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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 1 

Tillägg i kungörelsen 

Ärende beskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (16) 
Sammanträdesdatum 

2017-02-09 

Ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår följande tillägg i dagens kungörelse: 
anmälan av motion rörande samarbete med Bergslagsbibblan, Hendrik Bijloo (L). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till tillägg i kungörelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 2 

Allmänhetens frågestund 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (16) 
Sammanträdesdatum 

2017-02-09 

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

Uldragsbeslyrkande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 3 
Ks § 16 
Au§ 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-09 

Dnr KS 0144/2016 

Samverkansavtal och reglemente i den gemensamma 
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 

4 (16) 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 september 2016 § 68 att 

kommunen skulle ansöka om medlemskap i den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. I den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård samt tolk- och översättarservice ingår som medlemmar Region 

Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, 

Laxå kommun och Lindesbergs kommun. 

Förslag 
Kanslichef i Region Örebro län Niklas Tiedermann har inkommit med förslag daterat 

den 22 december 2016 där Ljusnarsbergs kommun föreslås besluta 

• att för sin del godkänna föreliggande förslag till samverkansavtal mellan 

Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, 

Laxå kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun avseende 

samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med 

giltighet från den 1 april 2017, 

• att från samma tidpunkt anta föreliggande förslag till reglemente för den 

gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice, samt 

• att för beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av 

regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsbergs, 

Laxå, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-09 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

5 {16) 

• att för sin del godkänna föreliggande förslag till samverkansavtal mellan 

Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, 

Laxå kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun avseende 

samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med 

giltighet från den 1 april 2017, 

• att från samma tidpunkt anta föreliggande förslag till reglemente för den 

gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice, samt 

• att för beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av 

regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsbergs, 

Laxå, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Region Örebro län 
Örebro kommun 
Kumla kommun 
Hallsbergs kommun 
Laxå kommun 
Lindesbergs kommun 

Uldragsbeslyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-02-09 

Justerandes sign. 

Kf § 4 
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 Bijloo (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 films 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 starta 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 
starta 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 föres lår bildnings- och sociala utskottet föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 
yttrande. 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-09 

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

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Yrkande 
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. 

Kommunfullmäktige 

Yrkande 
Hendrik Bijloo (L) yrkar på återremiss med beslut om uppdrag till bildningschef 
Anders Nordlund att förklara hur situationen skall lösas om behov uppstår samt 
kontinuerligt, varta1mat alternativt vart tredje år utreda hur stor efterfrågan är av 
försko leplats på obekväm tid. 

Natalie Peart (MP) och Ulla Kalander-Karlsson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Propositionsordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (16) 
Sammanträdesdatum 

2017-02-09 

Ordförande ställer proposition på Hendrik Bijloos (L) yrkande om återremiss och 
avslag på detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat avslå 
återremiss. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-02-09 

Justerande s sign. 

Kf § 5 
Ks § 6 
Au§ 4 Dnr KS 0008/2016 

Kommentarer rörande revisionsrapport för granskning av 

delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2016, 

Bergslagens kommunalteknik 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Revisionen för Bergslagens kommunalteknik har inkommit med bedömning daterad 

den 20 oktober 201 6 av delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 201 6. Denna 

bedömning grundar sig på en revisionsrapport från KPMG AB daterad den 

6 oktober 201 6. I bedömningen och revisionsrapporten anges att delårsrapportens 

innehåll, förutom de delar som kommenteras särskilt i revisionsrapporten, motsvarar 

de krav som ställs i Lag om god kommunal redovisning samt god sed inom området. 

Direktionen i Bergslagens kommunalteknik beslutade vid sammanträde den 

18 november 2016 § 135 anta kommentarer till revisionsrapporten rörande 

delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2016. Vidare beslutades att 

kommentarerna skulle sändas till medlemskommunerna. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera Bergslagens kommunaltekniks 
kommentarer rörande delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 201 6. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-02-09 

Justerandes sign" 

Kf § 6 
Ks § 7 
Au§ 5 Dnr KS 0008/2016 

Granskning av underhåll inom VA-verksamheten, Bergslagens 
kommunalteknik 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Revisionen för Bergslagens kommunalteknik har inkommit med granskning daterad 

den 7 december 2016 av underhåll inom VA-verksamheten. Granskningen grundar 

sig på en revisionsrapport från KPMG AB daterad den 1 december 2016. 

Revisorerna önskar kommentarer till gjorda iakttagelser vid granskningen senast den 

20 februari 2017. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera revisionsrapporten 
samt uppdra åt Bergslagens Kommunalteknik delge kommunfullmäktige de 
kommentarer till iakttagelserna i revisionsrapporten som direktionen avger till 
revisorerna. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Utdragsbestyrka nde 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 7 
Ks § 8 
Au§ 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-09 

Dnr KS 0008/2016 

Granskning av förbundets interna kontroll av 

nyckelhanteringen inom Bergslagens kommunalteknik 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 

11 (16) 

Revisionen för Bergslagens kommunalteknik har inkommit med granskning daterad 

den 7 december 2016 av förbundets interna kontroll av nyckelhanteringen. 

Granskningen grundar sig på en revisionsrappo1i från KPMG AB daterad den 

8 november 20016. Revisorerna önskar kommentarer till gjorda iakttagelser vid 

granskningen senast den 20 februari 2017. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera revisionsrapporten 
samt uppdra åt Bergslagens Kommunalteknik delge kommunfullmäktige de 
kommentarer till iakttagelserna i revisionsrapporten som direktionen avger till 
revisorerna. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Utdragsbestyrkande 
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KOM MUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 8 
Ks § 9 
Au§ 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (16) 
Sammanträdesdatum 

2017-02-09 

Dnr KS 0203/2016 

Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 inklusive 

internkontrollplan, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med budget 2017 och 

verksamhetsplan 2018-2019 inklusive internkontroll plan, vilken antogs av 

direktionen vid sammanträde den 16 december 2016 § 145. 

Kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmä1ma utskottet hänslquter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera budget 2017 och 
verksamhetsplan 2018-2019 inklusive internkontrollplan för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-09 

Dnr KS 0012/2017 

Förslag till begravningsombud enligt Begravningslagen 
kap. 10 

Ärendebeskrivning 

13 (16) 

Länsstyrelsen i Dalarnas län förordnade Kevin Peatt som begravningsombud i 
Ljusnarsbergs kommun för perioden 2015-2018. Länsstyrelsen i Dalarnas län 
entledigade Kevin Peart från uppdraget som begravningsombud från och med den 
19 december 2016. Länsstyrelsen i Dalarnas län skall förordna ett nytt 
begravningsombud för Ljusnarsbergs kommun till och med den 31 december 2018. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har inkommit med förfrågan daterad den 
10 januari 2017 där kommunen ges möjlighet att föreslå personer som lämpliga för 
uppdraget som begravningsombud i Ljusnarsbergs kommun. Förslag skall vara 
Länsstyrelsen i Dalarnas län tillhanda senast den 13 februari 2017. 

Förslag 
Ulla Kalander-Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta föreslå 
Ulla Diedrichsen (V) till begravningsombud för Ljusnarsbergs kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar föreslå Ulla Diedrichsen (V) till begravningsombud för 
Ljusnarsbergs kommun till och med den 31 december 2018. 

Expediering: 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-02-09 

Justerandes sign. 

Kf § 10 Dnr KS 0087 /2016 

Anmälan av medborgarförslag, personlig tillgång för politiker 
och kommunala tjänstemän till boken "Psykiska 
funktionshinder - stöd och hjälp vid kognitiva 
funktionsnedsättningar", Bo Henningsson 

Ärendebeskrivning 
Bo Henningsson inkom med medborgarförslag daterat den 21 november 2016 
rörande personlig tillgång för politiker och kommunala tjänstemän till boken 
"Psykiska funktionshinder - stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar" 
genom kommunalt inköp. 

I medborgarförslaget anges bland annat boken ger en bra första överblick och en 
utmärkt grund för att förstå personer med Neuro Psykiatrisk Funktionsnedsättning 
(NPF) eller symptom till detta samt hur dessa kan hjälpas och stödjas. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget hänskjuts till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Expediering: 

Bo Henningsson 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 {16) 
Sammanträdesdatum 

2017-02-09 

Dnr KS 0033/2017 

Anmälan av motion rörande undersökning av möjligheterna 
för kommunen att ansluta sig till samarbetet 
Bergslagsbibblan, Hendrik Bijloo {L) 

Ärendebeskrivning 
Hendrik Bijloo (L) har inkommit med motion daterad den 9 januari 2017 rörande 
samarbete med Bergslagsbibblan. I motionen anges bland annat att biblioteket är en 
central del av kommunal service och att biblioteket i Ljusnarsbergs kommun har 
svårt att nå kommunens målsättningar. En metod för biblioteket att förbättra sig är 
att bredda sitt samarbete över kommungränserna. Lindesbergs och Nora kommuner 
har inlett ett samarbete gällande biblioteksverksamhet, Bergslagsbibblan, och 
motionären anser det önskväii att undersöka möjligheterna för Ljusnarsbergs 
kommun att ansluta sig till Bergslagsbibblan, analysera för- och nackdelar med 
anslutning till Bergslagsbibblan samt se över möjligheterna att använda 
biblioteksbuss i mindre byar i Ljusnarsbergs kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Expediering: 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-09 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde 
torsdagen den 9 februari 2017 

Socialdemokraterna 
Tord Westin, tjänstgörande ersättare 
Nina Geschwind 
Ken Karlsson 
Gert Stark 
Ulla Kalander-Karlsson 
Antti Tsupukka 
Arne Eklund, tjänstgörande ersättare 
Susanne Hall 

Vänsterpartiet 
Sture Ekmark, tjänstgörande ersättare 
Ulla Diedrichsen 

Miljöpartiet de gröna 
Natalie Peart 

Moderata samlingspartiet 
Bo Fjällman, tjänstgörande ersättare 
Daniel Johansson 

Centerpartiet 
Elof Eriksson 
Janeric Björkman 

Liberalerna 
Hendrik Bijloo 

Sverigedemokraterna 
Hans Karlsson 
Jens Pettersson 
Patrik Höök 
Kenneth Axelsson 
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Ronnie Edvardsson Jonny Åhlström, tjänstgörande ersättare 

Utdragsbestyrkande 


