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Delgivningar kommunstyrelsen 2016-01-27 

Diarienummer/ Avsändare Ämne 
förvaring 
Dnr 252/2015-2 BMB Sammanträdestider 2016 
Kspost Region Örebro län Protokoll från specifika samverkanrådet för 

infrastruktur och trafik 151016 
Kspost Region Örebro län Kallelse till specifika samverkanrådet för 

infrastruktur och trafik 151127 
DnrKS I 16/2015 Länsstyrelsen Örebro Läin Tilläggsbidrag för takarbeten på hjulhuset 
Dnr KS 035/2015 Susanne Lovsjö Avsägelse som kommunrevisor 
Dnr KS 263/2015 BMB Sammanträdestider 2016 
KS post Region Örebro län Protokoll regionala samverkanrådet 

15100 l, 150608, 150828, 15032 7 
KS post SKL Sammanfattning Öppna jämnförelser 

gynasieskolorna 
Ks post Rädningsnämnden Protokoll 151102 
Kspost Earth Hour Information om dags att arm1äla sig för 2016 

Tema 100% fossilfritt 
Kspost Bergsstaten Bergsstatens kontor i Falun avvecklas 
Kspost Partnerskap Bergslagsbanan Protokoll från Pmtnerskap Bergslagsbanan 

151023 
Kspost Partnerskap Bergslagsbanan Finansiering Partnerskap Bergslagsbanan 

2016 
kspost Partnerskap Bergslagsbanan Resultatrapport .i an-sep 2015 
kspost Paitnerskap Bergslagsbanan Plan för kommunikation och påverkan 

sammanfattning av slutrapport till Partnerskap 
Bergslags banan 

Kspost BKT Protokoll 151127 
Kspost Kammarrätt Göteborg Protokoll upphandlingsärende OneMed 
Kspost Länsstyrelsen förlängt tillstånd för kameraövervakning fr 

enheten Art, vilt och tillsyn 
Ks post Länsstyrelsen Örebro län Beslut om vattenskyddsområde Loka Brunn 
Kspost Region Örebro län Protokollsutdrag regional cykelstrategi 
kspost Landshövdingen Örebro Län Varmt tack 
kspost Region Örebro län information till asylsökande kring hälso 

sjukvård och tandvård för asylsökande i länet, 
persiska arabiska tigrinja Dari Franska 
engelska och svenska 

Kspost Region Örebro län Protokoll rådet för funktionshinderfrågor 
151207 

Kspost Räddningsnänrnden Protokollsutdrag Inriktningsbeslut ny 
väster bergslagen organisation för räddningstjänsten 

Kspost SiS Ändrade vårdavgifter från 1 jan 2016 
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förvarin~ 
DnrKS 111/2015-14 BKT 
Kspost BKT 
Kspost BMB 
Kspost Länsstyrelsen Örebro Län 
Kspost Länsstyrelsen Örebro Län 

Kspost Länsstyrelsen Örebro Län 

Kspost Länsstyrelsen Örebro Län 
Kspost 16-1 Arbetsmiljöverket 

Kspost 16-2 ECAD 
Kspost 16-3 ECAD 
Kspost 16-4 MSB 
DnrKS Privatperson, Bångbro 
0028/2016 
Kspost 16-5 Skolverket 

Kspost 16-6 NTF 

Kspost 16-7 WWF 
BoS §526 Förvaltningsrätt Karlstad 
Ks Dnr 0033/2016 Länstrafiken Örebro län 

DELGIVNINGAR 

Ämne 

Budget 2016 plan 2017-2018 
Protokoll 151211 
Protokoll 151210 
Arbetsmetod Sociala risker 

1(z.') 
''3'(-3.2._ 

2016-01-20 

Summering av projektet sociala risker 2013-
2015 
Redovisning av risk och sårbarhetsanalyser 
Örebro län 
Samordning Örebro län 
Nya regler om organisatorisk och social 
arbetsmiljö 
Välkommen till stavanger 
Nyhetsbrev 2015 
Barnsäkerhetsrådet, tema skola (litet häfte) 
Mail till kansli: Hö1i att sotning ska 

privatiseras, väcker oro. Mail bifogas. 
Allmännaråd och kommentarer om 
kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 
Vill komma och presentera vår kommuns 
historik och nuläge kring trafikolyckor och 
trafiksäkerhet. 
Tack för anmälan Emih hour 2016! 
Dombevis LVM (sekretess) 
Statistik färdtjänst/ riksfärdtjänst 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKOTT 

2016-01-14 

Jlislerandes sign. 

Bos §4 Dnr KS 

Uppföljning av färdtjänst/riksfärdtjänst 

Ärendebeskrivning 
Länstrafiken Örebro har inkommit med utfall för servicetrafik för 2013 och 2014 
samt år 2015 till och med november månad. Utfallet redovisas i fmm av statistik för 
färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings~ och sociala utskottet beslutar godkänna uppföljningen samt att den skall 
delges kommunstyrelsen. 
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Inkomna statistik.uppgifter avseende färdstjänst/riksfärdtjänst 

~}
, , ... ,,.,. ~" ·, . ' •,,1•1'll'•iil ' 

•• ~.,, ..... . 11,. ,i·-~''-, \/g ;-, 1. ' i , ~ f.. r~ .... ~ - . ·&....,,.r - n,, __ _ "· "" - ~ - -.,..---~, l.r.o-= ,., i1 

11\n!c ::c;s -m- c 5 I 
1~'::::::: _.=J 

Från Länstrafiken Örebro, kundservice, har via mail, inkommit utfall för servicetrafik för åren 
2013, 2014 samt 2015 till och med november månad. 

Inkomna uppgifter delges bildnings - och sociala utskottet. 

Kopparberg den 5 januari 2016 

Ewa-Marie Emlund Svensk 
Socialchef 
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Johanna Haaraoja 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Anders Andersson 
den 18 januari 2016 19:47 
Johanna Haaraoja 
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I . f .• - • ! • 

. ~. 
l _., . ~- . -

; ~··· 

\ Ämne: VB: för kännedom kommunstyrelse 

lD';: ~·'t():l'l.//10~: 1-1 

Anders I Andersson 

Kanslichef 

Ljusnarsbergs kommun 

Telefon: 0580-805 01 

Mobil; 070-397 05 01 

E-post: anders.andersson@ljusnarsberg.se 

Gruvstugutorget, 714 80 Kopparberg 

www. I ju s n a rsb e rg. se 

Från: Tarja Forebäck [tarja.hakan@hotmail.com] 
Skickat: den 18 januari 2016 19:32 
Till: Anders Andersson 
Ämne: för kännedom kommunstyrelse 

Bångbro 

2016-01-18 

Till Ludvika kommunstyrelse 

Jag har fått information att sotningsavdelningen ska privatiseras. Ovan nämnda 
informationen har väckt stort oro bland oss alla som har varit nöjda kunder hos 
''Räddningstjänsten VB Sotningsavdeln." 

Det är bekymmersamt att ni har beslutat om privatisering som i praktiken 
betyder att vi inte kan behålla den helt underbara personalstyrkan som har 
"servat" oss så många år. 

Det är ytterst sällsynt att träffa så lyckat personalstyrka på ett sådant arbete som 
tvingar personalen att ha en trevlig personlighet och dessutom kunna sitt 
sotningsarbete ypperligt. 

Personligen flyttade jag och min man tilll Bångbro i Kopparberg 2008 från 
Stockholm och av alla olika yrkesgrupper som vi har mött under de här åren bör 

1 



sotaina få ett fång rosor. Tillmötesgående-trevliga-kunniga är några ord som 
beskriver gruppen. 

Det bör inte glömmas att det är enorm t1yckhet i dessa tider med många inbrott 
och rån mot äldre, att du känner alla och kan litar på dessa personer. 

Jag hoppas innerligt att Ni omvärderar Er beslut och låter oss behålla sotningen 
som det har varit. 

Vänligen väldigt nöjda kunder 
Håkan Forebäck Herrgårdsv.3 

2 

Tarja och 
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KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKOTI 

Bos§ 20 

Delgivningar 

Diarienummer 
KS 128/2015 

Avsändare 
Boråd, Treskillingen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sa mmanträdesdatum 

2016-01-14 

Ämne 
Minnesanteckningar från möte den 
2 december 2015. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Delgivningen överlämnas till kommunstyrelsen. 

Juslerandes sign. 

21 (25) 
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DOKUMENTTYP 1 (1) 

Vårt diarie.i2mil~-~ Dnr 1zgwa,s~J32015
-
12

-
07 

Minnesanteckningar Borådsmöte Treskillingen 2015-12-02 
Närvarande: Ulf Hilding (politiken), Daniel Chu (kostchef), Rune Lid skog (boende), Elsa Rapp (boende), Bo 

Samuelsson (boende), Anita Stolt (boende), Lillemor J'.\rdesjö (mötesordförande, enhetschef). 

• Ulf Hilding går igenom de nya riktlinjer för B01råd som antogs i BoS 10 september 2015! 

• Föregående protokoll lästes upp av enhetschef på Treskillingen. 

Det diskuterades kring några punkter från föregående mötesprotokoll. Exempelvis att det tog väldigt 
lång tid att få önskemålet om att flytta ner matsedlar som är upphängda vid hissarna, så att de som 
sitter i rullstol har möjlighet att läsa. 

Information samt övriga frågor: 

• Salt och kryddor. Frågan om det fanns möjlighet att ställa ut kryddor ute i matsalen så att man själv 

kan smaksätta maten med dessa om man vill. 

• Varför inget julpynt i matsalen? Det har inte varit klart kring vilka som har ansvaret för att få detta 

gjort. Det som framkommit är dock att det överlag finns dåligt med pynt och att man skulle behöva 

köpa in nytt. Kostchef har ställt frågan till ekonomichef hur man ser på detta med tanke på det 

inköpsstopp som råder. Svar väntas. 

• Frågan om hur det s.k. PRO- rummet får utnyttjas för exempelvis privata tillställningar som boende 

själva anordnar. Ulf menar att det där rummet ska alla få tillgång till att använda och inte är ett rum 

som tillhör PRO. 

• Det upplevs som det är dåligt med människor som umgås i matsalen. Man saknar någon form av 

cafeverksamhet, vilken man tror skulle få folk att vilja vara mer i matsalen. 

• Gränsdragningen för vaktmästarnas ansvar diskuterades och man konstaterar att det upplägg som 

verksamheten bedrivs idag har gjort att vissa områden blir en gråzon. Exempelvis så kom frågan om 

vem som sköter underhållet utemöbler. Vissa inre underhåll blir inte heller gjorda. 

• Enhetschefen Lillemor presenterade ett förslag om att vid lunchserveringen dela upp de ätande i två 

grupper. Den första gruppen som behöver hjälp med matbricka börjar äta kl.11.45. Den andra 

gruppen äter kl.12.15. Förslaget gillades av representanterna för de boende. 

• Lillemor tog också upp om de enkäter som har skickats ut och att uppföljningen och utvärderingen av 

dessa tas upp vid nästa Boråd. 

• Övriga frågor; Man anser att det ska finnas ka1Ffe och eventuellt något sött till Borådsmötena. 

Enhetschef tar med sig detta önskemål. 

• Belysningen, spotarna, som lyser mot tavlan på väggen ska riktas om så att det lyser enbart på tavlan. 

Lamporna bländar annars. 

• Man tycker om när det händer saker på boendet, det är för lite av det anser representanterna för de 

boende. Man har och kommer att fortsätta at1t själva anordna olika event. Allt från grillfest till Bingo. 

Kostchef har också som förslag att anordna exempelvis anhörigdag med något tema som man bjuder 

in de anhöriga . Två gånger per år med start tex med en vårfest. Förslag från boende välkomnas om 

hur man kan vill göra tas emot av omsorgspersonal. Enhetschefoch kostchef beslutar sen 

tillsammans vad man gör. 

Ljusnarsbergs kommun 
Gruvstuguto rget 
714 80 Kopparberg 

www.ljusnarsberg.se 
kommun@ljusnarsberg.se 

/Daniel Chu 
Mötessekreterare 

telefon 0580-805 00 
fax 0580-718 30 
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KOMMUNSTYRELSEN BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKOTI (sekretess) 

Bos§ 526 

Delgivningar 

Diarienummer Avsändare 
Förvaltningsrätten i Karlstad 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (25) 
Sammanträdesdatu m 

2016-01-14 

Ämne 
Dombevis om vård enligt Lag om vård av 
missbrukare i vissa fall (L VM) 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Delgivningen överlämnas till kommunstyrelsen. 

Justerandes sign. 
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