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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-10-10

Plats och tid

Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg

Beslutande

Enligt bilaga.

Övriga deltagande

Anders Andersson, sekreterare
Bo Wallströmer, kommunchef

Utses att justera

Susanne Hall (S) och Niklas Hermansson (C)

Justeringsersättare

Leif Jörner Pedersen (V)

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Kommunkontoret 2013-10-16

Tid

18.30-20.10

Paragrafer

61-73

Sekreterare

……………………………………………
Anders Andersson

Ordförande

………………………………………………
Tord Westin

Justerande

…………………………………………………………………………………….
Susanne Hall
Niklas Hermansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-10-10

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Datum för
anslagsuppsättning
Underskrift

2013-10-16

Datum för
nedtagande

2013-11-11

………………………………………………….
Anders Andersson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-10-10

Kf § 61
Tillägg i kungörelsen
Ärendebeskrivning
Ordförande Tord Westin (S) föreslår följande tillägg i dagens kungörelse:
Följande ärenden tillkommer: Anmälan om medborgarförslag angående
korttidsparkering närmare ICA Kopparhallen från Barbro Resare och
årsredovisning 2012, Bergslagens Kommunalteknik (BKT).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändringar i kungörelsen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-10-10

Kf § 62
Allmänhetens frågestund
Yngve Hedin inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 september 2013, § 54 med följande fråga: Finns det en redogörelse utifrån en
utvärdering över vilka åtgärder kommunen vidtagit sedan år 2000 samt planerar
vidtaga fram till år 2020 med anledning av kommunens befolkningsutveckling?
Kommunfullmäktige beslutade att svar skulle avges vid dagens sammanträde.
Yngve Hedin finns inte närvarande vid dagens sammanträde.
Ingen frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut
Då Yngve Hedin inte finns närvarande vid dagens sammanträde, hänskjuts frågan
från den 19 september 2013 till ett senare sammanträde i kommunfullmäktige.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-10-10

Kf § 63
Ks § 193
Au § 85
Bus § 85
Su § 82

Dnr KS 037/2012

Delårsrapport per den 30 juni 2013
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar muntligt resultatprognos per den
30 juni 2013. Överskott gentemot budget beräknas till cirka 1 200 00
kronor. Likviditeten var per den 13 augusti 2013 29 500 000 kronor.
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet godkänner rapporten.

Bildningsutskottet

Ärendebeskrivning
Bildningschef Anders Nordlund presenterar bildningsutskottets
verksamhetsberättelse juni 2013 med tillhörande delårsrapport och helårsprognos.
Under året har arbetet med att öka måluppfyllelsen i grundskolan fortsatt, med stöd
av projektet ”Framtidstro, Hälsa, Delaktighet” som kommunen driver med
ekonomisk hjälp från Örebro läns landsting. Andelen elever i årskurs 9 som blev
behöriga till gymnasieskolan i år ökade något mot föregående år, men fortfarande
har eleverna i Ljusnarsbergs kommun sämre betyg än genomsnittet i riket.
Elevhälsovården har förstärkts under året med av en skolpsykologtjänst på halvtid
från och med 1 februari. Förstärkningen finansieras av statliga stimulansbidrag och
förväntas bidra till att väntetiderna till utredningar som genomförs av skolhälsan
minskar.
Från och med hösten 2013 har biblioteksverksamheten förstärkts med två
bibliotekarier, en heltids- respektive halvtidstjänst.
Bildningsutskottets redovisar ett nettounderskott på -191 100 kr för perioden
januari – juni 2013.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-10-10

Förskoleverksamhetens underskott beror på en förstärkning av personalstyrkan vid
Åstugans förskola på grund av hög belastning under våren. Kostnaderna för
dagbarnvårdare har varit högre än budgeterat. Detta kompenseras till viss del av
högre intäkter än budgeterat i form av barnomsorgsavgifter, samt en något lägre
kostnad för köp av förskoleplatser i privat regi.
Fritids- och kulturverksamheten har ett överskott. Detta beror till största delen på
lägre kostnader för fritidsgårdsverksamhet än beräknat. Underskottet inom
skolbarnomsorgen beror i huvudsak på högre kostnader för köp av platser i
privatregi samt ökade kostnader för personal vid Garhytteskolans fritidshem på
grund av fler barn än beräknat i verksamhet. Detta kompenseras till viss del av att
intäkterna från föräldraavgifter inom barnomsorgen blev högre än budgeterat
Verksamheten inom grundskolan ger ett underskott för perioden som till största
delen beror på höga kostnader för personal vid Kyrkbacksskolan under våren samt
lägre bidrag från Migrationsverket än förväntat.
Överskottet inom den kommunala vuxenutbildningen beror på att extra statsbidrag
som betalats ut under våren som ännu inte använts. Verksamheten
arbetsmarknadspolitiska åtgärder uppvisar ett underskott som beror på att intäkter i
form av bidrag från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för maj-juni ännu
inte inkommit.
Rektor Kent Liljendahl informerar också om arbetet med Komhall, Bus 2013-06-04
§ 59. Syftet med Komhall är att bygga upp en lågtröskelverksamhet som erbjuder
olika typer av sysslor och arbetsuppgifter för människor som står långt ifrån den
ordinarie arbetsmarknaden. Tanken är att projektet ska drivas kommunens
Arbetsmarknadsenhet som under projektidens gång ombildas till Komhall
Ljusnarsberg. I enheten ska kommunens servicegrupp, Byggvårdsavdelning,
Kopparberg IT samt en sömnadsgrupp ska ingå. Genom projektet ska även
Byggeriets verksamhet till Arbetsmarknadsenheten och därmed Komhall.

Bildningsutskottets förslag
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna delårsrapporten för
perioden januari-juni 2013.

Bildningsutskottets beslut
Bildningsutskottet godkänner delårsrapporten för perioden januari-juni 2013
samt föreslår kommunstyrelsen att godkänna den.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-10-10

Bildningsutskottet beslutar även följande:


Bildningschef Anders Nordlund får i uppdrag att komplettera delårsrapporten
med en utförligare analys av verksamheternas måluppfyllelse. Kompletteringen
ska vara färdig till Kommunstyrelsens sammanträde i slutet på september.



Bildningschef Anders Nordlund samt rektor Kent Liljendahl får i uppdrag att
komma in med ett förslag gällande genomförandet av projektet Komhall.
Förslaget ska tas upp på Bildningsutskottets sammanträde den 8 oktober 2013.

Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar delårsrapport per den 30 juni 2013 och
att resultatprognos vilken visar på ett underskott i förhållande till budgeten för
förvaltningen för år 2013 med 2 090 000 kronor. Fördelat på ekonomiska
ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2013.
Ansvar

Socialchef (410)
Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420)
Enhetschef, Funktionshindrade (430)
Enhetschef, Äldreomsorg Solgården/Heden (440)
Enhetschef, Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450)
Enhetschef, Äldreomsorg Koppargården (460)
Enhetschef, Sjuksköterskor (470)
Enhetschef, Rehabilitering (480)
Summa

Netto,
prognos/budget,
tkr
323
- 1 612
- 888
0
- 395
0
332
150
- 2 090

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 50,0 procent, kan noteras per den
30 juni 2013:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ansvar

410
420
430
440
450
460
470
480
Summa

2013-10-10

Netto (tkr)
Utfall
2013

Periodbudget

2 455
6 976
8 645
6 146
9 951
8 285
2 771
1 200
46 424

2 416
5 373
8 190
5 921
9 415
8 376
3 100
1 452
44 404

Avvikelse
mot
periodbudget
- 39
- 1 603
- 455
- 225
- 536
91
329
252
- 2 302

Budget
2013

%

5 000
10 896
16 379
11 842
18 829
16 751
6 200
2 906
82 804

49,1
64,0
52,8
51,9
52,8
49,5
44,7
41,3
56,1

Underskott inom ansvar 420 Individ- och familjeomsorg beror på institutionsvård
för vuxna, familjehemsvård för barn och ungdom samt individuell behovsprövad
öppenvård för barn och ungdom. Kostnaderna för försörjningsstöd är enligt
budgeterat. Underskottet för enheten Funktionshindrade (430) kan härledas till
ökade kostnader för externa placeringar samt personlig assistans. Underskottet
för enheten Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) orsakas till huvuddelen
av större personalkostnader på Treskillingen än budgeterat.
Hem för vård eller boende (HVB) Bergsgården (490) samt övriga kostnader
rörande mottagande av ensamkommande barn och ungdomar per den
30 juni 2013 är följande:
Ansvar

490

Netto (tkr)
Utfall
2013

1 335

Avvikelse
mot
periodbudget
- 1 395
- 60

Periodbudget

Budget
2013

Prognos

0

0

Avvikelsen mot periodbudget beror på större personalkostnader än budgeterat.

Sociala utskottets beslut
Bildningsutskottet godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar förslag till delårsrapport per den
30 juni 2013 för Ljusnarsbergs kommun. Utfallet i resultaträkningen för perioden
uppgår till ett överskott med 8 930 000 kronor och för helåret prognostiseras ett
överskott med 5 547 000 kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budgeten på
915 000 kronor.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna föreliggande förslag
till delårsrapport per den 30 juni 2013 för Ljusnarsbergs kommun.

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar delårsrapport per den 30 juni 2013.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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2013-10-10

Kf § 64
Ks § 195

Dnr KS 121/2013

Årsredovisning 1 januari-30 juni 2013 inklusive
förvaltningsberättelse och revisionsberättelse,
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB)
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Ekonom Sara Jonsson har inkommit förslag till årsredovisning för
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag gällande perioden 1 janauri-30 juni 2013.
Årsredovisningen föranleds av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträde
den 13 juni 2013, § 48 om att försätta bolaget i frivillig likvidation den
30 juni 2013. Resultatet under perioden uppgår till en förlust med
13 946 000 kronor. Resultatet föranleds i huvudsak av att fastigheter och
inventarier överlåtits till kommunen mot övertagande av lån, vilket generat en
realisationsförlust.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen för perioden
1 janauari-30 juni 2013 för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag.

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar årsredovisning 1 januari-30 juni 2013
inklusive förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för Ljusnarsbergs
Fastighetsaktiebolag (LFAB).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
Expediering:
Ekonom Sara Jonsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 65
Ks § 196

Dnr KS 017/2013

Direktiv till kommunens stämmoombud, Ljusnarsbergs
Fastighetsaktiebolag (LFAB)
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag daterat den
25 september 2013 till direktiv till kommunens ombud vid Ljusnarsbergs
Fastighetsaktiebolags (LFAB)extra bolagsstämma onsdagen den 23 oktober 2013.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid LFABs extra
bolagsstämma den 23 oktober 2013 följande direktiv:
 bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet i enlighet med
förslag i revisionsberättelsen samt godkänna den avgående styrelsens och
verkställande direktörens årsredovisning, samt
 godkänna förslag till disposition av perioden resultat.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige

Jäv
Ewa-Leena Johansson (S), Gert Stark (S), Hans Hedborg (C),
Gunnar Fransson (M), Ingemar Javinder (S), Antti Tsupukka (S),
Leif Jörner Pedersen (V), Janeric Björkman (C) och Ulf Hilding (M) anmäler jäv
och deltar ej i behandling av och beslut i detta ärende.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
Expediering:
Stämmoombud Tord Westin

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-10-10

Kf § 66
Ks § 201
Au § 113

Dnr KS 265/2013

Alternativa driftformer för kommunens simhall, Gillersklack
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerade vid sammanträde den
14 augusti 2013, § 109 att ett visst intresse hade noterats beträffande övertagande
av kommunens simhall vid Klacken Konferens & Relax, Gillersklack. Vid detta
tillfälle beslutade allmänna utskottet att annonsering skulle genomföras för att ta
reda på det allmänna intresset av att överta kommunen simhall vid Klacken
Konferens & Relax.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 189 uppdra
åt kommunchef Bo Wallströmer att utreda alternativa driftsformer för kommunens
simhall vid Klacken Konferens & Relax.
Kommunchef Bo Wallströmer informerade vid allmänna utskottets sammanträde
den 11 september 2013, § 113 att en intressent anmält sig vad gäller övertagande
av simhallen. Kommunchef Bo Wallströmer rekommenderade en försäljning av
simhallen till intressenten. Allmänna utskottet beslutade hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen konstaterade vid sammanträde den 25 september 2013, § 201
att en intressent anmält sig innan sista datum den 27 augusti 2013, och beslutade
därmed att en sent inkomna intresseanmälan skulle lämnas utan beaktande.
Kommunstyrelsen beslutade vidare uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer
upprätta förslag till avtal avseende försäljning av simhallen, Gillersklack som
förslag till överenskommelse mellan köparen JH Group AB och Ljusnarsbergs
kommun gällande tillgång till simhallen för grundskoleverksamheten,
pensionärsgrupp och allmänheten. Vidare beslutades att förslagen skulle
presenteras vid ett extra sammanträde i kommunstyrelsen den
10 oktober 2013.
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den
2 oktober 2013. Bilagt skrivelsen finns ett förslag till köpekontrakt mellan
kommunen och JH Group AB, en överenskommelse mellan kommunen och
JH Group AB samt ett hyresavtal mellan kommunen och JH Group AB.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Förslag
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår i skrivelsen daterad den 2 oktober 2013,
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avyttra del av fastigheten
Riggards 1:6, före detta Gillersklack 1:1, som består av simhall, omklädningsrum,
relaxdel samt källar- och vindsutrymmen för en (1) krona till JH Group AB i
enlighet med föreliggande förslag till köpekontrakt.
Vidare förslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna
föreliggande förslag till överenskommelse mellan kommunen och JH Group AB.
Slutligen föreslås kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till
hyresavtal mellan kommunen och JH Group AB.

Yrkande
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att avyttra del av fastigheten Riggards 1:6, före detta
Gillersklack 1:1, som består av simhall, omklädningsrum, relaxdel samt källar- och
vindsutrymmen för en (1) krona till JH Group AB i enlighet med föreliggande
förslag till köpekontrakt under förutsättning att kommunen och JH Group AB
godkänner en överenskommelse mellan parterna samt ett hyresavtal mellan
parterna. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta ge kommunstyrelsen rätt att
ta beslut om överenskommelse och hyresavtal mellan kommunen och
JH Group AB.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt
Ewa-Leena Johanssons yrkande.

Kommunfullmäktige

Yrkanden
Ewa-Leena Johansson (S), Gunnar Fransson (M), Hans Hedborg (C),
Natalie Peart (MP) och Ulla Diedrichsen (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Hendrik Bijloo (KFL) yrkar på återremiss då han anser att beslutsunderlaget
grundar sig på en bristfällig och otillräcklig beredning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Hendrik Bijloo (KFL) och Ralf Nielsen (KFL) reserverar sig till förmån för
Hendiks Bijloos yrkande om återremiss med följande motivering. ”Kraftsamling
för Ljusnarsberg anser att beslutsunderlaget är otillräckligt bra berett. Det finns
stora otydligheter kring köpeavtalet, hyreskontrakt och framtiden för Klacken.
Därför anser KfL att KS bör få i uppdrag att nytt bereda ärendet och sedan
förelägga Kommunfullmäktige för att ta beslut angående en komplett väl
utarbetad paketlösning och reserverar oss alltså mot beslutet som tas idag.”
_________
Expediering:
JH Group AB
Kommunchef Bo Wallströmer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 67
Ks § 208
Au § 122

Dnr KS 160/2013

Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande
beslut i kommunfullmäktige exklusive motioner,
medborgarförslag och budgetbeslut 2012-2013
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning
per den 4 september 2013 av verkställighet gällande beslut tagna i
kommunfullmäktige 2010-2012 exklusive motioner, medborgarförslag och
budgetuppdrag.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och redovisningen.

Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och
redovisningen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 68
Ks § 209
Au § 123

Dnr KS 080/2013

Redovisning och uppföljning av budgetbeslut 2009-2011
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning
av budgetbeslut 2009-2012 daterad den 4 september 2013.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och redovisningen.

Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
redovisningen och uppföljningen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och
redovisningen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 69
Ks § 210
Au § 124

Dnr KS 081/2013

Redovisning och uppföljning av inkomna motioner
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning
av inkomna motioner 2011-2012 daterad den 4 september 2013.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och redovisningen.

Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
redovisningen och uppföljningen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och
redovisningen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-10-10

Kf § 70
Ks § 211
Au § 125

Dnr KS 082/2013

Redovisning och uppföljning av inkomna medborgarförslag
2012-2013
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning
av inkomna medborgarförslag 2011-2012 daterad den 4 september 2013.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och redovisningen.

Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
redovisningen och uppföljningen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och
redovisningen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kf § 71

2013-10-10

Dnr KS 004/2013

Val av ledamot och vice ordförande i valnämnden efter
Pirjo Nilsson (S)
Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Pirjo Nilsson(S) inkom med en avsägelse från uppdraget som ledamot och vice
ordförande i valnämnden daterad den 21 maj 2013. Kommunfullmäktige
beslutade vid sammanträde den 13 juni 2013, § 51 bevilja Pirjo Nilsson
entledigande från uppdraget som ledamot och vice ordförande i valnämnden.
Kommunfullmäktige har således att välja ny ledamot samt vice ordförande i
valnämnden.

Förslag
Gert Stark (S) föreslår att Susanne Hall (S) väljs till ny ledamot i valnämnden.
Vice ordförande i valberedningen Ulla Diedrichsen (V) föreslår att Susanne Hall
(S) väljs till vice ordförande i valnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar välja Susanne Hall (S) till ny ledamot och vice
ordförande i valnämnden.
_________
Expediering:
Susanne Hall
Kansliet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kf § 72

2013-10-10

Dnr KS 286/2013

Anmälan av medborgarförslag rörande korttidsparkering
närmare ICA Kopparhallen, Barbro Resare
Ärendebeskrivning
Barbro Resare har den 9 oktober 2013 inkommit med medborgarförslag
angående korttidsparkeringar närmare ICA Kopparhallen.
I medborgarförslaget anges att det förefaller finnas ett behov av en
korttidsparkering som är belägen närmare ICA Kopparhallen än de parkeringar
som finns i dagsläget.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-10-10

Kf § 73
Ks § 217

Dnr KS 094/2011

Årsredovisning 2012 för Bergslagens Kommunalteknik (BKT)
Kommunstyrelsen

Jäv
Leif Jörner Pedersen (V), Gunnar Fransson (M) och John-Ove Johansson (M)
anmäler jäv och deltager inte i behandlingen av och beslutet i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med årsredovisning för 2012.
Resultaträkningen uppvisar ett resultat för extraordinära poster med ett underskott
uppgående till 2 634 000 kronor.
Förbundsdirektionen beslutade vid sammanträde den 22 mars 2013, § 10 fastställa
årsredovisningen för 2012 samt att överlämna den till respektive
medlemskommun för beslut om ansvarsfrihet.
Revisorerna har inkommit med revisionsberättelse för 2012 daterad den
22 mars 2013. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns samt att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunens
ledamöter i förbundsdirektionen ansvarsfrihet i enlighet med revisionsberättelsen
för verksamhetsåret 2012 samt godkänna årsredovisningen för BKT.

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Jäv
Leif Jörner Pedersen (V), Gunnar Fransson (M) och John-Ove Johansson (M)
anmäler jäv och deltager inte i behandlingen av och beslutet i detta ärende.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
Expediering:
Justerandes sign.

Bergslagens Kommunalteknik
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-10-10

Bilaga

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde
torsdagen den 10 oktober 2013

Socialdemokraterna
Ewa-Leena Johansson, §§ 61-64, 66-73
Ingemar Javinder, §§ 61-64, 66-73
Sverre Larsson, tjänstgörande ersättare
Gert Stark, §§ 61-64, 66-73
Elsa Jansson, tjänstgörande ersättare
Sten-Ove Karlsson
Susanne Hall, tjänstgörande ersättare
Annika Renbro
Tord Westin
Antti Tsupukka, §§ 61-64, 66-73
Annika Javinder

Moderata samlingspartiet
Ulf Hilding, §§ 61-64, 66-73
Gunnar Fransson, §§ 61-64, 66-72
Karin Gröningson
John-Ove Johansson, §§ 61-72
Margareta Lagerlöf, tjänstgörande ersättare

Vänsterpartiet
Madelene Lindkvist, tjänstgörande ersättare
Ulla Diedrichsen
Leif Jörner Pedersen, §§ 61-64, 66-72

Kraftsamling för Ljusnarsberg
Ralf Nielsen
Hendrik Bijloo

Centerpartiet
Niklas Hermansson
Hans Hedborg, §§ 61-64, 66-73
Eskil Stopp, tjänstgörande ersättare
Janeric Björkman, §§ 61-64, 66-73

Miljöpartiet
Natalie Peart, tjänstgörande ersättare
Jimmy Gustavsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

