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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2010-03-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

Plats och tid                       Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 19.00–20.00 
 

 
Beslutande 

 
Enligt bilaga. 
 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 

Torbjörn Brännlund, kommunchef 
 

Utses att justera Lars Bergsten (S) och Dorrit Pade (KFL) 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2010-03-17 
 
 
 

Underskrifter Sekreterare       ….……………………………………………………………………….. Paragrafer: 1 – 12 
  Anders Andersson  

 
  

 
 

 
Ordförande        …………………………………………………………………………. 

  Kitty Strandberg 
 
 
 

 
Justerande          ………………………………………………………………………………………………………… 
                     Lars Bergsten Dorrit Pade 
                    

 

  
 ANSLAG/BEVIS           

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2010-03-11      

Datum för 
anslags uppsättning 2010-03-17 Datum för 

anslags nedtagande 2010-04-12 
 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                                        Anders Andersson                                    
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Kf § 1 
 

 
Allmänhetens frågestund 

Ingen anmäler fråga vid dagens allmänhetens frågestund. 
 
_________ 
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Kf § 2 
Ks § 5 
Au § 8  Dnr KS 002/2010 104 
 

 
Kommunalt partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av partistöd enligt  
Ewa-Leena Johanssons (S) förslag. Vidare föreslås att fördelning av 
partistöd enligt förslaget tillämpas från och med den 1 januari 2010. 
 
Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar, med bifall från Astrid Dahl (V),  
Hans Hedborg (C) och Ulf Hilding (M), bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Anna-Marina Martinsson (KFL) yrkar avslag på kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ewa-Leena Johansson med fleras 
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag och  
Anna-Marina Martinssons förslag om avslag på kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt  
Ewa-Leena Johansson med fleras yrkande. 
 
 
 
Ks § 5 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av partistöd enligt  
Ewa-Leena Johanssons (S) förslag. Vidare föreslås att fördelning av 
partistöd enligt förslaget tillämpas från och med den 1 januari 2010. 
 
Yrkanden 
Ralf Nielsen (KFL), med instämmande av Oskar Martinsson (KFL), 
yrkar att fördelning av partistöd skall vara oförändrat och att 
utbildningsstödet skall frysas för år 2010. 
 
Ulf Hilding (M), med instämmande av Hans Hedborg (C) och  
Astrid Dahl (V), yrkar bifall till Ewa-Leena Johanssons (S) förslag till 
fördelning av partistöd. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ulf Hildings med fleras yrkande om 
bifall till Ewa-Leena Johanssons förslag och Ralf Nielsens och  
Oskar Martinssons yrkande om oförändrad beräkningsmodell med fryst 
utbildningsbidrag år 2010. Ordföranden finner att allmänna utskottet 
beslutar enligt Ulf Hildings yrkande. 
 
 
 
Au § 8 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om fördelning 
av partistöd enligt föreliggande förslag. Vidare förslås att fördelning av 
partistöd enligt förslaget tillämpas från och med den 1 januari 2010. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) har inkommit 
med förslag till ny fördelning av partistöd daterat den 4 januari 2010. 
 
Kommunallagen kap 2 § 9 anger att kommunen får ge ekonomiskt 
bidrag (partistöd) till de politiska partierna som är representerade i 
kommunfullmäktige. Omfattning och former för detta beslutas av 
kommunfullmäktige enligt Kommunallagen kap 2 § 10. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 november 2006,  
§ 37 att villkoret för utbetalande av kommunalt partstöd är att partiet är 
lokalt organiserat samt har stadgar, styrelse och revisorer. 
 
Förslaget innebär att nuvarande utbildningsstöd tas bort och inbegrips i 
det sammantagna partistödet. Partistödet indelas i ett grundstöd till 
respektive parti representerat i kommunfullmäktige samt ett mandatstöd 
beräknat på antalet ordinarie ledamöter och ersättare i kommun-
fullmäktige. 
 
Förslaget till ny fördelning av partistödet föreslås träda i kraft från och 
med den 1 januari 2010. 
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Yrkanden 
Oskar Martinsson (KFL) yrkar att i den föreslagna beräkningsmodellen 
för partistöd, utgår den del som motsvarar det nuvarande utbildnings-
stödet. 
 
Gert Stark (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Gert Starks yrkande om bifall till 
föreliggande förslag och Oskar Martinssons yrkande om ändring i 
förlaget till beräkningsmodell. Ordföranden finner att allmänna utskottet 
beslutar enligt Gert Starks yrkande. 
 
_________ 
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Kf § 4 
Ks § 32  Dnr KS 026/2009 735 
 

 
Finansiering av ombyggnation av Koppargården 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 32 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att nyupplåning med 62 000 000 
kronor genomförs samt att lån övertas från Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag med sammanlagt 51 000 000 kronor. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt ekonomichef Bo Wallströmer 
att genomföra upplåningen. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med handling daterad den 
15 februari 2010 i vilken anges att kompletterande beslut krävs vad 
gäller de strategiska åtgärder som kommunfullmäktige beslutade om vid 
sammanträde den 17 december 2009, § 118 rörande framtida 
äldreboende i kommunen.  
 
I skrivelsen föreslås kommunstyrelsen besluta föreslå kommun-
fullmäktige besluta att nyupplåning med 62 000 000 kronor genomförs 
samt att lån övertas från Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag med 
sammanlagt 51 000 000 kronor. Vidare föreslås kommunstyrelsen 
besluta att uppdra åt ekonomichef Bo Wallströmer att genomföra 
upplåningen. 
 
_________ 
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Kf § 5 
Ks § 37  Dnr KS 056/2010 141 
 

 
Uppförande av lagerhotell 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

• att kommunen nyupplånar maximalt 45 000 000 kronor för 
uppförande av lagerhotell, 

• att ett nytt bolag som skall genomföra projektet bildas, 
• att kommunstyrelsen vidtar erforderliga åtgärder för projektets 

verkställande i enlighet med föreliggande skrivelses 
beskrivning och övriga beslut nedan, 

• att bolagets styrelse till varje kommunfullmäktigesammanträde 
skall informera om projektets framskridande, 

• att uppdra åt kommunstyrelsen att upphandla en projektledare, 
• att uppdra åt kommunstyrelsen att anskaffa alternativt bilda ett 

aktiebolag, 
• att uppdra åt kommunstyrelsen att ingå erforderliga avtal som 

skall vara undertecknat av bägge parter innan byggstart, 
• att uppdra åt kommunchefen att bilda en projektgrupp med 

representanter från inblandande parter samt att anlita 
sakkunnigt juridiskt biträde vad avser kontraktsförslag, 
fastighetsreglering och andra frågor som kräver nämnda 
sakkunskap 

• att nybildade bolagets styrelse skall utgöras av 
kommunstyrelsens ledamöter, 

• att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till 
bolagsordning, ägardirektiv och förbereda valen till bolagets 
styrelse, 

• att aktiekapitalet finansieras av eget kapital, samt 
• att bolaget skall ha minsta möjliga aktiekapital. 

 
Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
följande tillägg och ändringar: Kommunen beslutar att ett nytt bolag som 
skall genomföra projektet bildas, att kommunstyrelsen vidtar erforderliga 
åtgärder för projektets verkställande i enlighet med skrivelsens 
beskrivning och övriga beslut, att bolagets styrelse till varje 
kommunfullmäktigesammanträde skall informera om projektets 
framskridande, att det nybildade bolagets styrelse skall utgöras av 
kommunstyrelsens ledamöter, att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram 
förslag till bolagsordning, ägardirektiv och förbereda valen till bolagets 
styrelse, att aktiekapitalet finansieras av eget kapital samt att bolaget 
skall ha minsta möjliga aktiekapital. 
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Astrid Dahl (V), Ulf Hilding (M), Lars Strandberg (S) och Anna-Marina 
Martinsson (KFL) yrkar bifall till Ewa-Leena Johanssons yrkande 
inklusive tillägg och ändringar. 
 
 
 
Ks § 37 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen upplånar maximalt 
45 000 000 kronor för uppförande av lagerhotell, att kommunstyrelsen 
vidtar erforderliga åtgärder för att fullfölja projektet i enlighet med 
skrivelsens beskrivning och övriga beslut nedan samt att kommun-
styrelsen till varje kommunfullmäktigesammanträde skall informera om 
projektets fortskridande. Vidare uppdrar kommunfullmäktige åt 
kommunstyrelsen att upphandla en projektledare, att anskaffa alternativt 
bilda ett aktiebolag, att ingå hyresavtal som skall vara undertecknat av 
bägge parter innan byggstart, att uppdra åt kommunchefen att bilda en 
projektgrupp med representanter från inblandande parter samt att anlita 
sakkunnigt juridiskt biträde vad avser kontraktsförslag, fastighets-
reglering och andra frågor i ärendet som kräver nämnda sakkunskap. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) har inkommit 
med skrivelse daterad den 15 februari 2010 med förslag rörande 
uppförande av lagerhotell. I skrivelsen anges att tidvis finns ett stort 
behov av ändamålsenliga lokaler för företag i kommunen. Av denna 
anledning är det ur ett allmännyttigt perspektiv av stor vikt att i 
möjligaste mån säkerställa att ett ändamålsenligt utbud av lokaler för 
näringslivet finns i kommunen.  
 
Möjligheterna till att uppnå ett större utbud av lokaler riktade till 
näringslivet föreligger för närvarande. Bland annat Kopparbergs 
Bryggeri är i behov av utökade lagerhållningsytor för sina produkter. 
Denna möjlighet aktualiserar finansieringen av ett lagerhotell. Förenklat 
innebär förslaget att kommunen, genom ett helägt bolag, uppför en 
lagerbyggnad och genom utlåning till det helägda bolaget finansierar 
byggnationen. Innan byggstart skall preliminära men bindande 
hyreskontrakt upprättas mellan byggherre och hyresgäst. Vidare skall 
berörd mark regleras över till kommunens bolag. Samtliga utgifter 
hänförliga till byggnationen skall ligga till grund för hyresnivån. Vid  
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utgången av hyreskontraktstiden skall hyresgästen förbinda sig att för 
motsvarande bokförda restvärdet köpa fastigheten av det kommunala 
bolaget. Fastigheten skall ej kunna överföras till köparen förrän full 
betalning erlagts. 
 
Utifrån vad som anges ovan och i skrivelsen föreslår kommunstyrelsens 
ordförande Ewa-Leena Johansson kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att kommunen upplånar maximalt 
45 000 000 kronor för uppförande av lagerhotell, att kommunstyrelsen 
skall vidta erforderliga åtgärder för att fullfölja projektet i enlighet med 
skrivelsens beskrivning och övriga beslut nedan samt att kommun-
styrelsen till varje kommunfullmäktigesammanträde skall informera om 
projektets fortskridande. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta 
uppdra åt kommunstyrelsen att upphandla en projektledare, att anskaffa 
alternativt bilda ett aktiebolag, att ingå hyresavtal som skall vara 
undertecknat av bägge parter innan byggstart, att uppdra åt kommun-
chefen att bilda en projektgrupp med representanter från inblandande 
parter samt att anlita sakkunnigt juridiskt biträde vad avser kontrakts-
förslag, fastighetsreglering och andra frågor i ärendet som kräver 
nämnda sakkunskap. 
 
_________ 
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Kf § 6 
Ks § 34 
Su § 24  Dnr KS 040/2010 759 
 

 
Avgift för förvaltning av dödsbo 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att en avgift med 300 kronor per timme 
debiteras i de fall som kan bli aktuella när kommunen förvaltar dödsbo. 
 
Yrkande 
Sivert Bäck (C) yrkar i ett tilläggsyrkande att avgiften tas ut i de fall som 
kan bli aktuella. 
 
 
 
Ks § 34 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att en avgift med 300 kronor per timme 
debiteras i de fall kommunen förvaltar dödsbo. 
 
 
 
Su § 24 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar att en avgift med 300 kronor per timme 
debiteras i de fall kommunen förvaltar dödsbo. 
 
 
Ärendet 
 
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med skrivelse daterad den  
3 februari 2010 rörande handläggning av dödsboanmälan. I skrivelsen 
föreslås sociala utskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att en avgift med 300 kronor per timme 
debiteras i de fall kommunen förvaltar dödsbo. 
 
_________ 
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Kf § 7 
Ks § 8 
Au § 6  Dnr KS 002/2009 041 
 

 
Personalredovisning avseende perioden 1 januari-31 juli 2009 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 8 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner personalredovisningen. 
 
 
 
Au § 6 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
personalredovisningen. 
 
 
Ärendet 
 
Personalsekreterare Thomas Krenchel har inkommit med 
personalredovisning för perioden 1 januari-31 juli 2009. 
 
_________ 
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Kf § 8 
Ks § 47 
Su § 33  Dnr KS 225/2009 739 
 
Förslag till yttrande, motion från Ulf Hilding (M) rörande koppar, fat och

 

 
tallrikar på Solgårdens särskilda boende    

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 47 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till yttrande samt anser 
därmed motionen besvarad. 
 
 
 
Su § 33 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag 
till yttrande samt därmed anse motionen besvarad. 
 
 
Ärendet 
 
Ulf Hilding (M) inkom med motion daterad den 26 november 2009 i 
vilken påtalades att porslin i form av exempelvis kaffekoppar med fat 
och mattallrikar var av undermålig kvalitet vid Solgårdens äldreboende. 
Enligt uppgift från personalen skulle detta bero på bristande resurser till 
inköp av porslin. 
 
Utifrån vad som framfördes i motionen yrkade motionären att det 
omedelbart införskaffas 25 koppar med fat, 25 assietter och 25 nya flata 
och djupa tallrikar till Solgårdens matsal, allt anpassat för de äldre 
medborgarna som vistas där. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 december 
2009, § 126 hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Sociala utskottets ordförande Ingemar Javinder har upprättat ett förslag 
till yttrande med anledning av motionen daterat den 10 februari 2010.  
Av förslaget till yttrande framgår bland annat att porslin införskaffats 
enligt motionärens förslag. 
 
_________ 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      14 (18) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2010-03-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Kf § 9 
Ks § 49  
Au § 26  Dnr KS 069/2010 106 
 

 
Direktiv till årsstämman i Länstrafiken Örebro AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 49 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fastställa 
stämmodirektiv till kommunens ombud vid Länstrafiken Örebro ABs 
årsstämma. 
 
Yrkande 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att fastställa 
stämmodirektiv till kommunens ombud vid  Länstrafiken Örebro ABs 
årsstämma. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att besluta om stämmodirektiv för kommunens 
ombud vid Länstrafiken Örebro ABs årsstämma. 
 
 
Au § 26 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerar 
att Länstrafiken Örebro AB kommer att avhålla årsstämma under 
våren och kommunfullmäktige har att besluta om stämmodirektiv 
för kommunens ombud. 
 
_________ 
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Kf § 10 
Ks § 51 
Au § 23  Dnr KS 036/2010 101 
 
Redovisning och uppföljning  av verkställighet gällande beslut tagna 
i
 
 kommunfullmäktige 2008-2010 exklusive budgetbeslut   

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 51 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
 
Au § 23 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 2 februari 2010 av verkställighet 
gällande beslut tagna i kommunfullmäktige exklusive budgetbeslut. I 
bilagd skrivelse daterad den 3 februari 2010 föreslås kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen och 
uppföljningen. 
 
_________ 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      16 (18) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2010-03-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Kf § 11  Dnr KS 026/2010 023 
 
Motion rörande förtydligande av beslutsprocessen vid rekrytering av 

 
chefstjänstemän, Ulf Hilding (m)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
 
ÄRENDET 
 
Ulf Hilding (m) har inkommit med motion daterad den 30 januari 2010, i 
vilken anförs att vid beslut om nyanställning av chefstjänstemän den 
senast mandatperioden, har dessa föregåtts av en beredning som skiljer 
sig från den gängse. Detta upplever motionären inte vara tillfredställande. 
 
Utifrån vad som framförs i motionen, yrkar motionären att kommun-
styrelsens reglemente § 3 kompletteras med följande att-sats: förslag till 
beslut om nyanställningar av chefstjänstemän och andra anställningar 
som kommunstyrelsen i sin helhet har att besluta om, underbyggs av en 
skriftlig sammanfattning av de fakta på vilka förslaget till beslutet 
bygger. 
 
_________ 
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Kf § 12   
 
Tack till avgående kommunchef 
 
Ordförande Kitty Strandberg tackar avgående kommunchef  
Torbjörn Brännlund å kommunfullmäktiges vägnar. 
 
_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2010-03-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Bilaga  
 
 
 
 
 
Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 11 mars 2010 
 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 
Ewa-Leena Johansson  Anetté Bülow 
Ingemar Javinder  Ulf Hilding 
Pirjo Nilsson  Karin Gröningson 
Gert Stark   
Torbjörn Forslund, tjänstgörande ersättare Centerpartiet 
Sten-Ove Karlsson Hans Hedborg 
Lars Strandberg, tjänstgörande ersättare Barbro Resare  
Mikael Kähäri, tjänstgörande ersättare Elof Eriksson 
Antti Tsupukka Sivert Bäck 
Annika Javinder Niklas Hermansson 
Lars Bergsten  
Kitty Strandberg Kraftsamling för Ljusnarsberg 
Josefin Oveson Per Hajslund 
 Anna-Marina Martinsson 
Vänsterpartiet Dorrit Pade 
Astrid Dahl Ralf Nielsen 
Lena Cederlund, tjänstgörande ersättare Oskar Martinsson 
Ulla Diedrichsen  
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