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Kommunfullmäktige  2008-02-14                                                                     
 
Plats och tid                       Tingshuset, Kopparberg                                       Tid:  19.00 – 20.00 

 
 

 
Beslutande 

 
Enligt bilagda förteckning 
 

  
Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef 

Ann-Mary Jansson-Kaare, kommunsekreterare 
 

Utses att justera 
 
Ulf Hilding (m) och Ingemar Javinder (s)                                      
 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret   2008-02-26      

 
 
Under- 
skrifter Sekreterare       ….……………………………………………………………………….. 

Paragrafer: 1 – 6 
 

 Ann-Mary Jansson-Kaare  
 

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

 Sten-Ove Karlsson 
 

 
Justerande          ……………………………………………………………………………………………………………… 

Ulf Hilding                            Ingemar Javinder                                       
 

 
  
 ANSLAG/BEVIS           

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2008-02-14      
Datum för 
anslags uppsättning 2008-02-26 

Datum för 
anslags nedtagande    2008-03-17      

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet   

    
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                                          Ann-Mary Jansson-Kaare                                    
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 1   
Ks § 1 
Au § 2  Dnr KS 154/2007 820 
 
Motion angående ”Nyttjandet av gamla Kopparbergsskolan vid stängning” 
inlämnad av Kraftsamling för Ljusnarsbergs kommun – förslag till yttrande 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Enligt kommunstyrelsen § 1, 2008-01-23. 
 
Reservation 
Dorrit Pade (kfl), Anna-Marina Martinsson (kfl) och Ralf Nielsen (kfl) 
reserverar sig till förmån för Dorrit Pades yrkande. 
 
  ****** 
YRKANDEN 
 
Dorrit Pade (kfl) yrkar att kommunfullmäktige bifaller ifrågavarande 
motion. 
 
Ewa-Leena Johansson (s) yrkar att kommunstyrelsens förslag bifalles, det 
vill säga att motionen avslås i avvaktan på pågående lokalutredning. 
 
PROPOSITION 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Dorrit 
Pades yrkande om bifall till motionen och konstaterar att 
kommunfullmäktige efter omröstning genom acklamation bifallit 
kommunstyrelsens förslag. 

 
_______ 
 
 
Ks § 1 
Au § 2 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Enligt allmänna utskottet § 2, 2008-01-09. 
 
_______ 
 
 
Au § 2 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige beslutar att avge yttrande över motionen i enlighet 
med föreliggande förslag samt att härigenom förklara motionen besvarad. 
 
  ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson anför i yttrande  
2007-12-18: 
 
”Motionären föreslår i motionen att kommunen låter göra om lokalerna på 
Kopparbergsskolan, efter att undervisningen flyttats, till ett allaktivitetshus 
för Kopparbergs samtliga föreningar. Finansieringen för detta skulle delvis 
täckas med slopande av nuvarande föreningsbidrag.  
 
Jag vill lämna följande svar på motionen. 
 
Motionärerna lämnar ett mycket intressant förslag. Kopparbergsskolan 
skulle säkert kunna bli ett mycket bra allaktivitetshus för föreningar om man 
tillskapar förutsättningar och resurser för det. Förslaget innebär en utökad 
driftskostnad för kommunen då det idag inte finns någon motsvarighet.  
Förutom driftskostnaderna för huset krävs en del mindre investeringar för 
att möblera huset. Troligen krävs också någon form av bemanning då det 
inte skulle vara lämpligt att verksamheten är helt öppen och obemannad.  
 
Motionärerna påpekar att öppnandet av ett allaktivitetshus ska kunna ses 
som en satsning mot droger. Efter samtal med kommunens folkhälsoteam 
och droginformatör kan undertecknad konstatera att om man strukturerar 
upp verksamheten i enlighet med beprövade metoder så kan man uppnå det 
motionärerna påtalar. För att verksamheten skall anses vara en satsning mot  
droger så krävs att man har en mycket strukturerad verksamhet. Någon 
måste ta ansvar för ungdomarna före, mellan och efter aktiviteterna. Någon 
måste ansvara för att det finns närvarande stabila vuxna med hela tiden. 
Ostrukturerade verksamheter kan istället skapa ökade problem av flera skäl.  
 
Ostrukturerade miljöer tilltalar ungdomar i riskzon, när ungdomar samlas i 
ostrukturerade miljöer utan vuxet ledarskap så kommer bristen av kontroll 
av ungdomars beteende att leda till att avvikande beteenden riskerar att 
uppträda. Flickor är mest utsatta i dessa miljöer. En strukturerad miljö för 
ungdomar behöver vara köns- och åldershomogen och inte för hög 
koncentration av pojkar.   
 
En finansiering skulle delvis ordnas genom att kommunen skulle dra in 
föreningsbidragen föreslår motionärerna.Under år 2007 har kommunen 
betalat ut 23 880 kronor i lokalbidrag (Aerobics club, cykelklubben, 
motorklubben, Kopparbergs IF) 22 920 kronor i verksamhetsbidrag och 
26 725 kronor i aktivitetsbidrag.  
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Vidare så utgår ett bidrag för sju stycken föreningsägda lokaler i kommunen 
på totalt 429 300 kronor. Föreningsbidragens utformning och ram skall 
utredas under 2008. 
 
Driftskostnader för enbart lokalerna på gamla Kopparbergsskolan är 
ungefärligt uppdelade på drift 320 000 (el, vtn, värme), övrigt som idag 
tillkommer är städ, vaktmästeri, larmkostnader för både inbrott och brand 
och försäkring för fastigheten.   
 
Sedan tidigt i höst pågår en utredning/översyn av det framtida användandet 
av lokalerna inför att undervisningen till höstterminen 2008 flyttas från den 
gamla delen av Kopparbergsskolan. Ett antal olika förslag prövas.  
 
Undertecknad föreslår att motionärernas förslag överlämnas till den 
utredningen och att motionen i dess nuvarande utformning avslås då 
ytterligare direktiv för både verksamhet och finansiering krävs enligt 
undertecknad. Utifrån de förslag på framtida användningsområde för 
lokalerna som den pågående utredningen kan komma att föreslå så får man 
skapa/omdisponera medel som den eventuella satsningen kan komma att 
kräva. 
 
Med hänsyn till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att 
motionärernas förslag avslås men grundidén överlämnas till 
bildningsutskottet för beaktande i samband med den lokalutredningen som 
getts i uppdrag att genomföras, samt  
att  
motionen härmed anses besvarad.” 
 
_______ 
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Kf § 2 
Ks § 2 
Au § 5  Dnr KS 157/2007 001  

 
Verksamhetsavtal 2008-2009 med Bergslagens Kommunalteknik – 
tilläggsanslag  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Enligt kommunstyrelsen § 2, 2008-01-23. 
 
_______ 
 
 
Ks § 2 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Enligt allmänna utskottet § 5, 2008-01-09. 
 
_______ 
 
 
Au § 5 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag med sammanlagt 
786 394 kronor i enlighet med föreliggande förslag 

 
 ****** 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer anför i tjänsteskrivelse 2007-12-28: 
 
”Bergslagens kommunalteknik (BKT) och Ljusnarsbergs kommun har 
utarbetat förslag till verksamhetsavtal för perioden 2008 – 2012. Till avtalet 
hör en bilaga som preciserar det ekonomiska åtagandet från kommunens 
sida. Bilagan har sedan den antogs ej reviderats utifrån t ex minskade anslag 
till lokalvård och tilläggsanslag 2007. 
 
BKT har tidigare aviserat om behov av resursförstärkning, detta mot 
bakgrund av dels kraftigt stigande energipriser, dels att anslaget ej räknats 
upp sedan 2004. BKT har beräknat behovet till 11 545 000 kr. Mot 
bakgrund av detta föreslås en utökning av anslaget till BKT med 786 394 kr. 
Beloppet utgår från en uppräkning motsvarande KPI för 2005 – 2007 samt 
med 3,5 % för 2008. Utöver detta föreslås att anslaget till snöröjning höjs 
med 200 000 kr. 
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Totalt kommer kommunens ersättning till BKT för år 2008 budgeteras med 
11 317 594 kr, för 2007 var budgeten 10 531 200 kr..  
 
Viktigt att poängtera är att arbetet med funktionsavtalen, som mer detaljerat 
beskriver vad BKT ska utföra, pågår. Utifrån dessa funktionsavtal kan 
förändringar komma att ske, bl a behöver den differens mellan vad BKT 
begärt och vad som nu föreslås anslås regleras via funktionsavtalen. 
 
Förslag till beslut 
 
Att  
Bevilja tilläggsanslag med sammanlagt 786 394 kr fördelat enligt bilaga 
avseende köp av tjänster från BKT.” 
 
_______ 
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Kf § 3 
Ks § 6 
Au § 13  Dnr KS 163/2007 106 
 
Frågor till kommunfullmäktige från Elöverkänsligas förening – svar på 
densamma  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Enligt kommunstyrelsen § 6, 2008-01-23. 
 
_______ 
 
 
Ks § 6 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Enligt allmänna utskottet § 13, 2008-01-09. 
 
_______ 
 
 
Au § 13 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna det skriftliga svaret till 
Elöverkänsligas förening Örebro län. 
 
  ****** 
 
ÄRENDET 

 
Skrivelse från Elöverkänsligas förening i Örebro län, c/o Torbjörn 
Lindblom, Nyhyttan 142, 713 94 Nora, föreslås besvaras av 
kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson enligt följande 2008-
01-03: 
 
”Jag vill börja med att tacka för den skrivelse Ni skickat och be om ursäkt 
att svaret kommer något sent. Skrivelsen har anmälts på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2007 och därefter 
överlämnats till kommunstyrelsen för besvarande.  
 
Jag kommer att försöka besvara era frågor och har tagit hjälp av handläggare 
inom vårt Bygg & Miljö kontor som är de som ibland stöter på dessa 
frågeställningar och ärenden i sin vardag. Just kunskapen och 
förhållningssätt kring överkänslighet mot elektromagnetisk strålning, el- och 
magnetfält är områden som många av oss har alldeles för liten kunskap och 
insikt om.  
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Kommunen har idag ingen möjlighet att medverka till att mätning av 
strålningsvärdena genomförs då nödvändiga instrument för dessa mätningar 
saknas. 
 
Av vår handläggare för bostadsanpassning har jag förstått att vi inte haft 
några anpassningsärenden för elöverkänsliga för prövning. Några antagna 
riktlinjer att generellt tillgodose anpassningsbehov för elöverkänsliga finns 
inte framtagna och godkända.   
 
Ett av de problem som följer av att orsakssambanden avseende 
elöverkänslighet inte är klarlagda är att vi i kommunerna agerar mycket 
olika ifråga om stöd till elsanering. 
 
En genomförd kartläggning av det kommunala stödets omfattning och 
inriktning visar på stora skillnader. Möjligheten att få stöd vid 
elöverkänslighet ska naturligtvis inte vara avhängigt av i vilken kommun 
den som drabbas är bosatt. Därför tror jag många kommuner förväntar sig 
hjälp i denna fråga genom tydligare klargörande från centralt håll.  

 
Kommunen har vid ett tillfälle för flera år sedan ordnat ett tillfälligt 
evakueringsboende för en person med elöverkänslighet i kommunen om än 
den lösningen endast var en kortsiktig och provisorisk lösning. Frågan har 
inte varit aktuell efter detta varför detta problem inte fordrat någon mer 
långsiktig lösning. 
 
Kommunens vilja att inrätta lågstrålande/ickestrålande zoner, inrättandet av 
äldreboenden som är elsanerade samt frågan om de elöverkänsligas behov i 
någon kommunal handlingsplan är frågor som inte heller de varit aktuella 
för någon diskussion och ställningstagande. Dock är frågan ständigt levande 
genom att förfrågningar inkommer nästan årligen till byggkontoret gällande 
strålningsfria områden. Från nämnden och handläggare upplever man viss 
uppgivenhet då man i vissa ärenden nekat bygglov till master, av flera olika 
skäl, men sedan ärendet överklagats har man i högre instans beviljat 
mastutbyggnad. Inom kort kommer ett arbete att startas med att revidera 
kommunens översiktsplan och jag bedömer att denna fråga kommer att 
beröras i det arbetet.    
 
Huruvida man kan besöka vårdcentralen om man är elöverkänslig kan jag 
tyvärr inte besvara då vårdcentralen är i landstinget försorg och inte någon 
kommunal verksamhet.”    
 
_______  
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Kf § 4 
Ks § 13  Dnr KS 011/2008 805 
 
Direktiv till demokratiberedningen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Enligt kommunstyrelsen § 13, 2008-01-23. 
 
_______ 
 
Ks § 13 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Utarbetade direktiv till demokratiberedningen fastställs i enlighet med 
föreliggande förslag. 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson anför i skrivelse 
2008-01-11: 
 
”Kommunfullmäktige fattade beslut den 13 december om att tillsätta en 
demokratiberedning. Kommunstyrelsen gavs uppdraget att ta fram förslag 
till beredningsdirektiv innan beredningen startar sitt beredningsarbete. 
 
Ledamöter från samtliga partier i kommunstyrelsen har under två möten, ett 
i december och ett i januari, diskuterat och formulerat ett förslag som nu 
överlämnas för beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att godkänna förslaget 
till direktiv och att överlämna detta till den inom kort utsedda 
demokratiberedningen för vidare beredning.”  
  
 §§§§§§ 
 
Utredningsdirektiv Politiska organisationen – demokratiberedningen            
Utifrån ett fullmäktigeperspektiv 
 
* Inledningsvis bör beredningen ta ställning till och lägga upp en realistisk 
tidsplan för arbetet med hänsyn tagen till direktiven.  
 
* Mål och syftet med den ”nya” politiska organisationen som startades den 
1 januari 2000, har de uppfyllts i enlighet med de intentioner som 
beslutades. Om inte organisationsförändringarna lett till önskat resultat, 
diskutera och om varför och eventuella anledningar till detta samt lämna 
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förslag till förbättringar/förändringar. Identifiera problem samt föreslå 
lösningar och förslag till förändringar som kan leda i önskad riktning. 
Beredningsarbetet bör ha ett tydligt kommunfullmäktige perspektiv. 
 
* Hur har den politiska organisationen förändrats från 2000, bildandet av 
BKT, BMB, VBRN, Sofint mm,  hur ser den ut nu, kartläggning av antalet 
ledamöter etc? 
 
* Vilka kostnader har vi för den politiska organisationen, jämförelser mot 
omvärlden etc 
 
* Kommun/länssamarbeten, exempelvis Knöl och regionförbundet, utifrån 
ett kommunalt perspektiv – ansvaret mot den egna kommunen? 
Beslut flyttas till annan aktör/kommun, hur ges/fås information, förankring 
och skapa delaktighet i de kommunala frågorna. 
 
* Mötesordningar, hur det upplevs ur olika perspektiv (medborgare, 
fritidspolitiker mfl) 
- handlingar 
- delaktighet 
- tillgänglighet 
- öppenhet  
 
* Lyfta blicken, framtiden, krympande kommun? Hur möta detta? 
 
* Kommunalt partistöd, utredning klar maj/juni – ett regeringsuppdrag. 
Beredning bör ta till sig den utredningen för att se om det är något som kan 
få konsekvenser för oss och i så fall föreslå åtgärder i enlighet med detta. 
 
* Utredningen kommunala kompetensen – en utredning som presenterades i 
oktober2007 med ett antal förslag som regeringen har att ta ställning till, 
framförallt den delen som berör kommunal samverkan och ”bilda 
gemensam styrelse” kan komma att beröra oss, hur ser vi på det och vilka 
konsekvenser kan det få för oss? 
 
* Omvärldsfrågor, strategidiskussioner, långsiktighet, hur lyfta in detta i 
fullmäktige arbetet?  
 
* Behöver vi bredbandsutsändning av fullmäktig, innebär också att 
”mötena” sparas på kommunens hemsida för dem som vill lyssna i 
efterhand.  
 
* Viktigt att beredningen tänker på att bredda och förankra sitt arbete i så 
stor utsträckning som möjligt. Exempelvis halvtidsinformation och 
diskussion i kommunfullmäktige.   
 
* Övrigt som man i beredningsarbetet finner av intresse och vikt för den 
framtida politiska organisationen. 
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Kf § 5  Dnr KS 019/2008 102 
 
Val till kommunfullmäktiges demokratiberedning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ledamöter 
Lars Bergsten (s), Solgårdsvägen 11, 714 32 Kopparberg 
Ken Karlsson (s), Trastvägen 19, 714 33 Kopparberg 
Ulla Diedrichsen (v), Stjärnfors 405, 714 93 Kopparberg 
Thyra Lundell (kfl), Tallvägen 9, 714 72 Ställdalen 
Anita Elvenäs (c), Lundsäng 104, 714 93 Kopparberg 
Gunnar Fransson (m), Älvkullen Dammen 210, 714 93  Kopparberg 
Jens Pettersson (sd), Lilla Kumlan 101, 714 92 Kopparberg 
 
Sammankallande 
Lars Bergsten 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktige beslutade enligt § 65, 2007-12-13 bland annat att 
tillsätta en demokratiberedning. 
 
Varje parti nominerar genom sin gruppledare en ledamot vardera till 
demokratiberedningen utom socialdemokraterna som har att även utse en 
sammankallande. Totalt utses sju ledamöter. 
 
_______ 
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Kf § 6   Dnr KS  001/2007   101 
 
Allmänhetens frågestund, anmälan av motioner samt en interpellation  
och övriga delgivningar  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 Ifrågavarande motioner samt interpellation överlämnas till berörda 

instanser/förvaltningar för yttrande.  
 
Interpellationen, som enligt begäran överlämnats till sociala utskottets 
ordförande Ingemar Javinder (s), besvaras vid nästa sammanträde. 
. 

 Delgivningar m.m. läggs till handlingarna. 
 
   ****** 
 
Allmänhetens frågestund Ingen frågeställare anmäler sig.  
 
Muntlig presentation Kommunchef  sedan 1 januari – Torbjörn 

Brännlund –  presenterar sig för fullmäktige. 
  
 
Anmälan av motioner 

 Astrid Dahl (v): ”Feministiskt självförsvar i skolan.” 
 
 Ralf Nielsen (kfl)  ”Barnomsorg i närliggande kommun.”    
 
 Margareta Svenson (m) ”Etiska regler för kommunalt 
  förtroendevalda.”  

 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johanson (s), föreslår att 
Margareta Svensons motion remitteras till demokratiberedningen för 
besvarande, vilket motionären tillstyrker.   

 
Anmälan av interpellation   

 Anita Elvenäs (c) ”Kopparbergs Sjukhem.” 
Interpellationen har överlämnats till sociala utskottets ordförande Ingemar 
Javinder (s) för besvarande. 

 
Delgivningar 
Regionförbundets revisorer Granskning av utvalda projekt. 
 
Socialförvaltningen Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL. 
 
BKT, Bergslagens  Verksamhetsavtal med BKT och Årlig 
Kommunalteknik granskning av BKT 2007. 


