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Kf § 123 

Tillägg i kungörelsen 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (27) 
Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

Ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår följande tillägg i dagens kungörelse: 
förlängning av avsteg från handlingsprogrammet för skydd mot olyckor gällande 
kompetenskrav för räddningschef i beredskap (RCB) och val av ledamot och 
ersättare i Samordningsförbundet i no1ra Örebro (T-län) 2017-2018. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till tillägg i kungörelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 124 

Allmänhetens frågestund 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (27) 
Sa mmanträdesdatum 

2016-12-08 

Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige och ingen 
frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde. 

Juslerandes sign, Utdragsbestyrkande 

l (21f},-y 
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Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-12-08 

Justerandes sign. 

Kf § 125 
l<s § 284 
Au§ 184 Dnr KS 0159/2016 

Översiktsplan för Ljusnarsbergs kommun 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Planeringsarkitekt FPR/MSA Kristina Grape, KLARA arkitektbyrå ah redovisade vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2016 § 102 förslag till översiktsplan för 
Ljusnarsbergs kommun. Kommunstyrelsen beslutade vid detta tillfälle att förslaget till 
översiktsplan skulle sändas ut för samrådsförfarande. 

KLARA arkitektbyrå ah inkom med förslag till utställningshandlingen Översiktsplan 
för Ljusnarsbergs kommun samt samrådsredogörelse, vilket föredrogs vid allmänna 
utskottets sammanträde den 17 augusti 2016 § 124 av enhetschef på 
stadsarkitektkontoret, Isabella Lohse, Bergslagens miljö- och byggförvaltning. 
Allmänna utskottet beslutade anta förslaget till utställningshandling och att 
utställningstiden skulle vara den 
1 september-I november 2016. 

KLARA arkitektbyrå ab hår inkommit sammanställning av inkomna yttranden under 
utställningen samt förslag till Översiktsplan för Ljusnarsbergs kommun. 

Planeringsarkitekt FPR/MSA Kristina Grape, KLARA arkitektbyrå ah redovisar 
inkomna yttranden under utställningen samt förslag till Översiktsplan för 
Ljusnarsbergs kommun. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 2 november 2016 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta det den 2 november 2016 inkomna 
förslaget till Översiktsplan för Ljusnarsbergs kommun. 

Vidare föreslås att i samband med antagandet av översiktsplanen, kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva följande fördjupningar: 

• Översiktlig planering av fritidsbebyggelse, antagen den 15 oktober 1990, 
• Fördjupad översiktsplan för Kopparberg-Bångbro, antagen den 3 juni 1993, samt 
• Centrnmplan för Kopparberg, antagen den 12 december 2002. 

Utdragsbestyrkande 

~~ 
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Allmänna utskottets beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 

5 (27) 

Kommunstyreslen föreslår kommunfullmäktige anta det den 2 november 2016 inkomna 
förslaget till Översiktsplan för Ljusnarsbergs kommun. 

Vidare föreslås att i samband med antagandet av översiktsplanen, kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva följande fördjupningar: 

• Översiktlig planering av fritidsbebyggelse, antagen d.en 15 oktober 1990, 
• Fördjupad översiktsplan för Kopparberg-Bångbro, antagen den 3 juni 1993, samt 
Centrumplan för Kopparberg, antagen den 12 december 2002. 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Planeringsarkitekt FPR/MSA Kristina Grape, KLARA arkitektbyrå ab föredrar 
ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Planeringsarkitekt FPR/MSA Kristina Grape, KLARA arkitektbyrå ab 
Bergslagens miljö- och byggnämnd 
Bergslagens kommunalteknik 

?Jiw~ 
~ / 

Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-12-08 

Justerandes sign. 

f/flf}MJ" 

Kf § 126 
Ks § 285 

Au§ 185 Dnr KS 0159/2016 

Grönplan för Kopparbergs och Bångbros tätorter 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
KLARA arkitektbyrå ab inkom med förslag till Grönplan för Kopparbergs och 

Bångbros tät01ier, vilken föredrogs vid allmänna utskottets sammanträde den 17 

augusti 2016 § 126 av planarkitekt FPR/MSA Johan Stenson, KLARA arkitektbyrå 

ab. Allmänna utskottet beslutade vid detta tillfälle att förslaget till Grönplan för 

Kopparbergs och Bångbros tätorter skulle utsändas på remiss under tiden 1 

september- I november 2016. 

KLARA arkitektbyrå ab har den 2 november 2016 inkommit med sammanställning 

av inkomna yttranden under remisstiden samt förslag till Grönplan för Kopparbergs 

och Bångbros tät01ier. 

Planeringsarkitekt FPR/MSA Kristina Grape, KLARA arkitektbyrå ab redovisar 

inkomna yttranden under utställningen samt förslag till Grönplan för Kopparbergs 

och Bångbros tät01ier. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 2 november 2016 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta det den 2 november 2016 

inkomna förslaget till Grönplan för Kopparbergs och Bångbros tät01ier. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta det den 2 november 2016 

inkomna förslaget till Grönplan för Kopparbergs och Bångbros tätorter. 

Utdragsbestyrkande 

Jr/ 
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Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (27) 
Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

Planeringsarkitekt FPR/MSA Kristina Grape, KLARA arkitektbyrå ab föredrar 
ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Planeringsarkitekt FPR/MSA Kristina Grape, KLARA arkitektbyrå ab 
Bergslagens miljö- och byggnämnd 
Bergslagens kommunalteknik 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-12-08 

Justerandes sign. 

Kf § 127 
Ks § 266 
Au§ 187 Dnr KS 0203/2016 

Budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 sändes den 13 oktober 2016 ut till 
politiska paitier representerade i kommunfullmäktige på remiss. 

Moderata Samlingspaitiet inkom den 2 november 2016 med yttrande över insänt 
förslag. 

Centerpaitiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna inkom den 7 november 2016 
varsitt yttrande och Socialdemokraterna, Miljöpa1tiet och Vänsterpartiet med ett 
gemensamt yttrande. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson och kommunchef 
Bo Wallströmer upprätta ett förslag till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 
utifrån vad som framkommit i samband med möte i budgetberedningen. Förslaget 
skall presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 november 2016. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med förslag till budget 2017 och flerårsplan för 
2018-2019. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Central samverkan har genomförts med arbetstagarorganisationerna den 
22 november 2016. 

Fastighetschef Jessica Eriksson föredrar alternativ gällande ombyggnation alternativt 
nybyggnation av Ljusnarshallen. 

Yrkande 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att förslaget kompletteras med att under 
2017 införa kostnadsfri pedagogisk lunch inom förskolan. 

Utdragsbestyrkande 

;?1!Jrnl ~ 
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Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (27} 
Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 
kompletteras med att under 2017 införa kostnadsfri pedagogisk lunch inom 
förskolan. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, efter komplettering enligt 
kommunstyrelsens beslut, anta föreliggande förslag till budget för 2017 och flerårsplan 
2018-2019. 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson och kommunchef Bo Wallströmer föredrar förslag till 
budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 efter kompletteringar enligt 
kommunstyrelsens beslut. 

Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att uppdra åt kommunchefen utreda organisationen för kommunens kultur
och fritidsverksamhet inbegripet kulturskolan och fritidsgården, 

2. att uppdra åt kommunchefen att utreda behovet av lägenheter inom särskilda 
boendeformer de kommande tio åren, 

3. att uppdra åt HR-generalisten att revidera personalpolitiskt program, 

4. att uppdra åt HR-generalisten att inom ramen för avsiktsförklaringen 
(SKL augusti 2016) "Åtgärder för ett friskare arbetsliv i kommuner och 
landsting", utreda ofrivillig deltid, förekomsten av delade turer samt sondera 
intresset på de k01rummala arbetsplatserna att förändra arbetssätt, 
schemaläggning med mera, 

5. att uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en policy för finansiella placeringar, 

6. att uppdra åt socialchefen att utreda biståndsbedömningen gällande särskilda 
boendefo1mer och hemtjänst med anledning av den höga andelen äldre inom 
särskilda boendef01mer i kommunen, 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-12-08 

Justerandes sign. 

/Wm)i 

7. att uppdra åt bildningschefen att följa upp och utvärdera de satsningar på 
personella resurser som gj 01ts i grundkolan i den kommunala budgeten de 
senaste åren för att bedöma effekten för eleverna, 

8. att uppdra åt ekonomichefen att utreda behovet av arbetskläder till anställda 
inom kommunen, 

9. att uppdra åt folkhälsostrategen att kaitlägga barnfattigdomen i kommunen 
och utarbeta en handlingsplan mot barnfattigdom, 

10. uppdra åt folkhälsostrategen att kartlägga individer i utanförskap i 
kommunen, 

11. uppdra åt kostchefen att revidera Kostpolitiskt program, 

12. att uppdra åt bildningschefen att utreda möjligheterna till simskola som en 
sommarlovsakti vitet, 

13. att uppdra åt fastighetschefen att utveckla verksamhets- och 
ekonomiuppföljningarna för allmännyttan, 

14. att de kommunala verksamheterna får inflytande i processen att utfo1ma 
Garhyttans förskolas utemiljö om Garhytteskolan skulle göras om till 
bostadshus med byggstart 2017, 

15. att ändring av detaljplanen avseende fastigheten bakom Kyrkbacksskolan 
sker med syfte att förändra trafikflödet ur trafiksäkerhetssynpunkt, 

16. att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 
2017 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen 
innebärande att ekonomichefen är beslutande i samråd med kommunchefen, 

17. att för år 2017 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande höjd 
grundavgift samt årsavgift enligt föreliggande förslag från Bergslagens 
kommunalteknik, 

18. att för år 2017 fastställa föreliggande förslag till slam taxa innebärande en 
ökad avgift med 25 kronor per tömning inklusive fyra kubikmeter och 
20 meter slang och i övrigt enligt föreliggande förslag från Bergslagens 
kommunalteknik, 

Utdragsbestyrkande 
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19. att för år 2017 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande 
oförändrad taxa för en normalvilla som förbrukar 150 kubikmeter per år och i 
övrigt enligt föreliggande förslag från Bergslagens kommunalteknik, 

20. att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2017, 
samt 

21. att i övrigt fastställa Budget 2017 och plan för 2018-2019 enligt 
kommunstyrelsens förslag 

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att följande uppdrag skall rapporteras till 
kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige: 

1. Socialchefen skall utreda de ökade kostnaderna för korttidsverksamhet inom 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) barn. 

2. Socialchefen skall utreda omfattningen av "kringtiden" inom hemtjänsten, det 
vill säga den tid som personal inte befinner sig hos kund, genom att 
implementera systemet Trygghet Enkelhet Säkerhet (TES). 

3. Socialchefen skall tillse att det införs intagningsstopp på Treskillingen för att 
möjliggöra en bättre planering av särskilda boendeplatser, vilket är 
målsättningen med den kostnadsreducering som anges i budgeten. 

4. Ekonomichefen skall utreda de höga kostnaderna för Arbetsmarknadsenheten 
relaterat kostnaderna för ekonomiskt bistånd. 

5. Kanslichefen skall göra en genomgång av samtliga budgetuppdrag för att 
utvärdera deras aktualitet och eventuell prioritering för genomförande. 

6. Kostchefen skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska 
matsvinnet i enlighet med A vfallsplanen samt utreda råvarukostnaderna i 
jämförelse med andra kommuner i syfte att utröna utrymmet för inköp av 
ekologiska livsmedel. 

7. Ledningsgruppen skall planera en "Strategidag" för kommunstyrelsen som 
inledning till kommande budgetarbete. Strategidagen skall innehålla 
djupgående analyser och möjligheter till diskussioner kring exempelvis tre 
verksamhetsområden som står inför utmaningar nu och framöver. 

Justerandes si97Y//ctn/ 

i // 
Utdragsbestyrkande 
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8. Kommunchefen skall kontinuerligt följa upp behovet av resurser kopplade till 
flyktingmottagande och vidta de åtgärder som krävs för att anpassa 
verksamheten till behovet av kommunal service och mängden statliga bidrag. 

Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande avNatalie Peart (MP), 
Ulf Hilding (M), Astrid Dahl (V), Ingemar Javinder (S) och 
Ulla Kalander-Karlsson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Hendrik Biljoo (L), med instämmande av Janeric Björkman (C), 
Mathias Eriksson (SD) och Niklas Hermansson (C), yrkar på bifall till 
kommunstyrelsen förslag med följande ändringar: 

1. Nybyggnation av Ljusnarshallen läggs till under 2017 med en 
investeringsbudget på 28 000 000 kronor. 

2. Projekteringskostnader för byggnation av Ljusnarshallen budgeteras med 
2 000 000 kronor. 

3. Under 2018 ändras renovering av Ljusnarshallen till nybyggnation av 
Kyrkbacksskolans matsal och kök med en investeringsbudget på 
8 300 000 kronor. 

4. Fastighetschefen ges i uppdrag att i samråd med berörda parter på skolan 
utarbeta en optimal placering av den nybyggda idrottshallen, nya skollokaler 
samt en ny matsal och nytt kök på skolområdet. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Hendrik Bijloos (L) med fleras ändringsyrkanden. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att uppdra åt kommunchefen utreda organisationen för kommunens kultur
och fritidsverksamhet inbegripet kulturskolan och fritidsgården, 

2. att uppdra åt kommunchefen att utreda behovet av lägenheter inom särskilda 
boendeformer de kommande tio åren, 

Utdragsbestyrkande 
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3. att uppdra åt HR-generalisten att revidera personalpolitiskt program, 

4. att uppdra åt HR-generalisten att inom ramen för avsiktsförklaringen 
(SKL augusti 2016) "Åtgärder för ett friskare arbetsliv i kommuner och 
landsting", utreda ofrivillig deltid, förekomsten av delade turer samt sondera 
intresset på de konununala arbetsplatserna att förändra arbetssätt, 
schemaläggning med mera, 

5. att uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en policy för finansiella placeringar, 

6. att uppdra åt socialchefen att utreda biståndsbedömningen gällande särskilda 
boendeformer och hemtjänst med anledning av den höga andelen äldre inom 
särskilda boendefo1mer i kommunen, 

7. att uppdra åt bildningschefen att följa upp och utvärdera de satsningar på 
personella resurser som gjorts i grundkolan id en kommunala budgeten de 
senaste åren för att bedöma effekten för eleverna, 

8. att uppdra åt ekonomichefen att utreda behovet av arbetskläder till anställda 
inom kommunen, 

9. att uppdra åt folkhälsostrategen att kartlägga barnfattigdomen i kommunen 
och utarbeta en handlingsplan mot barnfattigdom, 

10. uppdra åt folkhälsostrategen att ka1ilägga individer i utanförskap i 
kommunen, 

11. uppdra åt kostchefen att revidera Kostpolitiskt program, 

12. att uppdra åt bildningschefen att utreda möjligheterna till simskola som en 
sommarlovsaktivitet, 

13. att uppdra åt fastighetschefen att utveckla verksamhets- och 
ekonomiuppföljningarna för allmännyttan, 

14. att de kommunala verksamheterna får inflytande i processen att utforma 
Garhyttans förskolas utemiljö om Garhytteskolan skulle göras om till 
bostadshus med byggstart 2017, 

15. att ändring av detaljplanen avseende fastigheten bakom Kyrkbacksskolan 
sker med syfte att förändra trafikflödet ur trafiksäkerhetssynpunkt, 

Utdragsbestyrkande 
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16. att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 
2017 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen 
innebärande att ekonomichefen är beslutande i samråd med kommunchefen, 

17. att för år 2017 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande höjd 
grundavgift samt årsavgift enligt föreliggande förslag från Bergslagens 
kommunalteknik, 

18. att för år 2017 fastställa föreliggande förslag till slam taxa innebärande en 
ökad avgift med 25 kronor per tömning inklusive fyra kubikmeter och 
20 meter slang och i övrigt enligt föreliggande förslag från Bergslagens 
kommunalteknik, 

19. att för år 2017 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande 
oförändrad taxa för en normalvilla som förbrukar 150 kubikmeter per år och i 
övrigt enligt föreliggande förslag från Bergslagens kommunalteknik, 

20. att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2017, 
samt 

21. att i övrigt fastställa Budget 2017 och plan för 2018-2019 enligt 
kommunstyrelsens förslag 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att följande uppdrag skall rappo1ieras till 
kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige: 

1. Socialchefen skall utreda de ökade kostnaderna för korttidsverksamhet inom 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) barn. 

2. Socialchefen skall utreda omfattningen av "kringtiden" inom hemtjänsten, det 
vill säga den tid som personal inte befinner sig hos kund, genom att 
implementera systemet Trygghet Enkelhet Säkerhet (TES). 

3. Socialchefen skall tillse att det införs intagningsstopp på Treskillingen för att 
möjliggöra en bättre planering av särskilda boendeplatser, vilket är 
målsättningen med den kostnadsreducering som anges i budgeten. 

4. Ekonomichefen skall utreda de höga kostnaderna för Arbetsmarknadsenheten 
relaterat kostnaderna för ekonomiskt bistånd. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-12-08 

Justerandes sign. 

5. Kanslichefen skall göra en genomgång av sämtliga budgetuppdrag för att 
utvärdera deras aktualitet och eventuell prioritering för genomförande. 

6. Kostchefen skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska 
matsvinnet i enlighet med A vfallsplanen samt utreda råvarukostnaderna i 
jämförelse med andra kommuner i syfte att utröna utrymmet för inköp av 
ekologiska livsmedel. 

7. Ledningsgruppen skall planera en "Strategidag" för kommunstyrelsen som 
inledning till kommande budgetarbete. Strategidagen skall innehålla 
djupgående analyser och möjligheter till diskussioner kring exempelvis tre 
verksamhetsområden som står inför utmaningar nu och framöver. 

8. Kommunchefen skall kontinuerligt följa upp behovet av resurser kopplade till 
flyktingmottagande och vidta de åtgärder som krävs för att anpassa 
verksamheten till behovet av kommunal service och mängden statliga bidrag. 

Reservationer 
Hendrik Bijloo (L), Janeric Björkman (C), Niklas Hermansson (C), Hans Karlsson 
(SD), Mathias Eriksson (SD), Ronnie Wegerstedt (SD), Patrik Höök (SD) och 
Kenneth Axelsson (SD) reserverar sig till förmån för Hendrik Bijloos (L) med fleras 
ändringsyrkanden. 

Expediering: 
Bergslagens miljö- och byggnänmd 
Bergslagens överförmyndarnänmd 
Räddningsnänmden Västerbergslagen 
Bergslagens kommunalteknik 
Folkhälsoteamet 
Kommunledningsgruppen 
Enhetschefer/rektorer/förskolechefer/förval tningschef 

Utdragsbestyrkande 

O#!b»v t ~ 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-12-08 

Justerandes sign. 

Kf § 128 
Ks § 271 
Bos§ 146 Dnr KS 0046/2016 

Uppföljning av huruvida någon familj säger upp sin 
förskoleplats med anledning av reviderade taxor och regler 
inom barnomsorgen 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015 § 52 om förändrade 
regler och förändrad taxa för barnomsorgen. I samband med detta beslutades att 
uppföljning skulle genomföras om huruvida någon familj säger upp sin förskoleplats 
med anledning av den reviderade taxan och de reviderade reglerna inom 
barnomsorgen. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med uppföljning daterad den 
1 november 2016 av vilken framgår att det saknas reaktioner med anledning av den 
reviderade taxan och de reviderade reglerna eller indikationer på att någon skulle avstå 
plats inom barnomsorgen på grund av detta. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
godkänna uppföljningen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommw1styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna uppföljningen. 

Utdragsbestyrkande 

~~. / 

~ ~ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 

Utdragsbeslyrkande 

17 (27) 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-12-08 

Justerandes sign. 

(l~/ 

Kf § 129 
Ks § 272 
Bos§ 147 Dnr KS 0002/2016 

Yttrande, motion gällande undersökning av familjers behov av 
barnomsorg på kvällar, nätter och helger samt förslag till 
försöksverksamhet med utökade öppettider inom 
barnomsorgen 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Hendrik Bij loo (KFL) inkom med motion daterad den 10 februari 2014 angående 
barnomsorg på obekväma tider. I motionen angavs bland annat att det är motionärens 
uppfattning att barnfamiljer i kommunen skall kunna använda barnomsorgen vid behov 
och därmed bör undersökas vilka behov som finns av utökade öppettider inom 
barnomsorgen på så kallade obekväma tider, det vill säga kvällar, nätter och helger. 

Motionären föreslog kommunfullmäktige besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
återkomma med förslag att stai1a en försöksverksamhet med barnomsorg under de tider 
som förskola och fritidshem inte är öppna för närvarande i kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 13 februari 2014 § 18 att 
hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till yttrande daterat den 
1 november 2016. I förslaget till yttrande anges bland annat att det endast vid spridda 
tillfällen finns ett litet behov i kommunen av barnomsorg på kvällar, nätter och helger 
samt att det föreligger små möjligheter till omfördelning av ekonomiska resurser till att 
stai1a en försöksverksamhet med barnomsorg under de tider som förskola och 
fritidshem inte är öppna för närvarande i kommunen. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår bildnings- och sociala utskottet föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 
yttrande. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta anta föreliggande förslag till yttrande. 

Utdragsbestyrkande 



ffl LJUSNARSBERGS 
W KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunstyre/sen 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Yrkande 

19 {27) 

Ordförande Ingemar Javinder (S) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att utöver anta föreliggande förslag till yttrande, 
även besluta att anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till 
yttrande samt anse motionen besvarad. 

Kommunfullmäktige 

Förslag 
Ordförande föreslår att ärendet bordläggs till sammanträde den 9 februari 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till sammanträde den 9 februari 2017. 

Expediering: 
Kansliavdelningen 

Ut dragsbestyrkande 
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Kf § 130 
Ks § 274 
Bos§ 149 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (27) 
Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

Dnr KS 0020/2016 

Nyttjande av extra statsbidrag till utbildningsverksamheten 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade 2015 om extra statsbidrag till kommuner som tagit emot 
många nyanlända barn och ungdomar, vilka därmed betydligt ökat konununemas 
elevantal. Ljusnarsbergs kommun beviljades extra statsbidrag med 
3 803 462 kronor och dessa utbetalades den 31 december 2015. Dessa medel skall 
enligt regeringens direktiv användas under verksamhetsåret 2016 inom 
utbildningsverksamheten och utgör ett extra statsbidrag av engångskaraktär. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 april 2016 § 13 hur 1256750 
kronor av dessa extra statsbidrag skulle nyttjas samt att avvakta med beslut om hur 
resterande 2 546 712 kronor skulle nyttjas. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag daterat den 
3 november 2016 om hur resterande 2 546 712 kronor skall nyttjas. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår bildnings- och sociala utskottet föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att resterande delen av statsbidraget för 
utbildningsverksamheten, 2 546 712 kronor disponeras enligt följande: 

Datorer/lärplattor till föreberedelseklaser 
Datorer till personal 
Inköp av begagnad buss 
Anpassning av skötrum, Garhyttans förskola 
Avsättning till ny ventilation, elinstallationer, ytskikt med mera, 

Kronor 
36 000 
45 000 

100 000 
29 200 

ny förskola vid Fasegatan 2 336 512 
Summa 2 546 712 

Vidare föreslås beslutas att i de fall kostnaderna för byggnationen av ny förskola på 
Fasegatan inte uppgår till summan 2 336 512 kronor, de resterande medlen används 
för inköp av inventarier till den nya förskolan i Ställdalen. 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 

21 (27) 

Bildnings- och sociala utskottet förslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige 
besluta att den resterande delen av statsbidragen till utbildningsverksamheten, 
2 543 712 kronor, nyttjas enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. Konigering skall göras i det att 
inköp av buss kostar 85 000 kronor. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen av nyttjandet 
av resterande delen av extra statsbidragen inom bildningsverksamheten. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges heslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-12-08 

Justerandes sign. 

Kf § 131 Dnr KS 0004/2016 

Avsägelse från förtroendeuppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige, Annika Javinder {S) 

Ärendebeskrivning 
Annika Javinder (S) har inkonunit med en avsägelse daterad den 27 november 2016 
från förtroendeuppdraget som ersättare i konununfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Konununfullmäktige beslutar bevilja Annika Javinder (S) entledigande från 
förtroendeuppdraget som ersättare i konununfullmäktige. 

Vidare beslutas att begära hos Länsstyrelsen i Örebro län rösträkning för framtagande 
av ny ersättare i konununfullmäktige. 

Expediering: 
Annika Javinder (S) 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträd esdatu m 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-12-08 

Justerandes sign. 

Kf § 132 
Ks § 293 Dnr KS 0105/2016 

Förlängning av avsteg från handlingsprogrammet för skydd 
mot olyckor gällande kompetenskrav för räddningschef i 
beredskap (RCB) 

Ärendebeskrivning 
Räddningsnämnden Västerbergslagen behandlade vid sammanträde den 
11 april 2016 § 19 en skrivelse daterad den 17 mars 2016 från förvaltningen. Av 
denna skrivelse framgick 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 enbaii 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 påbötja kompetensinventering och utifrån 
denna genomföra nyrekryteringar för att täcka de som finns. 

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. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 8 juni 2016 § 60 enligt 
räddningsnämnden Västerbergslagens förslag. 

Förslag 
Räddningsnämnden Västerbergslagen beslutade vid sammanträde den 
22 november 2016 § 41 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 2017. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmä~tige att förlänga det tillfälliga avsteget från 
handlingsprogrammet gällande kompetensen för de som ingår i räddningschef i 
beredskapsfunktionen till den 31 december 2017. Vidare beslutas att ärendet 
omedelbart justeras. 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
W KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (27) 
Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

Kommunfullmäktige beslutar att förlänga det tillfälliga avsteget från 
handlingsprogrammet gällande kompetensen för de som ingår i räddningschef i 
beredskapsfunktionen till den 31 december 2017. 

Expediering: 
Räddningsnämnden Västerbergslagen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Kf § 133 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (27) 
Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

Val av ledamot och ersättare i Samordningsförbundet i norra 
Örebro (T-län) 2017-2018 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige valde vid sammanträde den 11 december 2014 § 108 
Natalie Peart (MP) till ledamot och Ewa-Leena Johansson (S) till ersättare i 
Samordningsförbundet i norra Örebro län (T-län) för perioden 2015-2018. 

I anledning av att ordförande i bildnings- och sociala utskottet Ingemar Javinder (S) 
entledigats från samtliga fö1iroendeuppdrag från och med den 1 januari 2017 
inklusive uppdraget som ordförande i Samordningsförbundet i nona Örebro län 
(T-län), önskas genomföras nya val av ledamot och ersättare i Samordnings-

förbundet i norra Örebro län (T-län) för perioden 2017-2018. 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Ulla Kalander
Karlsson (S) till ledamot och Natalie Pea1i till ersättare i Samordningsförbundet i 
nona Örebro län (T-län) för perioden 2017-2018. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (S) förslag. 

Expediering: 
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Natalie Pemi (MP) 
Ewa-Leena Johansson (S) 
Samordningsförbundet i nona Örebro län (T-län) 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 134 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ges följande delgivningar: 

26 (27) 

• Länsstyrelsen i Örebro län: Anmälan av ny ersättare i kommunfullmäktig, 
Margareta Lagerlöf (M) efter Lone Stark (M). 

Justerandes sign. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar delgivningarna. 

Utdragsbeslyrl<ande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Bilaga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (27) 
Sammanträdesdatum 

2016-12-08 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde 
torsdagen den 8 december 2016 

Socialdemokraterna 
Ewa-Leena Johansson 
Ingemar J avinder 
Ken Karlsson 
Nina Geschwind, tjänstgörande ersättare 
Ulla Kalander-Karlsson 
Antti Tsupukka 
Torgny Björn, tjänstgörande ersättare 
Mattias Svedberg 
Susanne Hall 

Vänsterpartiet 
Astrid Dahl 
Ulla Diedrichsen 

Miljöpartiet de gröna 
N atalie Peart 
Kevin Peart, tjänstgörande ersättare 

Justerandes sign. 

Moderata samlingspartiet 
Ulf Hilding 
Bo Fjällman, tjänstgörande ersättare 
Margareta Lagerlöf, tjänstgörande ersättare 

Centerpartiet 
Niklas Hermansson, tjänstgörande ersättare 
Janeric Björkman 

Liberalerna 
Hendrik Bijloo 

Sverigedemokraterna 
Hans Karlsson 
Mathias Eriksson, tjänstgörande ersättare 
Ronnie Wegerstedt 
PatrikHöök 
Kenneth Axelsson 
Andreas Forsberg§§ 123-126 

Utdragsbestyrkande 




