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Beslutande

Enligt bilaga.

Övriga deltagande

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare
Bo Wallströmer, kommunchef §§ 97-1 07
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Susanne Hall (S) och Janeric Björkman (C)
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Sammant rädesdatum

2015-11-19

Kf § 97
Allmänhetens frågestund
Ärendebeskrivning
Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige och ingen
frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde.

Justerandes sign.
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2015-11-19

Kf § 98
Ks § 216
Au§ 182

Dnr KS 140/2014

Delårsrapport per den 30 juni 2015, Bergslagens
Kommunalteknik
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Bergslagens Kommunalteknik har inkommit med delårsrapport per den
30 juni 2015. Utfallet för perioden är ett överskott med 3 300 000 kronor där
direktion, revision och kansli visar ett överskott med 300 000 kronor, den
skattefinansierade verksamheten ett underskott med 600 000 kronor och den
avgiftsfinansierade verksamheten ett överskott med 3 600 00 kronor. Prognosen för
20 15 är ett underskott med 100 000 kronor i den skattefinansierade verksamheten
och ett underskott med 200 000 kronor inom den avgiftsfinansierade verksamheten.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport
per den 30 juni 20 15 för Bergslagens Kommunalteknik.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Expediering:
Bergslagens Kommunalteknik

Justerandes sign.
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Kf § 99
Tillägg i kungörelsen
Ärendebeskrivning
Ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår följ ande tillägg i dagens kungörelse,
avsägelse från uppdrag som kommumevisor Susanne Lovsjö.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändring och tillägg i kungörelsen.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 100
Ks § 217
Au§ 166

Dnr KS 111/2015

Fastställande av skattesats 2016
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och ekonomichef
Sara Jonsson har inkommit med skrivelse daterad den 28 september 2015 rörande
skattesats för 2015.

Förslag
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och ekonomichef
Sara Jonsson föreslår kommunfullmäktige beslutar anta en skattesats för 2016 med
21,05 kronor, det vill säga oförändrad skattesats.

Allmänna utskottets förslag
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar
anta en skattesats för 20 16 med 21,05 kronor, det vill säga oförändrad skattesats.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta en skattesats för 20 16
med 21,05 kronor, det vill säga oförändrad skattesats.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Expediering:
Kommunchef Bo Wallströmer
Ekonomichef Sara Jonsson

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-11-19

Kf § 101
Ks § 221

Dnr 236/2015

Kriterier och riktlinjer gällande servicegruppen samt ny
modell för prissättning
Ärend ebes krivn ing
Enhetschef Kent Liljendahl har inkommit med förslag daterat den 12 oktober 2015
till riktlinjer och kriterier gällande servicegruppens tjänster samt ny modell för
prissättning.

Förslag
Enhetschef Kent Liljendahl föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta om följande kriterier och riktlinjer gällande servicegruppens tjänster:
•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

Juslerandes sign.

Service utgår till alla pensionärer 75 år och däröver, som är folkbokförda i
Ljusnarsbergs kommun och som största delen av året är boende där tjänsten ska
utföras. Gällande sammanboende par förutsätts dock att båda är minst fyllda 75 år.
Undantag till ovanstående kriterier kan göras då pensionärer under 75 år har
beviljad hemtjänst. Gällande sammanboende par fö rutsätts dock båda ha beviljats
hemtjänst för att tjänsten ska kmma nyttjas.
Arbete utförs endast helgfri måndag till fredag.
Under sommar och höst avser tjänsten gräsklippning, bortförsel av gräsklipp samt
räfsning av löv. Klippning av buskar och häckar utförs i mån av tid. Övrigt
trädgårdsarbete utförs inte.
Arbetet under sommar och höst kommer att utföras efter ett löpande schema från
och med vecka 20 till och med vecka 45.
Klippning kommer att ske cirka 15 gånger under säsongen beroende på väder och
växtlighet.
Vintertid utförs snöröjning samt sandning av gångar till bostäder.
Utöver ovanstående tjänster finns det under hela året möjlighet att få hjälp med
bortförsel av sådant som skall lämnas till Skärets återvi1mingscentral. Tjänsten ingår
inte som ordinarie tjänst under sommar och höst, utan betalas separat.
Arbete utförs som inplanerat under förutsättning att servicegruppen har personal
som kan utföra tjänsten. Vid avsaknad av erforderlig personal vid inplanerat
tillfälle, utförs tj änsten så snaii det är möjligt.
Ansökan skickas/lämnas skriftligen till kommunens arbetsmarknadsenhet.
För att verksamheten skall ku1ma ha beredskap för att utföra uppdragen skall
ansökan gällande gräsklippning göras senast fredag vecka 17 och för snöröjning
senast fredag vecka 43. (2015 senast fredag vecka 46 med anledning av att beslut
först måste fattas).
Uldragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Bokning av tjänster kan endast göras genom blankett och måste tidsmässigt ske
enligt ovanstående. Bokning genom direktkontakt med kommunens servicegrupp är
inte möjlig.
Pensionärer som inte längre omfattas av kriterierna, är skyldiga att omgående
meddela detta till kommunen. Meddelande skall ske skriftligen till Ljusnarsbergs
kommuns arbetsmarknadsenhet.
Betalning sker efter faktura enligt gällande taxa. Faktura adresseras till den som
angivits som sökanden. Vid utebliven betalning upphör servicen.
Kommunens ställningstagande i enskilt ärende kan inte överklagas.

Vidare föreslås följande prissättning av servicegruppens tjänster:

Griisklippn ing
Prissättning sker utifrån storlek på gräsmatta enligt nedan:

Kvadratmeter gräsmatta
som skall klippas
Upp till 500

Över 500 och upp till 1000
Över 1000 och upp till 1500
Över 1500 och upp till 2000

Pris per månad,
kronor (inklusive
trimning och räfsning)
300
500
800
1 300

Kunder vars gräsmattor överstiger en yta på 2000 kvadratmeter hänvisas till privata
alternativ.
Tillämning av fast pris per månad under fem månader. Fakturering sker juni till och
med oktober. Klippning sker vid cirka 15 tillfällen beroende på väder och växtlighet.

Snöröjning oclt samlning
150 kronor per påbörjade 30 minuter.

Transport till återvi1111i11gscentral
600 kronor per gång beroende på mängd som skall transporteras bort.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag.
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att den förutsätter att

Justerandes sign.
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tydlig information om servicegruppens tjänster samt kostnad anges på kommunens
webbplats samt en förteckning över alternativa utförare.

Komm unfullmäktige

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet.

Yrkanden
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Astrid Dahl (V),
Ronnie Edvardsson (MP), Hendrik Bij loo (FP) och Ingemar Javinder (S), yrkar i ett
ändringsyrkande att förslagets punkt 6 kompletteras med "I tj änsten ingår räfsning
och uppsamling av löv".
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Astrid Dahl (V),
Ronnie Edvardsson (MP) och Ingemar Javinder (S), yrkar i ett ändringsyrkande att
förslagets punkt I får följande lydelse "Service utgår till alla personer 70 år och
däröver som är folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun och som största delen av året
är boende där tj änsten ska utföras . Gällande sammanboende par förutsätts dock att
båda är minst fyllda 70 år."
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Astrid Dahl (V),
Ronnie Edvardsson (MP) och Ingemar Javinder (S), yrkar i ett ändringsyrkande att
förslagets punkt 2 får följande lydelse " Undantag till ovanstående kriterier kan
göras då personer under 70 år har beviljad hemtjänst. Gällande sammanboende par
förutsätts dock båda ha bevilj ats hemtjänst för att tj änsten ska kunna nyttjas."
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Astrid Dahl (V),
Ronnie Edvardsson (MP), Hendrik Bijloo (FP) och Ingemar Javinder (S), yrkar i ett
tilläggsyrkande att kommunfu llmäktige uppdrar åt allmänna utskottet att nogsamt
fö lja servicegruppens verksamhetsförändringar och överlämna rapporter till
kommunfullmäktige för kännedom.
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Astrid Dahl (V),
Ronnie Edvardsson (MP), Hendrik Bij loo (FP) och Ingemar Javinder (S), yrkar i ett
tilläggsyrkande att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att anpassa
riktlinjerna om behov anses föreligga.

Juslerandes sign.
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Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Astrid Dahl (V),
Ronnie Edvardsson (MP), Hendrik Bij loo (FP) och Ingemar Javinder (S), yrkar i ett
tilläggsyrkande att kommunfullmäktige beslutar att personer berörda av
servicegruppens tjänster oavsett om de berörs av ändringar eller ej , skall få en
skriftlig information om förändringen.
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Astrid Dahl (V),
Ronnie Edvardsson (MP), Hendrik Bijloo (FP) och Ingemar Javinder (S), yrkar i ett
tilläggsyrkande att förslagets punkt 8 kompletteras med förtydligande av tjänsten
rörande bortförsel av sådant som skall lämnas till Skärets återvinningscentral.
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Astrid Dahl (V),
Ronnie Edvardsson (MP) och Ingemar Javinder (S), yrkar i övrigt bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Mathias Eriksson (SO), med instämmande av Janeric Björkman (C) och
Gunnar Fransson (M), yrkar i ett tilläggsyrkande att kriterierna och riktlinjerna
kompletteras med följande tillägg: "Den pensionär som har en nedsatt förmåga att
utföra sådant arbete som servicegruppen erbjuder och har behov av detta, också ges
rätt att nyttja dessa tjänster. Detta oavsett ålder. Och oavsett om beviljad hemtjänst
eller ej. Den nedsatta förmågan ska kunna styrkas av läkarintyg om man är under
70 år."
Hendrik Bijloo (FP) yrkar i ett ändringsyrkande att punkt I får följande lydelse:
"Service utgår till a lla personer 70 år och däröver som är folkbokförda i
Ljusnarsbergs kommun och som största delen av året är boende där tjänsten ska
utföras. '', det vill säga att följande mening i förslagets punkt 1 stryks "Gällande
sammanboende par förutsätts dock att båda är minst fyllda 75 år."
Hendrik Bij loo (FP) yrkar i ett ändringsyrkande att punkt 2 får följ ande lydelse:
"Undantag till ovanstående kriterier kan göras då personer under 70 år har beviljad
hemtjänst. ", det vill säga att följande mening i förslagets punkt 2 stryks "Gällande
sammanboende par förutsätts dock båda ha bevilj ats hemtjänst för att tjänsten ska
kmma nyttjas."
Ewa-Leena Johansson (S) med instämmande av Astrid Dahl (V) och
Ingemar Javinder (S), yrkar avslag på Hendrik Bij loos (FP) yrkande om strykning
av mening i förslagets punkt 1.
Ewa-Leena Johansson (S) med instämmande av Astrid Dahl (V) och
Ingemar Javinder (S), yrkar avslag på Hendrik Bijloos (FP) yrkande om strykning
av mening i förs lagets punkt 2.

Juste randes sign.
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Ewa-Leena Johansson (S) med instämmande av Astrid Dahl (V) och
Ingemar Javinder (S), yrkar avslag på Mathias Erikssons (SO) med fleras
tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras yrkande gällande att förslagets punkt 6
kompletteras med "I tjänsten ingår räfsning och uppsamling av löv." Ordföranden
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras
yrkande.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras yrkande gällande att förslagets punkt 8
kompletteras med förtyd ligande av tjänsten rörande bortförsel av sådant som skall
lämnas till Skärets återvinningscentral. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras yrkande.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras yrkande gällande att förslagets punkt 1 får
fö ljande lydelse "Service utgår till alla personer 70 år och däröver som är
folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun och som största delen av året är boende där
tjänsten ska utföras. Gällande sammanboende par förutsätts dock att båda är minst
fyllda 70 år." Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras yrkande.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras yrkande gällande att förslagets punkt 2 får
följande lydelse "Undantag till ovanstående kriterier kan göras då personer under
70 år har beviljad hemtjänst. Gällande sammanboende par förutsätts dock båda ha
beviljats hemtjänst för att tjänsten ska ku1ma nyttjas." Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras yrkande.
Ordförande ställer proposition på Ewa-Leena Johansson (S) med fleras yrkande att
kommunfullmäktige uppdrar åt allmänna utskottet att nogsamt följa
servicegruppens verksamhetsförändringar och överlämna rapporter till
kommunfullmäktige för kätmedom och avslag på detsamma. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras yrkande.
Ordförande ställer proposition på Ewa-Leena Johansson (S) med fleras yrkande att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att anpassa riktlinjerna om behov
anses föreligga och avslag på detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras yrkande.
Justerandes sign.
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Ordfö rande ställer proposition på Ewa-Leena Johansson (S) med fleras yrkande att
kommunfullmäktige beslutar att personer berörda av servicegruppens tjänster
oavsett om de berörs av ändringar eller ej , skall få en skrift lig information om
förändringen och avslag på detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras yrkande.
Ordförande ställer proposition på Mathias Erikssons (SD) med fleras yrkande att
kriterierna och riktlinj erna kompletteras med följande tillägg "Den pensionär som
har en nedsatt förmåga att utföra sådant arbete som servicegruppen erbjuder och har
behov av detta, också ges rätt att nyttj a dessa tjänster. Detta oavsett ålder. Och
oavsett om bevilj ad hemtj änst eller ej. Den nedsatta förmågan ska kunna styrkas av
läkarintyg om man är under 70 år." och Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras
avslagsyrkande. Ordfö randen fömer att kommunfullmäktige beslutar enligt EwaLeena Johanssons (S) med fleras avslagsyrkande.
Ordförande ställer propos ition på Hendrik Bij loos (FP) ändringsyrkande att
följ ande mening i förslagets punkt 1 stryks: "Gällande sammanboende par förutsätts
dock att båda är minst fyllda 75 år." och Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras
avslagsyrkande. Ordföra nden fömer att kommunfullmäktige beslutar enligt
Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras avslagsyrkande.
Ordförande ställer proposition på H endrik Bijloos (FP) ändringsyrkande att
följ ande mening i förslagets punkt 2 stryks: "Gällande sammanboende par förutsätts
dock båda ha beviljats hemtjänst för att tjänsten ska kunna nyttjas." och
Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras avslagsyrkande. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras
avslagsyrkande.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till kriterier och riktlinj er
gällande servicegruppens tjänster samt ny modell för prissättning med följande
ändringar:
• Punkt 6 kompletteras med "I tjänsten ingår räfsning och uppsamling av löv."
• Punkt 8 kompletteras med förtydligande av tjänste n rörande bortfö rsel av
sådant som skall lämnas till Skärets återvi1mingscentral.
• Punkt 1 får följande lydelse "Service utgår till alla personer 70 år och däröver
som är folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun och som största delen av året är
boende där tj änsten ska utföras. Gällande sammanboende par förutsätts dock
att båda är minst fyllda 70 år."

Justerandes sign.
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Punkt 2 får följande lydelse "Undantag till ovanstående kriterier kan göras då
personer under 70 år har beviljad hemtjänst. Gällande sammanboende par
förutsätts dock båda ha beviljats hemtjänst för att tjänsten ska kunna nyttjas."

Vidare beslutar kommunfullmäktige
• uppdra åt allmänna utskottet att nogsamt följa servicegruppens
verksamhetsförändringar och överlämna rapporter till kommunfullmäktige
för kännedom,
• uppdra åt kommunstyre lsen att anpassa riktlinjerna om behov anses föreligga.
samt
• att personer berörda av servicegruppens tjänster oavsett om de berörs av
ändringar e ller ej, skall få en skriftlig information om förändringen.
Kommunfullmäktige beslutar att den förutsätter att tydlig information om
servicegruppens tjänster samt kostnad anges på kommunens webbplats samt en
förteckning över alternativa utförare.

Reservationer
Mathias Eriksson (SD), Hans Karlsson (SD), Ronnie Wegerstedt (SD),
Kenneth Axelsson (SD) och Andreas Forsberg (SD) reserverar sig till förmån för
Mathias Erikssons (SD) med fleras tilläggsyrkande.

Expediering:
Enhetschef Kent Liljendahl
Kanslichef Anders Andersson

Justerandes sign.
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Kf § 102
Ks § 222
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Dnr KS 351/2013

Yttrande över medborgarförslag rörande belysning i
Rydbergsdal, Veronica Andersson
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Yeronica Andersson inkom med medborgarförslag daterat den 28 december 20 13
angående belysning i Rydbergsdal. I medborgarförslaget angavs bland annat att på
natten och vintertid blir det väldigt mörkt i Rydbergsdal och för att avhjälpa detta samt
öka tryggheten i Rydbergsdal, föreslogs att lampor sätts upp i området.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 13 februari 2014, § 16 hänskj uta
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den
29 september 2015. I förs laget till yttrande anges att i pågående beredning avseende
budget 2016 kommer ett äskande om investering i belysning i Ryd bergsdal att föreslås.
Under förutsättning att detta äskande kvarstår i förs laget till budget för år 2016 samt att
kommunfullmäktige antar budgetförslaget vid sammanträde den 9 december 2015,
planeras belysning sättas upp under 2016.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
anta föreliggande fö rslag till yttrande.

Allmänna utskottets förslag
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta
föreliggande förslag till yttrande.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förel iggande förslag till
yttrande.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

f9l9l LJUSNARSBERGS
WJ KOMMUN

KOM MUNFULLMÄKTIGE

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sa mmanträdesdatum

2015-11-19

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfu llmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Expediering:
Veronica Andersson

Ju sl erandes sign.
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2015-11-19

Kf § 103
Ks § 223
Au§ 172

Dnr KS 056/2015

Yttrande över medborgarförslag rörande ekonomisk
ersättning för språkträning, Birgitta Fransson
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Birgitta Fransson inkom med medborgarförslag daterat den 23 februari 2015
angående ekonomisk ersättning till personer som hjälper nyanlända med
språkträning. I medborgarförslaget angavs att det finns personer i kommunen som
tar emot nyanlända i s ina hem och där låter de nyanlända läsa svenska högt och i
samband med detta hjälper till med uttal och ordförståelse. Förslagsställaren
föreslår att kommunen ger ekonomisk ersättning till de personer som på detta vis
hjälper till med nyanländas språkträning.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 apri l 20 15, § 29 hänskjuta
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den
29 september 2015 I förslaget till yttrande anges att huvudansvarig för mottagande av
nyanlända personer vilka kommer till Sverige, exempelvis som flyktingar, åvilar
myndigheten Migrationsverket. Detta innebär att samtliga kostnader för detta
mottagande är en statlig angelägenhet som administreras av Migrationsverket. Således
är inte ärendet om ersättning enligt medborgarförslaget någon kommunal angelägenhet
utan förs lagsställaren hänvisas till Migrationsverket.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
anta föreliggande förslag till yttrande.

Allmänna utskottets förslag
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta
föreliggande förslag till yttrande.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet.
Utdragsbestyrkande

Justerandes sign.

(/f!/Jn s·-tt

0$

f9l9l LJUSNARSBERGS
W KOMMUN

KOMMUNFU LLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16 (29)

Sammanträdesdatum

2015-11-19

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfu llmäktige anta föreliggande förslag till
yttrande.

Kommunfullmäktige

Jäv
Gunnar Fransson (M) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar inte i ärendets behandling
och beslut.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens fö rslag.

Expediering:
Birgitta Fransson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kf § 104
Ks § 225
Au§ 174

Dnr KS 025/2015

Yttrande över motion rörande räcke vid Loftboden,
Astrid Dahl (V)
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Astrid Dahl (V) inkom den 10 j uni 20 I 5 med en motion rörande räcke vid
Loftboden, I motionen angavs att det från Laxbrogatan till Loftboden finns en ramp
som för närvarande endast har räcke på den ena sidan. Qå det föreligger fallrisk,
vore det önskvärt med räcke på båda sidor av rampen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den I 0 juni 20 15, § 62 hänskjuta
motionen till konununstyrelsen för beredning.
Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer har inkommit
med förslag till yttrande daterat den 29 september 20 15. I förslaget till yttrande
anges att fastighetschefen ges i uppdrag att ansvara för att i motionen föreslagen
åtgärd genomförs innan sommarsäsongen 20 16 böijar.

Förslag
Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande.

Allmänna utskottets förslag
Allmänna utskottet föres lår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta
föreliggande förslag till yttrande.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfu llmäktige anta före liggande förslag till
yttrande.

Justerandes sign.

Uldragsbestyrkande

[919] LJUSNARSBERGS

Wl KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samma nträdesdatum

KOMMU NFULLMÄKTIGE

2015-11-19

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enl igt kommunstyrelsens förslag.

Expediering:
Astrid Dahl (V)

Justerandes sign .
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Sammanträdesdatum

Kf § 105
Ks § 224
Au § 173

Dnr KS 406/2014

Yttrande över motion rörande stöd till föreningen
Kopparbergare utan Gränser, Ulf Hilding {M)

Allmänna utskottet
Ärendebeskrivning
Ulf Hilding (M) inkom med motion daterad den 30 september 2014 angående stöd
till föreningen Kopparbergare utan Gränser. I motionen angavs att det i Kopparberg
bildats en ny ideell förening med syfte att stödja asylsökande med bland annat
svenskundervisning och meningsfull sysselsättning. Föreningen bedriver sin
verksamhet med frivi lliga krafter och har mycket små ekonomiska medel.
Motionären föreslog kommunfullmäktige besluta att kontakt tas med grundaren av
Kopparbergare utan Gränser för genomgång av vilka möjligheter kommunen har att
med ekonomiskt bidrag och handling stödja föreningen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 23 oktober 20 14, § 68
hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den
29 september 20 15. I förslaget till yttrande anges att kommunstyrelsen beslutade
vid sanunanträde den 17 juni 2015 § 160 om nya riktlinjer för förenings bidrag från
och med den 1 januari 2016. Beslutet innebar att det finns fyra former av föreningsbidrag, varav två skulle kunna vara aktuella för Kopparbergare utan Gränser,
verksamhetsbidrag och fören ingslokalbidrag. Beträffande verksamhetsbidrag utgår
detta årligen till föreningar med 40 kronor per medlem i åldern 5-20 år som betalar
minst 50 kronor i medlemsavgift och med 10 kronor per medlem över 20 års ålder
som betalar minst 50 kronor i medlemsavgift. Syftet med detta bidrag är att ge ett
allmänt stöd till föreningar för exempelvis administration. Vidare finns föreningslokalbidrag som utgör ett stöd för egen föreningslokal eller hyra av föreningslokal.
En förutsättning för att erhålla detta bidrag är att föreningen bedriver barn- och
ungdomsverksamhet. Såväl verksamhetsbidrag som föreningslokalbidrag söks
innan den 31 mars för innevarande år på för ändamålet särskilda blanketter.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande.

Uldragsbeslyrkande

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

2015-11-19

Allmänna utskottets förslag
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta
föreliggande förslag till yttrande.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till
yttrande.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens fö rslag.

Expediering:
Ulf Hilding (M)

Ju slerandes slgn.
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Kf § 106
Ks § 227
Bos§ 182

Dnr KS 025/2015

Yttrande över motion rörande ökad bemanning inom
fritidshemsverksamheten, Ulf Hilding (M),
Gunnar Fransson (M) och Daniel Johansson (M)
Bildnings- och sociala utskot tet

Ärendebeskrivning
Ulf Hilding (M), Gunnar Fransson (M) och Daniel Johansson (M) inkom med
motion daterad den 24 mars 201 5 angående personalförstärkning inom
fritid shemsverksamheten för att erbjuda läxhj älp. I motionen angavs bland annat att
en åtgärd för att förbättra elevernas skolresultat vore att erbjuda stöd inom
fritidshemsverksamheten för att hemläxor blir genomförda. För att genomföra detta
krävs ytterligare personalresurser inom fritidshemsverksamheten.
Motionärerna föreslog kommunfullmäktige besluta att i ett första steg är att
bemanningen inom frit idshemsverksamheten ökas med ytterligare en heltid
utbildad fritidspedagog för att kunna erbjuda läxhjälp. Vidare fö reslog
motionärerna att utvärdering görs av denna åtgärd efter ett år samt att utfallet av
denna utvärdering utgör grund för beslut om eventuell ytterligare förstärkning av
bemanningen inom fritidshemsverksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 april 20 15 § 28 hänskjuta
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till yttrande över motionen
daterat den 3 september 2015. I yttrandet anges bland annat att en ny tjänst inom
fritidshemsverksamheten skulle ge möjligheter att utveckla verksamheten genom att
bland annat erbjuda läxhjälp. En begränsning är dock att enbart eleverna vilka vistas i
fritidshemsverksameten som kan ta del av läxhjälpen. Vidare anges att en ny tjänst
inom fritidsverksamheten måste vägas mot andra förstärkningar av
skolverksamheterna.

Förslag
Bildningschef Anders Nordlund föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfu llmäktige anta yttrandet och därmed anse motionen besvarad.

Bildnings- och sociala utskottets beslut
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

2015-11-19

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande
och därmed anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bes lutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Expediering:
Ulf Hilding (M)
Gunnar Fransson (M)
Daniel Johansson (M)

Utdragsbesty11<ande

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

Kf § 107
Ks § 226
Bos§ 192

Dnr KS 484/2014

Yttrande över motion rörande kostnadsfri pedagogisk lunch för
lärare, Kenneth Axelsson (SO) och Ronnie Wegerstedt (SO)
Bildnings- och sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Kenneth Axelsson (SD) och Ro1mie Wegerstedt (SD) inkom med motion daterad
den 29 november 20 14 angående kostnadsfri pedagogisk lunch för lärare.
I motionen angavs bland annat att kostnadsfri pedagogisk lunch för lärare skall
införas för att främja goda matvanor hos eleverna samt bidra ti ll sund och god
matkultur där eleverna kan inta sin lunch och samtidigt od la goda relationer till
lärare och kamrater. Kostnadsfri pedagogisk lunch för lärare skulle medföra att det
skapas en milj ö där eleverna på bästa sätt kan tillgodogöra sig kosten vilket är av
yttersta vikt för elevernas hälsa och inlärning.
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige beslutar att pedagogiska luncher införs
kostnadsfritt för kommunens lärare.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 20 15 § 11 5
hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till yttrande daterat den
I oktober 20 15. I fö rslaget till yttrande anges att i dagsläget kan personal inom
barnomsorgs-, förskoleklass- och grundskoleverksamheterna äta pedagogiska luncher
till ett pris av 15 kronor per lunch och detta system fungerar väl på vissa enheter och
mindre bra på andra enheter. Införandet av kostnadsfria luncher för lärare i förskole-,
förskoleklass- och grundskoleverksamheterna skulle medföra en kostnadsökning med
cirka 370 000 kronor per år vilket skall vägas mot andra angelägna behov.

Förslag
Bildningschef Anders Nordlund föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige godkäru1a yttrandet och anse motionen besvarad.

Yrkanden
Ordförande Ingemar Javinder (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfu llmäktige avslå motionens förslag om fria pedagogiska luncher för lärare

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

samt att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att under 20 16
utvärdera pågående projekt med fria pedagogiska schemalagda luncher för lärare samt
Skatteverkets regler gällande förmånsrätten i samband med fria luncher.
Mathias Eriksson yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar om
bifall till motionens förslag om kostnadsfria pedagogiska luncher för lärare.

Propositionsordning
Ordförande ställer propos ition på Ingemar Javinders (S) yrkande och
Mathias Erikssons (SD) yrkande. Ordföranden finner att bi ldnings- och sociala
utskottet beslutar enligt Ingemar Javinders (S) yrkande.

Bildnings- och sociala utskottets föresl år
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föres lå kommunfu ll mäktige besluta avslå motionens förslag om kostnadsfria pedagogiska luncher för
lärare samt att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att under
20 16 utvärdera pågående projekt med kostnadsfria pedagogiska schemalagda luncher
för lärare samt Skatteverkets regler gällande förmånsrätten i samband med
kostnadsfria lunche r.

Reservation
Mathias E riksson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Kom munstyre/sen

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionens förslag om
kostnadsfria pedagogiska luncher för lärare samt att kommunfullmäktige beslutar
uppdra åt kommunstyrelsen att under 20 16 utvärdera pågående projekt med
kostnadsfria pedagogiska schemalagda luncher för lärare samt Skatteverkets regler
gällande förmånsrätten i samband med kostnadsfria luncher.

Komm unfullmäktige

Yrkanden
Mathias Eriksson (SD) yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2015-11-19

Ingemar Javinder (S), med instämmande av Ronnie Edvardsson (MP),
Hendrik Bijloo (FP), Astrid Dahl (V), Janeric Björkman (C) och
Gunnar Fransson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsord ni ng
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Mathias Erikssons (SD) yrkande. Ordföranden finner att kommunfu llmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionens förslag om kostnadsfria pedagogiska
luncher för lärare samt beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att under 201 6 utvärdera
pågående projekt med kostnadsfria pedagogiska schemalagda luncher för lärare samt
Skatteverkets regler gällande förmånsrätten i samband med kostnadsfria luncher.

Expediering:
Bildningschef Anders Nordlund

Ju sterandes sign.
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Sammanträdesdatum

Kf § 108
Val av gode män för fastighetsbildningsförättning enligt
Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 2015-2018
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december20 14 § 106 att
välja tre gode män för fastighetsbildningsförrättning enligt Fastighetsbildningslagen
kap 4 § 2 som företrädare för sakkunskap i landsbygdsfrågor och tre gode män för
fastighetsbildningsförrättning enligt Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 som
företrädare för sakkunskap i tätortsfrågor för perioden 20 15-2018.
Kommunfullmäktige har behov av att välja ytterligare gode män för fastighetsbildningsförrättning enligt Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2.

Förslag
Ingemar Javinder (S) föreslår kommunfullmäktige välj a Ewa-Leena Johansson (S)
till god man för fastighetsbildningsförrättning enligt Fastighetsbildningslagen
kap 4 § 2 som företrädare för sakkunskap i landsbygdsfrågor och företrädare för
sakkunskap i tätortsfrågor för perioden 2015-2018.
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunfullmäktige välj a Astrid Dahl (V) till
god man för fast ighetsbildningsförrättning enligt Fastighetsbildningslagen kap 4
§ 2 som företrädare för sakkunskap i landsbygdsfrågor och företrädare för
sakkunskap i tätortsfrågor för perioden 2015-2018.

Kommunfullmäkt iges beslut
Kommunfullmäktige beslutar välja Ewa-Leena Johansson (S) och Astrid Dahl (V)
till gode män för fastighetsbildningsförrättning enligt Fastighetsbildningslagen
kap 4 § 2 som företrädare för sakkunskap i landsbygdsfrågor och företrädare fö r
sakkunskap i täto1isfrågor för perioden 2015-2018.

Expediering:
Lantmäteriet
Kansliavdelningen

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign.
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2015-11-19

Dnr KS 035/2015

Avsägelse från uppdrag som kommunrevisor, Susanne Lovsjö,
Ärendebeskrivning
Susanne Lovsjö har den 16 november 2015 inkommit med avsägelse från
uppdraget som kommunrevisor på grund av jäv.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar etlediga Susanne Lovsjö från uppdraget som
kommunrevisor.

Expediering:
Susa1me Lovsjö
Revisionens ordförande Boris Gudmundsson

Juslerandes sign.

Uldragsbeslyrkande

[919] LJUSNARSBERGS

W' KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

28 (29)

Sammanträdesdatum
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Kf § 110
Delgivningar
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ges följande delgivningar:
•

Länsstyrelsen i Örebro län: Anmälan av ny ledamot Elof Eriksson (C) och ny
ersättare Niklas Hermansson (C) i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar delgivningarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-11-19

Bilaga

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde
torsdagen den 19 november 2015

Socialdemokraterna
Ewa-Leena Johansson
Ingemar Javinder
Ken Karlsson
Gert Stark
Ulla Kalander-Karlsson
Antti Tsupukka
Mattias Svedberg, tjänstgörande ersättare
Kitty Strandberg
Susanne Hall
Vänsterpartiet
Astrid Dahl
Ulla Diedrichsen
Miljöpartiet de gröna
Ronnie Edvardsson
Natalie Peart

Moderata samlingspartiet
Gunnar Fransson §§ 97-102, 104-110
John-Owe Johansson, tjänstgörande ersättare
Centerpartiet
Elof Eriksson §§ 97-102
Janeric Björkman
Folkpartiet liberalerna
Hendrik Bij loo
Sverigedemokraterna
Hans Karlsson
Mathias Eriksson, tjänstgörande ersättare
Ronnie Wegerstedt
Kenneth Axelsson
Andreas Forsberg

Utdragsbestyrkande

