Sammanträdesprotokoll

1(31)

Sammanträdesdatum

2019-03-05
Kommunstyrelsen

Plats och tid

tisdagen den 5 mars 2019 i Kommunstyrelsens sessionssal, Kommunstyrelsens
hus, klockan 08:30

Beslutande

Tony Ring (M), Ordförande
Inga-Lill Andersson (C), 1:e vice ordförande
Liselotte Eriksson (S), 2:e vice ordförande
Anneli Bramvehl (M)
Ronnie Erhard (M)
Anna Blomquist (KD)
Anneli Lyckeborn (L)
Ida Edström (S)
Yvonne Nilsson (S)
Maria Nyberg (V)
Daniel Ekelund (MP)
Patrik Nyström (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Karlsson (S)

Utses att justera

Inga-Lill Andersson (C)

Justeringens plats och tid

Kommunstyrelsens ledningskontor, måndagen den 11 mars 2019 klockan 10:00

Ersättare

Ida Edström (S)

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………

Paragrafer

§§ 58-80

Sandra Karlsson
Ordförande

………………………………………………………

Tony Ring (M)
Justerare

………………………………………………………

Inga-Lill Andersson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-03-05

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens Hus

Underskrift

………………………………………………………

Sandra Karlsson

Datum då anslaget tas ned

2019-04-03

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-05
Kommunstyrelsen

Ej tjänstgörande ersättare

Anna Danielsson (M)
Thorbjörn Pettersson (C)
Elaine Lindblom (L)
Yvonne Möllberg (V)

Övriga deltagare

Christian Westas, t.f. kommundirektör
Tomas Samuelsson, Västra Bergslagens Industriförening § 59
Magnus Ingesson, Västra Bergslagens Industriförening § 59
Anna Posth-Skoog, Västra Bergslagens Industriförening § 59
Anette Jonson, kanslichef, § 58
Emanuel Raptis, kvalitetsutvecklare, § 67
Marina Wesström, ekonom, § 67
Sara Norgren, personalspecialist, § 77
Elisabeth Högfeldt, t.f. personalchef, § 77

2(31)

Sammanträdesprotokoll

3(31)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-03-05

Ärendelista
§ 58 Dnr 2019-00148 Interna utbildningar för kommunstyrelsens ledamöter 2019 kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning ................................................................ 4
§ 59 Dnr 26804 Information om Västra Bergslagens Industriförening ............................................... 5
§ 60 Dnr 2019-00012 Kommunledningen informerar ......................................................................... 6
§ 61 Dnr 2019-00072 Rapport från utbildningar och seminarier......................................................... 7
§ 62 Dnr 2019-00059 Finansiell rapport 2019 ..................................................................................... 8
§ 63 Dnr 2019-00013 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019 ................... 9
§ 64 Dnr 2019-00146 Beslut om deltagande vid föreläsning om jämställdhetsintegrering 11 april
2019
...................................................................................................................................... 10
§ 65 Dnr 2019-00170 Beslut om representanter till workshop inför arbetet med miljöprogram för
Karlskoga kommun ...................................................................................................................... 11
§ 66 Dnr 2018-00463 Youth Games 2019 in Aalborg - beslut om representanter ............................ 12
§ 67 Dnr 2019-00143 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 ............................................ 13
§ 68 Dnr 2019-00080 Socialnämnden ansöker om förstärkning av bidrag för verksamheten Hela
människan .................................................................................................................................... 14
§ 69 Dnr 2019-00084 Kommundirektörsinstruktion ......................................................................... 16
§ 70 Dnr 2018-00146 Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst,
elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning...................................................................................... 18
§ 71 Dnr 2018-00524 Svar till revisorerna avseende granskning av statlig ersättning inom
flyktingmottagande ...................................................................................................................... 19
§ 72 Dnr 2019-00153 Internkontroll 2018 för kommunstyrelsen - kommunens säkerhetsarbete ..... 20
§ 73 Dnr 2019-00129 Utveckling av reservkraft i Karlskoga kommun ............................................ 21
§ 74 Dnr 2018-00393 Beslut om uppdrag att ta fram en Belysningsstrategi för Karlskoga kommun23
§ 75 Dnr 2018-00227 Ansökan om att bilda ett område för att tillämpa 3§ i Lag (1980:578) om
ordningsvakter.............................................................................................................................. 25
§ 76 Dnr 2018-00432 Program för arbetet mot våld i nära relation .................................................. 26
§ 77 Dnr 2018-00433 Policy likabehandling ..................................................................................... 27
§ 78 Dnr 2018-00458 Arvode för valnämnden på valdag vid val till Europaparlamentet 2019........ 29
§ 79 Dnr 2019-00010 Inkomna handlingar KS 2019......................................................................... 30
§ 80 Dnr 2019-00011 Delegationsbeslut KS 2019 ............................................................................ 31

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

4(31)

Sammanträdesdatum

2019-03-05

Kommunstyrelsen

§ 58

Dnr 2019-00148

Interna utbildningar för kommunstyrelsens
ledamöter 2019 - kommunstyrelsens reglemente och
delegationsordning
Sammanfattning av ärendet
Kanslichef Anette Jonson informerade om kommunstyrelsens
reglemente, delegationsordning och verkställighetsbeslut.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen lades till handlingarna.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 59

Dnr 26804

Information om Västra Bergslagens Industriförening
Sammanfattning av ärendet
Tomas Samuelsson, Magnus Ingesson och Anna Posth-Skoog, Västra
Bergslagens Industriförening (VBIF), informerade om vad
industriföreningen arbetar med samt hur man arbetar med de olika
frågorna. De prioriterade frågorna för VBIF är följande:
- kompetensförsörjning
- skola och utbildning
- innovation och utveckling
- företagsklimatet
Kommunstyrelsens beslut
Informationen lades till handlingarna.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

6(31)

Sammanträdesdatum

2019-03-05

Kommunstyrelsen

§ 60

Dnr 2019-00012

Kommunledningen informerar
Sammanfattning av ärendet
T.f. kommundirektör Christian Westas informerade om:
- Läget avseende pågående rekryteringar.
- Ekonomiskt resultat för 2018.
- Skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och landsting den
15 februari 2019.
- Vårpropositionen kommer preliminärt den 15 april 2019. Ny
skatteunderlagsprogos från Sveriges kommuner och landsting kommer
därefter den 3 maj 2019. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar fram
förslag på drift- och investeringsbudget den 8 maj 2019.
Kommunstyrelsen hanterar därefter frågan vid sitt sammanträde den 27
maj 2019 och kommunfullmäktige hanterar frågan vid sitt sammanträde
den 17 juni 2019.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen lades till handlingarna.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 61

Dnr 2019-00072

Rapport från utbildningar och seminarier
Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda gavs möjlighet att rapportera från utbildningar och
seminarier.
Tony Ring (M) rapporterade från vänortsbesök i Sanremo.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen lades till handlingarna.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 62

Dnr 2019-00059

Finansiell rapport 2019
Sammanfattning av ärendet
Information om Karlskoga kommuns finansiella rapport per den 31
januari 2019 avseende likviditet och outnyttjade lånelimiter,
placeringsportföljens sammansättning, låneportföljens sammansättning
och sammanställning derivat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 11 februari 2019
Marknadsvärde swappar 2018-12-31
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkände finansiell rapport per den 31 januari 2019.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 63

Dnr 2019-00013

Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens
ledningskontor 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledningskontor sammanfattar månadsvis viktiga
händelser och aktuella arbetsuppgifter för respektive avdelning i
"Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor".
Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor den 15
februari 2019
Befolkningsstatistik januari-december 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkände rapporten.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 64

Dnr 2019-00146

Beslut om deltagande vid föreläsning om
jämställdhetsintegrering 11 april 2019
Sammanfattning av ärendet
Torsdag den 11 april 2019, klockan 13:00-16:00 kommer en utbildning
inom jämställdhetsintegrering att genomföras i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut den 18 september 2018 § 116.
Kommunstyrelsen har att besluta om deltagande vid föreläsningen. De
som önskar att delta ansvarar själva för att anmäla sig enligt
instruktionerna i inbjudan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 14 februari 2019
Inbjudan till Föreläsning om jämställdhetsintegrering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, som inte deltar på uppdrag
av annan nämnd, får delta vid föreläsning om jämställdhetsintegrering
den 11 april 2019.

Expedieras till
Samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 65

Dnr 2019-00170

Beslut om representanter till workshop inför arbetet
med miljöprogram för Karlskoga kommun
Sammanfattning av ärendet
Det pågår ett arbete att ta fram ett miljöprogram för Karlskoga kommun,
detta utifrån kommunstyrelsens beslut den 21 november 2017 § 210. Som
en del i detta arbete kommer det att genomföras en workshop där
samtliga partier i kommunstyrelsen inbjuds att delta med en representant.
Workshopen kommer att genomföras under eftermiddagen den 2 april
2019. Arvode utgår till de valda representanterna.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att utse en ledamot/ersättare i
kommunstyrelsen för respektive parti att delta vid workshop inför arbetet
med miljöprogram för Karlskoga kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 25 februari 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade att utse Ronnie Erhard (M), Thorbjörn
Pettersson (C), Anna Blomquist (KD), Anneli Lyckeborn (L), Liselotte
Eriksson (S), Maria Nyberg (V), Daniel Ekelund (MP) och Patrik
Nyström (SD) att delta vid workshop inför arbetet med miljöprogram för
Karlskoga kommun.

Expedieras till
Valda representanter
Miljöstrateg

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 66

Dnr 2018-00463

Youth Games 2019 in Aalborg - beslut om
representanter
Sammanfattning av ärendet
Karlskoga kommun har fått en inbjudan till ungdomsspelen i Aalborg
den 30 juli till 4 augusti 2019. Kommunstyrelsen har att utse två
representanter för kommunen att närvara vid ungdomsspelen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 15 januari 2015
Inbjudan till ungdomsspelen i Aalborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade att utse kultur- och föreningsnämndens
ordförande Margareta Rosberg (M) och kommunfullmäktiges ordförande
Anna Ragén (M) att representera Karlskoga kommun vid ungdomsspelen
i Aalborg år 2019.

Expedieras till
Valda representanter

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 67

Dnr 2019-00143

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en
verksamhetsberättelse för 2018.
Verksamhetsresultat
Måluppfyllelsen för verksamhetsmålen för 2018 är positiv. Av kommunstyrelsens nio egna mål beräknas fem vara helt uppnådda, tre vara delvis
uppnådda och för ett mål har bedömning inte varit möjlig.
Ekonomiskt resultat
Vid utgången av december redovisas ett positivt resultat på 811 tkr vilket
bland annat beror på lägre personalkostnader och högre intäkter än
beräknat. Av kommunstyrelsens oförutsedda budget har det under året
tagits beslut om totalt 7 191 tkr mot budgeterade 7 399 tkr. År 2018 är
andra året i nuvarande treårsbudget där både första och andra året
uppvisar positivt resultat. Investeringar som slutförts under år 2018 är
byte av bland annat ärendehanteringssystem och trådlöst nätverk. Av
investeringar som inte slutförts under året överförs 360 tkr från 2018 års
investeringsbudget till 2019 års investeringsbudget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 8 februari 2019
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättad
verksamhetsberättelse för 2018.

Expedieras till
Kommundirektör
Kommunstyrelsens ledningskontors avdelningschefer
Kommunstyrelsens ledningskontors ekonom
Kommunstyrelsens ledningskontors kvalitetsledare

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 68

Dnr 2019-00080

Socialnämnden ansöker om förstärkning av bidrag
för verksamheten Hela människan
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 10 december 2018 att ansöka om årlig
förstärkning om 410 tkr per år från kommunstyrelsen för verksamheten
som Hela människan bedriver.
På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2018 fastställdes
mål och budget 2019-2021. Socialnämndens budgetram för 2019
beslutades till dryga 675 mnkr innan löneökningar. Ökningen av
driftramen för socialnämnden var 15,7 mnkr jämfört med föregående år.
Ingen specifik ökning av bidragen till Hela människan fanns med i
beslutet. I Socialnämndens önskemål/budgetäskande under
budgetprocessen 2019-2021 fanns inte heller detta inkluderat.
Socialnämnden beslutar själva prioriteringar av resurser och när i tiden
satsningar ska utföras.
Kommunstyrelsens ledningskontor har givetvis ingen avvikande åsikt om
att verksamheten som Hela människan driver är viktig men för effektiv
ekonomistyrning bör planerade äskanden hanteras en gång per år i
ordinarie budgetprocess. Den 28 februari 2019 påbörjas kommunens
budgetprocess för driftramar till nästa år 2020. Budgetprocessen pågår
sedan till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2019 då mål
och budget 2020-2022 fastställs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 23 januari 2019
Protokollsutdrag från socialnämnden den 10 december 2018 § 131
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2018
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan med hänvisning till
kommande ordinarie budgetprocess.
Yrkanden
Patrik Nyström (SD) yrkade bifall till socialnämndens ansökan.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Propositionsordning
Ordförande ställde kommunstyrelsens ledningskontors förslag att avslå
socialnämndens ansökan mot Patrik Nyströms (SD) yrkande om bifall av
socialnämndens ansökan under proposition. Ordförande fann att
kommunstyrelsen beslutade enligt kommunstyrelsens ledningskontors
förslag.
Votering begärdes och verkställdes.
Omröstningsresultat
Ja-röster avgavs till förmån för kommunstyrelsens ledningskontors
förslag:
Inga-Lill Andersson (C), Liselotte Eriksson (S), Anneli Bramvehl (M),
Ronnie Erhard (M), Anna Blomquist (KD), Anneli Lyckeborn (L), Ida
Edström (S), Yvonne Nilsson (S), Lena Karlsson (S), Maria Nyberg (V),
Daniel Ekelund (MP).
Nej-röster avgavs till förmån för Patrik Nyströms (SD) yrkande:
Patrik Nyström (SD).
Omröstningen utföll således med 12 ja-röster och 1 nej-röst. Ordförande
fann att kommunstyrelsen beslutade enligt kommunstyrelsens
ledningskontors förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade att avslå ansökan med hänvisning till
kommande ordinarie budgetprocess.
Reservationer
Patrik Nyström (SD) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut.

Expedieras till
Socialnämnden

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 69

Dnr 2019-00084

Kommundirektörsinstruktion
Sammanfattning av ärendet
Den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 reglerar att
kommunstyrelsen ska fastställa kommundirektörens uppdrag i en
instruktion. Enligt lagtexten ska varje kommun ta fram en instruktion för
kommundirektören.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, hänvisar till
Kommundirektörsföreningen för riktlinjer och stöd.
Karlskoga kommun fastställde en uppdragsbeskrivning för
kommundirektör 2014 och i framtagande användes
Kommundirektörsföreningens dåvarande checklista.
Tidigare fastställd uppdragsbeskrivning har varit utgångspunkten vid
framtagande av instruktion/uppdragsbeskrivning för kommundirektör
samt omvärldsspaning från andra kommuner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 21 januari 2019
Utkast till instruktion/uppdragsbeskrivning för kommundirektören 201901-21
Checklista kommundirektörsinstruktion – Kommundirektörsföreningen
Fastställd uppdragsbeskrivning kommundirektör 2014-01-27
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna instruktion/uppdragsbeskrivning
för kommundirektör.
Yrkanden
Daniel Ekelund (MP) yrkade att kommundirektörsinstruktionen revideras
senast den 31 december 2023.
Propositionsordning
Ordförande ställde först kommunstyrelsens ledningskontors förslag under
proposition. Ordförande fann att kommunstyrelsen beslutade att bifalla
kommunstyrelsens ledningskontors förslag.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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2019-03-05

Därefter ställde ordförande Daniel Ekelunds (MP) tilläggsyrkande under
proposition. Ordförande fann att kommunstyrelsen biföll
tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna
instruktion/uppdragsbeskrivning för kommundirektör.
2. Kommunstyrelsen beslutade att revidering av
kommundirektörsinstruktionen ska ske senast den 31 december 2023.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Dnr 2018-00146 .

Överenskommelse om samverkan inom hälso- och
sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och
kunskapsstyrning
Sammanfattning av ärendet
Region Örebro län rekommenderar kommunerna i Örebro län och Region
Örebro län att anta en övergripande överenskommelse om samverkan
inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning.
Överenskommelsen ersätter tidigare motsvarande överenskommelse som
utgick från de förutsättningar som fanns innan Region Örebro län
bildades. Ett förslag till ny överenskommelse föreligger.
Skolförvaltningen, socialförvaltningen och folkhälsoförvaltningen har
ombetts yttra sig över överenskommelsen. Socialförvaltningen har inget
att tillägga till förslaget. Folkhälsoförvaltningen har lämnat ett yttrande
med ett flertal förslag till ändringar och tillägg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 4 februari 2019
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 november 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade att anta Överenskommelse om samverkan
inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och
kunskapsstyrning.

Expedieras till
Region Örebro, Område välfärd och folkhälsa

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 71

Dnr 2018-00524

Svar till revisorerna avseende granskning av statlig
ersättning inom flyktingmottagande
Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisiorerna i Karlskoga
kommun genomfört en granskning avseende kommunens rutiner för
hantering av statliga ersättningar från migrationsverket avseende
flyktingmottagandet. Kommunen uppfyller helt kontrollmålen avseende
att ersättningen tillfaller verksamheten som haft kostnaden för insatsen
och att de statliga ersättningarna periodiserats enligt god redovisningssed.
Kommunen uppfyller delvis kontrollmålen om att det finns politiska
beslut för hur schablonersättningar ska fördelas internt samt att det finns
uppdaterade rutiner och riktlinjer för återsökningsarbetet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 22 januari 2019
Granskning avseende statlig ersättning inom flyktingmottagande daterad
november 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkände kommunstyrelsens ledningskontors
tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2019 som svar på revisorernas
granskning.

Expedieras till
Revisionen
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasienämnden
Myndighetsnämnden
Socialnämnden

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 72

Dnr 2019-00153

Internkontroll 2018 för kommunstyrelsen kommunens säkerhetsarbete
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens reglemente för internkontroll ska styrelsen och
nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av
internkontrollen. Kommunstyrelsen fastställde att kommunens
säkerhetsarbete skulle utgöra ett internkontrollområde för 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 13 februari 2019
ProCrisis rapport, Övergripande genomlysning av säkerhetsfunktionen
i Karlskoga kommun den 21 mars 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkände ProCrisis rapport Övergripande
genomlysning av säkerhetsfunktionen i Karlskoga kommun som svar på
frågorna avseende internkontrollområdet ”kommunens säkerhetsarbete”.

Expedieras till
Ekonomichef
Kvalitetsstrateg

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

21(31)

Sammanträdesdatum

2019-03-05

Kommunstyrelsen

§ 73

Dnr 2019-00129

Utveckling av reservkraft i Karlskoga kommun
Sammanfattning av ärendet
I nuläget finns reservkraft i två olika former som kan aktiveras vid
kortare eller längre strömbortfall i kommunen. Fast installerad reservkraft
och möjlighet till inkoppling av mobil reservkraft. Den reservkraft som
finns tillgänglig bedöms inte längre vara tillräcklig utifrån de krav som
ställs på kommunen att ha en förmåga till att bedriva samhällsviktig
verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 8 februari 2019
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Reservkraft för ett robustare
Karlskoga som ett led i kommunens förberedelser för civilt försvar.
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ledningskontor i uppdrag att
presentera en plan för genomförandet av förslagen i rapporten, med
beskrivning av roller och ansvar.
3. Planen för genomförandet lämnas till kommunfullmäktige för
fastställande.
Yrkanden
Daniel Ekelund (MP) yrkade att plan för genomförande av förslagen i
rapporten färdigställs för politisk hantering senast den 30 september
2019.
Propositionsordning
Ordförande ställde först kommunstyrelsens ledningskontors förslag under
proposition. Ordförande fann att kommunstyrelsen biföll detta.
Därefter ställde ordförande Daniel Ekelunds (MP) tilläggsyrkande under
proposition. Ordförande fann att kommunstyrelsen biföll detta.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten Reservkraft för ett
robustare Karlskoga som ett led i kommunens förberedelser för civilt
försvar.
Justerarnas signaturer
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2. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunstyrelsens ledningskontor i
uppdrag att presentera en plan för genomförandet av förslagen i
rapporten, med beskrivning av roller och ansvar.
3. Kommunstyrelsen beslutade att planen för genomförandet lämnas till
kommunfullmäktige för fastställande.
4. Kommunstyrelsen beslutade att plan för genomförande av förslagen i
rapporten färdigställs för politisk hantering senast den 30 september
2019.
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Samtliga nämnder
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§ 74

Dnr 2018-00393

Beslut om uppdrag att ta fram en Belysningsstrategi
för Karlskoga kommun
Sammanfattning av ärendet
Karlskoga blev certifierad enligt Purple Flag i oktober 2017. Arbetet
fortsätter och Karlskoga har som första kommun i landet beslutat att
använda Purple Flag processen för att mäta trygghet. Styrgruppen för
Purple Flag i Karlskoga driver arbetet samt fångar upp förslag och idéer.
En sak som uppmärksammats i processen är att Karlskoga kommun
saknar en belysningsstrategi. Styrgruppen har diskuterat frågan om en
gemensam strategi för belysning i Karlskoga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 14 februari 2019
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ledningskontor i uppdrag att ta
fram en belysningsstrategi i samverkan med
samhällsbyggnadsförvaltningen, näringsliv och fastighetsägare,
Karlskoga Energi och Miljö AB och Karlskogahem AB.
Yrkanden
Daniel Ekelund (MP) yrkade att belysningsstrategin färdigställs för
politisk hantering senast den 31 december 2019.
Propositionsordning
Ordförande ställde först kommunstyrelsens ledningskontors förslag under
proposition. Ordförande fann att kommunstyrelsen biföll detta.
Därefter ställde ordförande Daniel Ekelunds (MP) tilläggsyrkande under
proposition. Ordförande fann att kommunstyrelsen biföll detta.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunstyrelsens ledningskontor i
uppdrag att ta fram en belysningsstrategi i samverkan med
samhällsbyggnadsförvaltningen, näringsliv och fastighetsägare,
Karlskoga Energi och Miljö AB och Karlskogahem AB.
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2. Kommunstyrelsen beslutade att belysningsstrategin färdigställs för
politisk hantering senast den 31 december 2019.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Karlskoga Energi & Miljö AB
Karlskogahem AB
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§ 75

Dnr 2018-00227 .

Ansökan om att bilda ett område för att tillämpa 3§ i
Lag (1980:578) om ordningsvakter
Sammanfattning av ärendet
Enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV) får en kommun
ansöka om att få använda ordningsvakter för att övervaka allmän ordning
och säkerhet inom ett särskilt geografiskt område.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen ledningskontors tjänsteskrivelse den 15 januari 2019
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ledningskontor, i samverkan
med lokalpolisområde Karlskoga, i uppdrag att ansöka om ett paragraf 3område.
Yrkanden
Daniel Ekelund (MP) yrkade att ärendet bordläggs.
Propositionsordning
Ordförande ställde yrkande om bordläggning mot att ärendet skulle
avgöras vid dagens sammanträde under proposition. Ordförande fann att
kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet.
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§ 76

Dnr 2018-00432

Program för arbetet mot våld i nära relation
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018 (KS§130 - 2017.0509) att
uppdra till kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder att ta
fram ett kommunövergripande program mot våld i nära relationer.
Behovet av en sammanhållen och systematisk inriktning på arbetet mot
våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, har ökat i takt med
samhällets krav på kommunalt ansvarstagande för både förebyggande
arbete och insatser. Programmets mål handlar om att i högre grad
förhindra att våld över huvud taget uppstår. Samt att män och pojkar som
utövar våld upphör med det. Målen avser både insatser som riktas till
hela befolkningen och insatser som riktas till grupper som enligt bästa
tillgängliga kunskap, har förhöjd risk att utöva eller utsättas för våld.
Programmet handlar om förebyggande och främjande insatser för de som
kan bli och de som har blivit utsatta för våld och för de barn (0- 18 år)
som kan utsättas för eller bevittna våld. Det handlar även om
förebyggande och främjande insatser för våldsutövare.
Program, förebyggande och främjande arbete avseende våld i nära
relation/mäns våld mot kvinnor, är framtaget i samverkan med
kommunens samtliga förvaltningar och det nätverk som finns, med
representanter från kommunen, region Örebro län, polisen, civila
samhället, myndigheter och organisationer. Nätverket finns för samråd
och utveckling av det lokala förebyggande arbetet kring våld i nära
relation och mäns våld mot kvinnor.
Beslutsunderlag
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2018
Program Förebyggande och främjande arbete avseende Våld i nära
relation/mäns våld mot kvinnor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige anta
program Förebyggande och främjande arbete avseende Våld i nära
relation/mäns våld mot kvinnor
Expedieras till
Samtliga nämnder
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§ 77

Dnr 2018-00433

Policy likabehandling
Sammanfattning av ärendet
Syftet med policyn för likabehandling är att den ska fungera som ett
styrmedel för att uppnå kommunens Vision.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 4 januari 2019
Förslag Policy likabehandling
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
1. Anta föreslagen policy för likabehandling
2. Revidering sker senast 31 december 2021.
Yrkanden
Patrik Nyström (SD) yrkade som ett tillägg att politisk åskådning ska
ingå som ett kriterium bland diskrimineringsgrunderna.
Daniel Ekelund (MP) yrkade avslag på Patrik Nyströms (SD)
tilläggsyrkande och bifall till kommunstyrelsens ledningskontors förslag.
Sammanträdet ajournerades 11:31-11:37
Tony Ring (M) yrkade som ett tillägg att riktlinjerna för likabehandling,
som tas fram utifrån policy likabehandling, fastställs av
kommunstyrelsen.
Maria Nyberg (V) yrkade bifall till kommunstyrelsens ledningskontors
förslag.
Liselotte Eriksson (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens
ledningskontors förslag och Tony Rings (M) tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställde först kommunstyrelsens ledningskontors förslag under
proposition. Ordförande fann att kommunstyrelsen biföll
kommunstyrelsens ledningskontors förslag.
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Därefter ställde ordförande Patrik Nyströms (SD) tilläggsyrkande under
proposition. Ordförande fann att kommunstyrelsen beslutade att avslå
Patrik Nyströms (SD) tilläggsyrkande.
Därefter ställde ordförande Tony Rings (M) tilläggsyrkande under
proposition. Ordförande fann att kommunstyrelsen beslutade att bifalla
Tony Rings (M) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta
föreslagen policy för likabehandling.
2. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att
revidering ska ske senast 31 december 2021.
Kommunstyrelsen beslutade för egen del:
3. Riktlinjerna för likabehandling, som tas fram utifrån policy
likabehandling, fastställs av kommunstyrelsen.
Reservationer
Patrik Nyström (SD) reserverade sig mot beslutet att avslå Patrik
Nyströms (SD) tilläggsyrkande.
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§ 78

Dnr 2018-00458

Arvode för valnämnden på valdag vid val till
Europaparlamentet 2019
Sammanfattning av ärendet
Inför val till Europaparlamentet 2019 ska arvoden för röstmottagare som
tjänstgör vid valet fastställas.
Arvoden för röstmottagare har legat på samma nivå sedan valet 2006,
förutom en mindre höjning av timersättning för röstmottagare i
förtidsröstning och institutionsröstning inför valen 2014.
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att en mindre höjning av
arvodena görs inför valet år 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 16 januari 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige fastställa
arvodet till valnämndens ordförande och övriga ledamöter till 2 500
kronor för tjänstgöring under valdagen samt vid onsdagsräkningen.
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Valnämnden
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§ 79

Dnr 2019-00010

Inkomna handlingar KS 2019
Sammanfattning av ärendet
1. Protokollsutdrag från folkhälsonämnden den 13 februari 2019 § 13
Återrapport från Intox-projektet
2. Cirkulär 19:06 från Sveriges kommuner och landsting
”Budgetförutsättningar för åren 2019-2022”
3. Cirkulär 19:05 från Sveriges kommuner och landsting ”Internränta för
år 2020”
4. Cirkulär 19:04 från Sveriges kommuner och landsting
”Kombinationsanställningar – ett sätt att möta rekryteringsutmaningen
inom räddningstjänsten”
5. Cirkulär 19:01 från Sveriges kommuner och landsting ”Prolongering
av notkopieringsavtal 2019”
6. Inbjudan från Sveriges kommuner och landsting till ”Nätverk för
förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera
medborgardialog och samverkan med civilsamhället”
Kommunstyrelsens beslut
Informationen lades till handlingarna.
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§ 80

Dnr 2019-00011

Delegationsbeslut KS 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledningskontor har fattat delegationsbeslut enligt lista
för den 5 mars 2019.
Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut 2019-03-05
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna följande anmälda
delegationsbeslut:
B1 Dnr 2018-00172 Lokalt kollektivavtal om årsarbetstid för
arbetstagare vid Vuxnas lärande inom Skolförvaltningen
B12 Dnr 2019-00097 Tillförordnad kommundirektör 21 juni--14 juli
2019
B14 Dnr 2018-00526 Anställning av bemanningscontroller
C3 2018-003 Avtal gällande mobiltelefoner och läsplattor
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