KALLELSE
Kommunstyrelsen kallas till sammanträde i
Tingshussalen, Tingshuset, Kopparberg
Onsdagen den 24 juni 2020 klockan 08.30

(Meddelas ersättarna för kännedom.)

Tänk på barnperspektivet
Tänk på att sammanträdet är parfymfritt

1 Val av protokolljusterare (förslag Gert Stark)
Au § 124
2 Årsredovisning 2019, Ljusnarsbergs Socialsamfond
Au § 125
3 Årsredovisning 2019, Ljusnarsbergs Skolsamfond
Au § 126
4 Årsredovisning 2019, Karl Gunnar Erikssons Donationsstiftelse
Au § 127
5 Årsredovisning 2019, Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning
Au § 163
6 Anvisningar för delårsrapport 2020 samt prognos per den 30 juni 2020
Bos § 117
7 Redovisning av verksamheten inom förskolorna i kommunen
Bos § 118
8 Uppföljning enligt årsagenda, trygghetsundersökning bland barn inom förskoleverksamheten
Bos § 119
9 Uppföljning enligt årsagenda, bedömning av förskolans kvalitet
Bos § 120
10 Uppföljning enligt årsagenda, frånvarostatistik från grundskolan
Bos § 121
11 Timplaner för grundskolan, grundsärskolan och träningsskolan läsåret 2020/2021

Bos § 124
12 Yttrande över medborgarförslag, årlig utredning och rapportering av elever med diagnos
inom området neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)
Bos § 125
13 Yttrande över uppdrag från kommunstyrelsen, uppmana The non existent Center besöka
skola och Kulturskola för att informera om deras verksamhet samt inspirera barn och unga
till kulturellt engagemang
14 Information, Åtgärdsvalsstudie – Väg 50 Lindesberg-dalagränsen inklusive vägförbindelse
till omlastningscentral i Storå, Trafikverket (Näringslivsutvecklare Mikael Haapala
informerar klockan 10.00)

15 Omorganisation, inklusive kompetenskrav för anställning, inom individ- och
familjeomsorgen (Enhetschef Camilla Hofström föredrar ärendet klockan 10.15)

16 Information om beslut av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rörande handläggning av
ärenden som gäller vuxna och barn som kan ha utsatts för våld eller andra övergrepp från
närstående och barn som bevittnat våld eller andra övergrepp mot närstående
(Enhetschef Camilla Hofström informerar)
Bos § 107
17 Uppföljning av individ- och familjeomsorgen
Bos § 108
18 Reviderad delegationsordning för sociala området
Bos § 109
19 Uppföljning av äldreomsorgen

20 Uppföljning av åtgärder inom hemtjänsten
Au § 165
21 Förlängning av giltighetstid för kommunal avfallsplan, Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen
Au § 166
22 Yttrande över budgetuppdrag rörande översyn av de livsmedel som används i kommunens
verksamhet så att inga tillagade eller färdiga rätter serveras som inkluderar palmolja
(undantag ekologisk palmolja)
Au § 167
23 Yttrande över budgetuppdrag rörande utredning av eventuell utökning av gruppen som
uppvaktas med anledning av 25 års anställning/sysselsättning i kommunen

Au § 168
24 Yttrande över budgetuppdrag rörande utredning av ofrivillig deltid, förekomsten av delade
turer samt intresset på de kommunala arbetsplatserna för att förändra arbetssätt,
schemaläggning med mera
Au § 169
25 Yttrande över budgetuppdrag rörande utredning av möjlighet utifrån kostnad, placering,
tillgänglighet, säkerhet med mera för en rullstolsgunga
Au § 170
26 Utredning med anledning av uppdrag från kommunstyrelsen rörande framtida finansiering av
sommarsimskoleverksamheten
Au § 172
27 Arbetsmiljöpolicy för Ljusnarsbergs kommun

28 Utse dataskyddsombud i kommunen

29 Information om målprocessen i samband med beredning av budget 2021 och plan för år
2022-2023 (Ingen handling, kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet)

30 Anmälan av delegationsbeslut

31 Delgivningar

32 Eventuella övriga frågor
För att visa varandra hänsyn, gäller följande. Endast den som känner sig frisk kommer till
sammanträdet. Den som anser sig tillhöra en riskgrupp eller som är icke tjänstgörande
ersättare, uppmanas vänligen att inte komma till mötet. Underrätta kansliet om ni inte
kan delta som planerat.

Kopparberg den 15 juni 2020

Ewa-Leena Johansson
Ordförande

