för ökad vägsäkerhetsstandard utan vägarnas standard skall förbättras genom 
ombyggnationer eller motsvarande. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Dnr KS 0077 /2016 

Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) för 
Ludvika och Ljusnarsbergs kommuner 2015-2018 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Västerbergslagen inkom med remiss/samråd daterat den 

23 februari 2016 gällande förslag till Handlingsprogram till skydd mot olyckor 

enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) för Ludvika och Ljusnarsbergs kommuner 
2015-2018. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 30 mars 2016 § 81 att 
kommunens skulle inlämna synpunkter på förslaget till handlingsprogram. 

Räddningsnämnden Västerbergslagen beslutade vid sanunanträde den 11 april 201 6 
§ 14 att godkänna då föreliggande förslag till handlingsprogram samt att detta 
skulle sändas till kommunfullmäktige i Ludvika och Ljusnarsbergs kommuner. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

Handlingsprogram till skydd mot olyckor enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) 
för Ludvika och Ljusnarsbergs kommuner 

201 5-2018. 

Juslerandes sign. Uldragsbeslyrkande 
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Dnr KS 0139/2016 

Revidering av dokumenthanteringsplan 

Ärendebeskrivning 
Arkivarie Johan Hagsmo har inkommit med skrivelse daterad den 16 maj 2016 
rörande revidering av dokumenthanteringsplanen för allmänna utskottet. 

Förslag 

25 (36) 

Arkivarie Johan Hagsmo föreslår kommunstyrelsen besluta om revidering av 
dokumenthanteringsplanen för allmänna utskottet genom att ange en gallringsfrist för 
arbetsgivarintyg på två år, enligt Sveriges Kommuner och Landstings 
rekommendationer, samt gallring för samtliga arbetsgivarintyg äldre än två hela 
kalenderår. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Arkivarie Johan Hagsmo 
Kanslichef Anders Andersson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Dnr KS 0105/2016 

Begäran om förlängning av det tillfälliga avsteget från 
handlingsprogrammet för skydd mot olyckor gällande 
kompetenskrav för räddningschef i beredskap 

Ärendebeskrivning 
Räddningsnämnden Västerbergslagen behandlade vid sammanträde den 

26 (36) 

11 april 2016 § 19 en skrivelse daterad den 17 mars 2016 från förvaltningen. Av 
denna skrivelse framgår att det finns ett ömsesidigt avtal om operativ 
räddningschef i beredskap (RCB) mellan Räddningstjänsten Västerbergslagen och 
Räddningstjänsten Smedjebacken. Avtalet avser räddningschefer och 
ställföreträdande räddningschefer. Kompetenskraven för berörda är enligt gällande 
handlingsprogram är räddningsledning B och tillsyn B eller likvärdig utbildning. 

Sedan 2014 har det inom Räddningstjänsten Bergslagen enbart funnits två personer 
inom funktionen RCB och förvaltningen har avvaktat med tillföra den aktuella 
kompetensen till dess resultatet av pågående utredning om räddningstjänstens 
framtida organisation. När beslut tagits om framtida organisation för 
räddningstjänsten, avser förvaltningen påbö1ja kompetensinventering och utifrån 
denna genomföra nyrekryteringar för att täcka de som finns. 

Förslag 
Räddningsnämnden Västerbergslagen beslutade vid sammanträde den 11 april 2016 
§ 19 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att förlänga det 
tillfälliga avsteget från handlingsprogrammet gällande kompetensen för de som 
ingår i räddningschef i beredskapsfunktionen till den 31 december 2016. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Dnr KS 0004/2016 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 21 januari 2016 § 8 bland 
annat att entlediga Kenneth Axelsson (SD) från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 
2 januari 2015 § 6 välja Kenneth Axelsson (SD) till ersättare i bildnings- och 
sociala utskottet. Detta medför att kommunstyrelsen har att välja ersättare i 
bildnings- och sociala utskottet efter Kenneth Axelsson. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, då ingen representant från Sverigedemokraterna films 
närvarande vid dagens sammanträde, hänskjuta ärendet till senare sammanträde i 
kommunstyrelsen. 

Expediering: 
Gruppledare Mathias Eriksson (SD) 

Utdragsbestyrkande 
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Dnr KS 0110/2016 

Ordning för ersättares tjänstgöring i utskotten 

Ärendebeskrivning 
Hans Karlsson (SD) har inkommit med skrivelse daterad den 4 april 2016 rörande 
ordning för ersättarnas tjänstgöring. 

Förslag 
Hans Karlsson (SO) föreslår kommunfullmäktige besluta om följande ordning för 
ersättarnas tjänstgöring i utskott beträffande vilka som skall tjänstgöra då ledamot 
för Sverigedemokraterna saknas: 

1. Centerpartiet 
2. Moderata Samlingspartiet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om följande ordning för ersättarna i utskott 
beträffande vilka som skall tjänstgöra då ledamot för Sverigedemokraterna saknas: 

1. Centerpartiet 
2. Moderata Samlingspartiet. 

Expediering: 
Gruppledare Mathias Eriksson (SO) 
Kansliavdelningen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Dnr KS 0124/2016 

Anmälan av ordförandebeslut 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) anmäler följande ordförandebeslut: 
Pi1jo Nilsson har utsetts till kommunens ombud vid stämma i Leader Bergslagen 
den 20 april 2016 då ordinarie stämmoombud och dennes ersättare ej var 
närvarande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälan till handlingarna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ks § 138 

Anmälan om delegationsbeslut 

Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 
2016-04-01- 2016-04-30. 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden 
2016-04-01- 2016-04-30. 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Delgivningar 

Ärendebeskrivning 
Diarienummer/ 
förvaring 
Ks post 

Dnr 0008/2016 

Dnr KS 0008/2016 

Kspost 

Dnr 0068/2016 

Dnr 0047 /2016 

Kansli 

Kansli 

Kspost 

Kspost 

Kspost 

Dnr KS 0046/2016 

kspost 

Kspost 

Kspost 

Kspost 

Kspost 

Kspost 

Kspost 

Kspost 

Kspost/Sa ra J 

Kspost 

Kspost 

Dnr KS 0136/2016 

Avsändare 

SKL 
BKT 
Arkivet 
Djäkens samfällighetsförening 
Hällefors kommun 

IVO 

Bergslagens 
Överförmyndarnämnd 

Region Örebro län 

Folkhälsomyndigheten 

Region Örebro län 
FVOF 
Mucf Myndigheten för ungdoms
och civilsamhällesfrågor 

IVO 
BKT 
SKL 
Region Örebro län 

Havs och vatten myndigheten 
SABOAB 
Riksbyggen 
Region Örebro län 
Rådet för kommunal redovisning 
RKR 

SKL 

HBV 
Bergskraft 

Justerandes sign. 
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Ämne 

Sammanträdesplan för 2017 
Protokoll 160415 Ekonomi budgetram 201 7 
Budget gemensamt arkiv 2016 
Protokoll 160412 
Protokoll/minnesanteckningar från Möte i 
kommunerna i norra Örebro län 
Beslut tillsyn av hemvård och 
myndighetsutövning, ärendet avlutas 
Protokollsutdrag ÖN §3 2 160413, 
Information till gode män för 
ensamkommande barn och ungdomar 
Protokoll rådet för funktionshinder frågor 
160405 
Inrättande av funktionsbrevlåda 
halsoskydd@folkhalsomyndigheten.se 
Kallelse regionalt samverkansråd 
Protokoll årsstämma 16041 2 
Beslut utbetalning bidrag 
sommarlovsaktiviteter till Ljusnarsbergs 
kommun 1101 lOkr 
In bjuder till återföringskonferens 2016 
Protokoll 20160429 
Bostadsförsö1jning i praktiken 
Kallelse regionalt samverkansråd infrastruktur 
o trafik 
Uppdaterad förskrift EU-bad inför 2016 
Årsredovisning 201 5 
"en hållbar berättelse 2015" 
Remisskonferens RUFS och ÖMS 3 juni 
Ny samlingsvolym med rådet för kommunal 
redovisnings rekommendationer och 
informationer www.rkr.se 
Aktiv markpolitik planering och 
genomförande 
Årsredovisning 201 5 
Verksamhetsberättelse 2015 

Utdragsbestyrkande 
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Kansli 

Kansli 

Dnr KS 0136/2016 

Dnr KS 0136/2016 

Kspost 

Kspost 

Kspost 

Dnr KS 0105/2016 

Dnr KS 0105/2016 

Ks post 

Ks Post 

Dn r KS 103/2016 

Avsändare 

Allmänna utskottet 
Bildnings- och sociala utskottet 

Bergskraft 

Bergskraft 
F o lkuni vers i tetet 
Sensus 
SKL kommentus 

RNVB(Räddningsnämnden 
Västerbergslagen) 

RNVB(Räddningsnämnden 
Västerbergslagen) 

SKL 
Skolverket 
Leader Bergslagen 

Bergslagens överförmyndarnämnd 

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Justerandes sign. 
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Ämne 

Protokoll 160511 
Protokoll 160512 

Kallelse till föreningsstämma 19 maj 

Årsredovisning 2015 

32 (36) 

Verksamhetsberättelse o årsredovisning 2015 
Verksamhetsberättelse 2015 
Välkommen till SKL kommentus årsstämma 
11 maj 
Begäran hos KF i Ludvika kommun om 
utökad ram för att driva 
räddningstjänstverksamhet i Kopparberg 
Begäran om att KF i Ljusnarsbergs kommun 
ställer sig bakom begäran om extra resurser 
för att organisera heltidsbemanning enligt FIP 
konceptet i Kopparberg 
Ekonomirapport april 2016 
Till dig som skall sätta betyg 
Information och fråga om förnyat 
ställningstagande för ett fortsatt gemensamt 
Leader arbete i Bergslagen 
Protokoll 160518 

Uldragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 140 
Au§ 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

Dnr KS 0073/2016 

Folkhälsobeskrivning Livsvillkor-levnadsvanor-hälsa Barn 
Unga Vuxna Äldre 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

33 (36) 

Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist har inkommit med rapporten Folkhälsobeskrivning 
Livsvillkor-levnadsvanor-hälsa Barn Unga Vuxna Äldre för Ljusnarsbergs kommun 
daterad april 2016. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist redovisar rapporten. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkä1ma rapporten 
Folkhälsobeskrivning Livsvillkor-levnadsvanor-hälsa Barn Unga Vuxna Äldre för 
Ljusnarsbergs kommun daterad april 2016. 

Justerandes sign. U!dragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 141 
Au§ 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

Dnr 0008/2016 

Årsredovisning 2015, Bergslagens kommunalteknik 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens kommunalteknik har inkommit med årsredovisning för 2015. 

Resultatet uppgår till ett underskott med 697 000 kronor. 

Direktionen i Bergslagens kommunalteknik beslutade vid sammanträde den 

1 april 2016 fastställa årsräkningen för 2015 och överlämna den till respektive 

medlemskommun för beslut om godkännande samt beviljande av om ansvarsfrihet 

för 2015. Vidare beslutades uppdra åt förbundschef Eva Jonsson att inom kort 
återkomma till direktionen med en redogörelse för hur Bergslagens 

kommunalteknik hanterar de redovisade befarade kundförlusterna. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Förbundschef Eva Jonsson redovisar Årsredovisning 201 5, Bergslagens 
kommunalteknik. 

Kommunstyrelsens föreslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunens 
ledamöter i förbundsdirektionen ansvarsfrihet i enlighet med revisionsberättelsen 
för verksamhetsåret 2015 samt godkänna årsredovisning 2015 för Bergslagens 
Kommunalteknik. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2016-05-25 

Information om medborgardialog i komplexa samhällsfrågor 

Ärende beskrivning 
Processledare Bernard leRoux, Sveriges Kommuner och Landsting, projektledare 
Karin Wouda och folkhälsostrateg Linnea Hedkvist informerar om medborgardialog i 
komplexa samhällsfrågor. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyreslen godkänner informationen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-05-25 

Bilaga 

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den 
25 maj 2016 

Hendrik Bijloo (L), gruppledare 

Bo Wallströmer, kommunchef § § 117-141 

Sara Jonsson, ekonomichef 

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 

Anders Nordlund, bildningschef §§ 117-121 

Ewa-Marie Ernlund-Svensk, socialchef§§ 117-1 24 

Mikael Haapala, näringslivsutvecklare §§ 141-142 

Kent Liljendahl, enhetschef§§ 141-142 

Eva Jonsson, förbundschef, Bergslagens kommunal teknik § 141 

Karin Wouda, projektledare§ 142 

Linnea Hedkvist, folkhälsostrateg § 142 

Bernard le Roux, processledare, Sveriges Kommuner och Landsting§ 142 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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