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KOMMUNSTYRELSEN 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter 

Sekret erare 

Ordförande 

Justerande 

Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Tingshuset, Kopparberg 

Ingemar Javinder (S), ordförande 
Mattias Svedberg (S), tjänstgörande ersättare 
Gert Stark (S) 
Astrid Dahl (V) 
Natalie Peart (MP) 
Ulf Hilding (M) §§ 218-225 
Janeric Björkman (C) 
Mathias Eriksson (SD), tjänstgörande ersättare 
Ronnie Wegerstedt (SD) §§ 209-224 

Enligt bilaga. 

Janeric Björkman 

Kommunkontoret 2016-09-28 

ek~-~ 
Anders Andersson 

~~; j~~I---.. -.. -.. - -

ANSLAG/BEVIS 

Tid 08.30-11.40 

Paragrafer 209 - 226 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslagsuppsättning 
Underskrift 

Justerandes sign. 

Kommunstyrelsen 

2016-09-21 

2016-09-28 

~ --·· ··· ·· · ·· · ··· 
Anders Andersson 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
för protokollet 

Datum för 2016-1 0-24 
nedtagande 

Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 209 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Dnr KS 0008/2016 

Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2016 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar muntligt rappo1i över kommunens aktuella 
ekonomiska situation. Kommunen har i dagsläget 76 400 000 kronor i likvida 
medel. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 210 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Dnr KS 0008/2016 

Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2016, Bergslagens 

kommunalteknik 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens kommunalteknik har inkommit med ekonomisk rapport per den 
31 augusti 2016. Prognos för 2016 visar på ett underskott gentemot budget med 
1 400 000 kronor för den skattefinansierade verksamheten och 4 750 000 för den 
avgiftsfinansierade verksamheten. För Ljusnarsbergs kommun visar prognosen för 
2016 ett underskott gentemot budget för den skattefinansierade verksamheten med 
100 000 kronor och 1 100 000 kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Expediering: 
Bergslagens kommunalteknik 

Utdragsbestyrkande 

3 (26) 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 211 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Dnr ÖN 0019/2016 

Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2016, Bergslagens 
överförmyndarnämnd 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar muntligt rapport över den aktuella 
ekonomiska situationen inom Bergslagens överförmyndarnämnd. Prognosen för 
2016 visar ett underskott gentemot budget på grund av personalkostnader och 
kompetensutbildning. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Expediering: 
Bergslagens överförmyndarnämnd 

Justerandes sign, 

1--~ 
Utdragsbestyrkande 
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[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 212 
Au§ 140 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatum 

2016-09-21 

Dnr KS 0179/2016 

Remiss, delbetänkande av lndelningskommitten, Regional 
indelning-tre nya län (SOU 2016:48); Finansdepartementet 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet har inkommit med Indelningskommittens delbetänkande 

Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48). I missiv daterat den 30 juni 2016 

inbjuds kommunen inkomma med yttrande över delbetänkandet. 

Indelningskommittens delbetänkande utgår från en indelning av Sverige i sex län 

och landsting. I delbetänkandet föreslås bland annat att det från och med 2019 
bildas två nya län, Norrlands län bestående av nuvarande länen Västernorrlands, 

Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län samt Svelands län bestående av 

nuvarande länen Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands 

och Örebro län. Vidare föreslås att dagens Västra Götalands län och Värmlands län 

läggs samman i ett nytt Västra Götalands län. 

Eventuellt yttrande skall vara Finansdepartementet tillhanda senast den 

6 oktober 2016. 

5 (26) 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 17 augusti 201 6 § 129 uppdra åt 

kommunchef Bo Wallströmer upprätta förslag till yttrande. 

Kommunchef Bo Wallströmer informerar om överväganden om yttrandets innehåll. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att yttrande skall presenteras vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 21 september 2016. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer och kommunstyrelsens ordförande 
Ewa-Leena Johansson har inkommit med förslag till yttrande daterat den 
13 september 2016. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Juslerandes sign. Uldragsbestyrkande 



[?191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till yttrande över Indelnings
kommittens delbetänkande Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48). 

Expediering: 
Finansdepartementet + handling 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Utdragsbestyrkande 

6 (26) 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 213 
Au§ 145 

Arkivansvariga 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Dnr KS 0186/2016 

V aije nämnd, styrelse, kommunalt bolag eller stiftelse som omfattas av arkiv- och 
offentlighetslagstiftningen har det fulla ansvaret för sina allmänna handlingar och 
arkiv. Om arkivansvaret inte delegeras till någon särskild person, är det nämnden 
eller styrelsen som blir ansvarig, vilket blir mycket opraktiskt. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag daterat den 
26 augusti 2016 till arkivansvariga i konummen. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen utse nedanstående till 
arkivansvariga: 

Verksamhet 

Central förvaltning 
Ekonomiavdelning 
Personalavdelning 
IT-avdelning 
Kansliavdelning 
Kostverksamhet 
Fastighetsavdelning 
Näringslivsenhet 

VUXIAM 
Vuxenutbildning 
Arbetsmarknadsenhet 
HVB Bergsgården 
Integration 

Bildningsverksamhet 
Barnomsorg 
Förskoleklass, grundskola med mera 
Kulturskola 
Bibliotek 
Kultur- och fritidsverksamhet 

Justerandes sign. 

Arkivansvarig 

Ekonomichef 
Ekonomichef 
Kanslichef 
Kanslichef 
Kanslichef 
Fastighetschef 
Kanslichef 

Chef, VUXIAM 
Chef, VUXIAM 
Chef, VUXIAM 
Chef, VUXIAM 

Förskolechef 
Rektor, skola 
Rektor, skola 
Bildningschef 
B ildningschef 

Utdragsbestyrkande 
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[919] LJUSNARSBERGS 
'WJ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Verksamhet 
Bolag 
Ljusnarsbergs kommunlager AB 

Social verksamhet 
Individ- och familjeomsorg 

Solgården 

Koppargården 

Treskillingen 

MAS 

MAR/hemtjänst 

Biståndshandläggning 

Funktionsstöd 

Allmänna utskottets beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Arkivansvarig 

Ekonomichef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Socialchef 

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Respektive arkivansvarige 
Arkivarie Johan Hagsmo 

Juslerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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~ LJUSNARSBERGS 
lWI KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 214 
Bos§ 111 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

20 16-09-21 

Dnr KS 0037/2016 

Revidering av delegationsordning 

Bildnings- och sociala utskot tet 

Ärendebeskrivning 

9 (26) 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 7 april 2016 § 50 om 
en översyn av befintlig delegationsordning inom det sociala området. 

Kanslichef Anders Andersson och alkoholhandläggare Johmmes Glanz har utarbetat 
förslag ti ll revidering av delegationsordningen gällande Alkohollagen och 
Tobakslagen. Revideringen innebär en harmonisering med delegationsordningen i 
Lindesbergs kommun. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 26 augusti 2016 
kommunstyrelsen beslutar om följande revideringar av delegationsordningen för 
sociala området: 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
15.2 Beslut om 9 kap. 11 § 2 st. Handläggare 

serveringstillstånd om Alkoho I lagen 
verksamheten 
förändras till sin 
omfattning avseende 
serveringstider och 
serveringslokaler 

15.3 Beslut om tillfälligt 8 kap. 2 § 1 st. Handläggare 
serveringstillstånd ti ll Alkohollagen 
allmänheten 

15.4 Beslut om tillfälligt 8 kap. 2 § 1 st. Handläggare 
serveringstillstånd ti ll Alkohollagen 
slutna sällskap 

15.5 Beslut om fortsatt 9 kap. 12 § 2 st. Handläggare Ärendet skall 
serveringstillstånd Alkohollagen behandlas 
med anledning av med förtur 
ansökan från 
konkursbo 

Utdragsbeslyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOM MUNSTYRELSEN 

Nr Ärende 
15.6 Beslut om ändring av 

tidigare meddelat 
serveringstillstånd att 
även avse andra 
alkoholhaltiga drycker 

15.7 Beslut om permanent 
serveringstillstånd 
under paus till teater 
eller konsert 

17.2 Beslut om varning vid 
överträdelse av lag 
och föreskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Lagrum Delegat Anmärkning 
8 kap. 2 § 3 st. Handläggare 
Alkohollagen 

8 kap. 15 § 4 st. Handläggare 
Alkohollagen 

20 a § Handläggare 
Tobakslagen 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 

10 (26) 

Bildnings- och sociala utskottet föres lår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande 
förslag. 

Kommunstyrelsen 

Ärend ebes krivn i ng 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Kanslichef Anders Andersson 
Alkoholhandläggare Johannes Glanz 

Justerandes sign. 

{_ ej@ 
Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 215 
Ks § 201 

Sotning i privat regi 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Dnr KS 0105/2016 

Räddningsnämnden Västerbergslagen beslutade vid sammanträde den 

11 (26) 

15 augusti 2016 § 43 föreslå kommunfullmäktige besluta att brandskyddskontrollen 
skall utföras av kommunen och sotningen (rengöring) skall utföras av privat 
utförare. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen återupptar ärendet. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att brandskyddskontrollen 
skall utföras av kommunen och sotningen (rengöring) skall utföras av privat 
utförare. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

'(~ 



1919] LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 216 
Au§ 148 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Dnr KS 0087 /2016 

Uppföljning av verkställighet av inkomna medborgarförslag 
2013-2016 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

12 (26) 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning av 
verkställighet av inkomna medborgarförslag 2013-2016 daterad den 26 augusti 2016. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

{~ 



[9191 LJUSNAR5BERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 217 
Bos§ 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

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 konununen 
betalat Region Örebro län för utskrivningsklara patienter som vistats på sjukhus 
2015 och 2016, nyckeltal från individ- och familjeomsorgen, nyckeltal inom 
hemtjänsten 2016 samt beläggningen inom äldreomsorgen. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 

13 (26) 

Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningarna. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 218 
Bos§ 116 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Dnr KS 0046/2016 

Kvalitetsredovisning läsåret 2015-2016, barnomsorgen 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kvalitetsredovisning läsåret 2015-2016 för barnomsorgen har inkommit. 

Förskolechef Anette Hellman Persson föredrar kvalitetsredovisningen. 

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

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Förskolechef Karin Alstermark föredrar kvalitetsredovisningen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Kvalitetsredovisning läsåret 2015-2016 för 
barnomsorgen. 

Expediering: 
Förskolechef Karina Alstermark 
Förskolechef Anette Hellman Persson 
Bildningschef Anders Nordlund 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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[919J LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 219 
Au§ 144 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Dnr KS 111/2015 

Redovisning av budgetuppdrag, genomlysning individ- och 
familjeomsorgens organisation och verksamhet med syfte 
att säkerställa långsiktig kostnadseffektivitet och kvalitet 
inbegripet kompetensbehov och att statliga bidrag 
rekvireras 

Allmänna utskottet 
Ärende beskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 § 114 i 
samband med antagande av budget för 2016 och plan för 2017-2018, uppdra åt 
kommunchefen genomlysa individ- och familjeomsorgens organisation och 
verksamhet med syfte att säkerställa långsiktig kostnadseffektivitet och kvalitet 
inbegripet kompetensbehov och att statliga bidrag rekvireras. 

Kommunchef Bo Wallströmer redovisar muntligt genomlysningens aktuella 
resultat. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med redovisning av budgetuppdraget 
daterat den 31 augusti 2016. 

Utvecklingsledare Sara Jansson redovisar den aktuella situationen inom individ
och familjeomsorgen samt den planerade utvecklingen. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar redovisningen av budgetuppdraget. 
Redovisningen innehåller bland annat en jämförelse av individ- och 
familjeomsorgen i Ljusnarsbergs, Vingåker, Laxå, Norberg och Skinnskattebergs 
kommuner samt nyckeltal för dessa kommuner. Vidare redovisas nyckeltal gällande 
arbetsmarknadsåtgärder i Ljusnarsbergs kommun. Kommunchef Bo Wallströmer 
informerar att redovisningen skall kompletteras med ytterligare faktauppgifter. 

Utdragsbestyrkande 
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~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Kommunstyrelsen beslutar att redovisningen, efter kompletteringar, hänskjuts till 
budgetberedningen. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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~LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 220 
Bos§ 113 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Dnr KS 0008/2016 

Beslut om särskilda boendeformer, Treskillingen 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 

17 (26) 

Ordförande Ingemar Javinder (S) informerar att Advokatfirman Oebergs AB, vilken 
anlitats med anledning av kommunens tvist med Skatteverket rörande avdrag för 
moms gällande Treskillingen, har inkommit med förslag till att kommunen tar beslut 
som tydliggör att Treskillingen är en särskild boendeform. 

Förslag 
Ordförande Ingemar Javinder (S) föreslår bildnings- och sociala utskottet besluta 
uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson och kanslichef Anders Andersson utarbeta 
förslag till kommunstyrelsen gällande beslutssk.rivning vilket klargör att Treskillingen 
är en särskild boendeform. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson och ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med 
skrivelse daterad den 13 september 2016. I skrivelsen anges bland annat att i 
samband med att kommunen begäii ersättning för viss mervärdesskatt avseende 
kostnader för boendet på Treskillingen, har Skatteverket och allmän 
förvaltningsdomstol ifrågasatt om boendet på Treskillingen utgör sådan 
boendef01m som avses i Socialtjänstlagen (2001 :453) (SoL) kap 5 § 5 andra 
stycket. Detta föranleder kommunfullmäktige anta ett fö1iydligande beslut. 

Kanslichef Anders Andersson och ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson och ekonomichef Sara Jonsson föreslår 
kornnmnstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förtydliga att den rätt som 
kommunen, enligt stadgarna för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening 
Ljusnarsbergs äldrebostäder, har att i andra hand upplåta lägenhet, avsedd för 
särskilda boendeformer, skall användas för en sådan särskild boendeform som 
avses i Socialtjänstlagen (SoL) kap 5 § 5 andra stycket ("Kommunen ska imätta 
särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som 

Utdragsbestyrkande 



f9i9JLJUSNAR5BERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

behöver särskilt stöd."). Detta innebär bland annat att bostäderna utformas och 
utrustas så att den boende kan leva ett så självständigt liv som möjligt samt att 
medicinsk personal finns att tillgå alla tider på dygnet. Vidare beslutas att 
verksamheten skall vara arunäld hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

Justerandes sign. 

~ ~ 
Utdragsbestyrkande 
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[9l9ILJUSNAR5BERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 221 
Au§ 149 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Dnr KS 0002/2016 

Uppföljning av verkställighet av inkomna motioner 
2013-2016 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 

19 (26) 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en uppföljning av inkomna motioner 
2013-2016 daterad den 26 augusti 2016. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



[9191LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 222 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Anmälan om delegationsbeslut 

Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 
2016-08-01-2016-08-31. 

Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden 
2016-08-01- 2016-08-31. 

Beslut den 1 september 2016 om upphandling via inköpssamverkan Örebro, 
prolongering till och med 31 maj 2018 Institutionsvård barn och ungdomar, 
35 avtal 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Beslut den 1 september 2016 om tilldelning teknisk service på storköksmaskiner. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer 

Beslut den 31 augusti 2016 om upplåtelse av allmän plats/offentlig tillställning, 
familjedag på Malmtorget. 
Delegat: Inköpare Maria Draxler 

Beslut den 12 september 2016 om upplåtelse av allmän plats/offentlig tillställning, 
öltält på Kopparbergs marknad. 
Delegat: Inköpare Maria Draxler 

Beslut den 7 september 2016, Kommuninvest, omsättning av lån, 
23 625 000 kronor, rörlig ränta tre månader Stibor + 0,50 procent till och med den 
31 oktober 2016. Lånet avser Ljusnarsbergs kommunlager AB. 
Delegat: Kommunchef Bo Wallströmer i samråd med ekonomichef Sara Jonsson 

20 (26) 

Beslut den 15 september 2016 om löneöversyn 2016 gällande kommunchef, lön från 
och med den 1 april 2016. 
Delegat: Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 

Justerandes sign. 

i~ 
Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 223 

Delgivningar 

Ärendebeskrivning 
Diarienummer/ Avsändare 
förvaring 

KS post 16-175 Länsstyrelsen Örebro län 

Ks post 16-176 Länsstyrelserna 

Ks post 16-177 Härkens vägförening 

Ks post 16-178 Nacka Tingsrätt 

Ks post 16-180 Lindesbergs kommun 

Ks post 16-179 Brottsförebyggande föreningar i 
olika kommuner 

Kansli Allmänna utskottet 

Kansli Bildnings och sociala utskottet 

Dnr 0008/2016 BKT 

Dn r 0077 /2016 Ludvika kommun 

Dn r 0159/2016 BMB 

Ks post 16-181 Djäkens bygge 
samhällighetsförening 
Ingemar Javinder (S) 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (26) 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Ämne 

Tillstånd att renovera och flytta milstolpar i 
Örebro län 
Att äga köpa sälja förorenad fastighet- ditt 
ansvar 
Dagordning årsstämman för Härken 
vägförening den 25 september 2016 
Överlämnande av handlingar vid 
överklagande av detaljplaner eller 
områdes bestämmelser 
Yttrande hastighetsbegränsning väg 249 

Kommunens ansvar till brottsutsatta 
medborgare och för medling 
Protokoll från sammanträde den 
7 september 2016 
Protokoll från sammanträde den 
8 september 2016 
Lokal och miljöservice basnivå lokalvård 

Fastställande av handelsprogram år 
2015-2018 enligt lag om skydd mot olyckor 
protokollsutdrag 
Kungörelse Översiktsplan för Ljusnarsbergs 
kommun 1 sept-1 nov 2016 
Protokoll från styrelsemöte den 
24 augusti 2016 
Muntligt referat från träff med landshövding 
Maria Larsson 
Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2016 

Utdragsbestyrkande 



~LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 224 
Ks § 208 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Fråga angående underhåll av utsiktstorn Älvhöjden, 
Hendrik Bijloo (L) 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Hendrik Bijloo (L) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande 
fråga: Vem ansvarar för underhållet av Älvhöjdens utsiktstorn och dess omgivning? 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta svaret på frågan till kommande 
sammanträde då närmare undersökningar med anledning av frågan måste 
genomföras. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson svarar att kommunen ingått avtal med Old Wheels i 
Bergslagen angående tillsyn och skötsel 2015 gällande utsiktstornen Mackarberg, 
Älvhöjden, Klockarbacken samt vindskydden Prästön och Finngruvan. För 
närvarande pågår ett arbete med att ingå ett nytt avtal. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anse frågan besvarad. 

Expediering: 
Hendrik Bijloo (L) 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 225 
Ks § 202 
Au§ 131 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (26) 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Dnr KS 0181/2016 

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

Allmänna utskottet 

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

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

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

Kommunstyre/sen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet. 

Kommunstyrelsen 

Jäv 
Ronnie Wegerstedt (SD) anmäler jäv och deltar inte i behandling av och beslut i 
detta ärende. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen återupptar ärendet. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Ordförande Ingemar Javinder (S) och konununchef Bo Wallströmer föredrar 
ärendet. 

Förslag 
Ordförande Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen besluta bordlägga 
ärendet samt hänskjuta det till extra budgetberedning den 5 oktober 2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförande Ingemar Javinders (S) förslag. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ks § 226 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-21 

Frågor angående roller och ansvar för tjänstemän i 
kommunen, Hendrik Bijloo (L) 

Ärendebeskrivning 
Hendrik Bijloo (L) tillåts av ordförande Ingemar Javinder (S) väcka föUande 
frågor: Pågår det ett arbete om roller och ansvar för kommunens tjänstemän? Om 
ja, har ett sådant arbete uppnått något resultat och när kan kommunstyrelsen få ta 
del av något resultat? 

Kommunchef Bo Wallströmer svarar att för närvarande pågår en 
ledningsgruppsutvecklingsutbildning för tjänstemän i Kommunledningsgruppen. 
Denna utbildning kommer att avslutas under hösten 2016. Vidare har en 
arbetsgrupp tillsatts bestående av HR-strateg Maria Lönnberg, ekonomichef 
Sara Jonsson, enhetschef Yvo1me Andersson och förskolechef Karin Alstermark 
vilken skall avsluta ett sedan tidigare påbö1jat arbete gällande tjänste- och 
uppdragsbeskrivningar för kommunala tjänstemän. De senare skall bland annat 
omfatta tjänsteroller och tjänsteansvar. Detta arbete beräknas slutföras under våren 
2017. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anse frågan besvarad. 

Expediering: 
Hendrik Bij loo (L) 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2016-09-21 

Bilaga 

Övriga deltagande vid kommunstyrelsens sammanträde den 
21 september 2016 

Hendrik Bij loo (L), gruppledare 

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 

Bo Wallströmer, kommunchef 

Sara Jonsson, ekonomichef 
Anders Nordlund, bildningschef § 218 

Ewa-Marie Ernltmd-Svensk, socialchef§§ 217-222 

Karin Alstermark, förskolechef§ 218 

Gunilla Snellman, tillförordnad enhetschef§ 219 

Sara Jansson, utvecklingsledare § 219 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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