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Dnr KS 062/2008

041

Budget 2009 och flerårsplan 2010-2011
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunchefen att
utreda och ge förslag till åtgärder i enlighet med Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor samt Lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelsen i fredstid
och höjd beredskap.
Vidare beslutas att i investeringsbudget för allmänna utskottet, ITinvesteringar utgår texten ”Vårdcentralen-Treskillingen och
Kommunhuset-Stora Gården” och ersätts med ”Verksamhet och
behov får styra medlen”.
Kommunfullmäktige beslutar att i investeringsbudget för
bildningsutskottet, rubriken 40 Förskola texten gällande ”Diverse
renoveringar förskolor” kompletteras med texten ”medel får ej tas i
anspråk innan köks- och lokalutredningen är klara eller annat beslut
fattats”.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att kommunstyrelsen skall få
del av den konsekvensutredning som skall genomföras med
anledning av att personalbemanningen inom central administration
minskas.
I övrigt beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens
förslag.

ÄRENDET
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar föreliggande förslag till
budget 2009 och flerårsplan 2010-2011.

Justerandes sign.
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Yrkanden
Ewa-Leena Johansson (s) yrkar, med instämmande av
Anita Elvenäs (c) och Astrid Dahl (v), att uppdraget till
kommunchefen angående Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
2006:544 får följande lydelse: ”att uppdra till kommunchefen att
utreda och ge förslag till åtgärder i enlighet med Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor samt Lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap”.
Anita Elvenäs (c) yrkar, med instämmande av Ulf Hilding (m),
Ewa-Leena Johansson (s) och Astrid Dahl (v), att i
investeringsbudget för allmänna utskottet sidan 31, beträffande
IT-investeringar utgår texten ”Vårdcentralen-Treskillingen och
Kommunhuset-Stora Gården” för att ersättas med ”Verksamhet och
behov får styra medlen”.
Anita Elvenäs (c) yrkar, med instämmande av Ulf Hilding (m),
Ewa-Leena Johansson (s) och Astrid Dahl (v), att i
investeringsbudget för bildningsutskottet sidan 47, kompletteras
under rubriken 40 Förskola texten gällande ”Diverse renoveringar
förskolor” med ”medel får ej tas i anspråk innan köks- och
lokalutredningen är klara eller annat beslut fattas”.
Anita Elvenäs (c) yrkar, med instämmande av Ulf Hilding (m) och
Dorrit Pade (kfl), att i driftbudget för allmänna utskottet sidan 59,
under rubriken Central administration ändras texten”Minskad
bemanning 1,0 åa ekonom, Minskad bemanning 1,0 åa
lönehandläggare och Minskad bemanning övrig administration
1,0 åa” till ”ordentlig översyn och utredning görs av den centrala
administrationen varefter bemanningen minskas med 2 åa år 2009
och 1 åa år 2010”.
Ulf Hilding (m) yrkar, med instämmande av Anita Elvenäs (c), att
tillägg görs med ett inriktningsmål för bildningsutskottet, sidan 23,
med följande lydelse ”Att med utgångspunkt från fastlagda ramar
eftersträva en barnomsorg som anpassas till den enskilda familjens
behov”.
Ewa-Leena Johansson (s) yrkar att kommunstyrelsen skall ta del av
konsekvensutredningen med anledning av minskningen av
bemanningen inom central administration med 1,0 årsarbetare
ekonom och 1,0 årsarbetare lönehandläggare som
SKTF Ljusnarsbygden yrkat.
Justerandes sign.
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Astrid Dahl (v) yrkar, med instämmande av
Ewa-Leena Johansson (s), avslag på Ulf Hildings yrkande om tillägg
med inriktningsmål inom bildningsutskottets budget.
Astrid Dahl (v) yrkar, med instämmande av Ewa-Leena Johansson (s),
avslag på Anita Elvenäs yrkande om ändring av texten rörande
driftbudget, allmänna utskottet, central administration.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons yrkande
om ändring av uppdraget till kommunchefen rörande
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt Lag (2006:544 om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Ewa-Leena Johanssons
yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Anita Elvenäs yrkande rörande
ändring i investeringsbudget för allmänna utskottet angående
IT-investeringar och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
Anita Elvenäs yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Anita Elvenäs yrkande rörande
investeringsbudget för bildningsutskottet gällande förskolor och
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Anita Elvenäs yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Anita Elevenäs yrkande rörande
ändring av texten gällande driftbudget för allmänna utskottet central
administration och Astrid Dahls avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige avslagit Anita Elvenäs yrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Anita Elvenäs yrkande.
Nej-röst för bifall till Astrid Dahls avslagsyrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 17 nej-röster enligt
bilaga 2. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
Anita Elvenäs yrkande.

Justerandes sign.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ulf Hildings yrkande rörande
nytt inriktningsmål för bildningsutskottet och Astrid Dahls
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslagit
Ulf Hildings yrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Ulf Hildings yrkande.
Nej-röst för bifall till Astrid Dahls avslagsyrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 17 nej-röster enligt
bilaga 3. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
Ulf Hildings yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons yrkande
rörande att kommunstyrelsen skall ta del av begärd
konsekvensutredning gällande central administration och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt Ewa-Leena Johanssons yrkande.

Ks § 196
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar ekonomichef Bo Wallströmers
reviderade förslag till budget för 2009 och flerårsplan för 2010-2011
samt kommunchef Torbjörn Brännlunds förslag till målskrivningar
med revideringar enligt vad som framkommit vid ärendets
behandling.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge följande uppdrag:


Justerandes sign.

uppdra till IT-enheten att inkomma med en fördjupad
beskrivning av bredbandsprojektet utifrån bland annat
omfattning, ekonomi, statsbidrag och tidsaspekter,

Utdragsbestyrkande
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uppdra till kostenheten och ekonomichefen att efter upprättande
av detaljbudget samt besiktning av samtliga kök, redovisa
eventuella budgetkonsekvenser,
uppdra till socialchefen att snarast inleda reduceringen av
platsantalet inom särskilda boenden och vid behov utarbeta
riktlinjer för detta,
av Bergslagens Kommunalteknik begära en redovisning av
utförda VA-investeringar under 2008 och planerade
investeringar 2009-2011 samt en redovisning av
beläggningsplaner avseende gatuinvesteringar.
*******

ÄRENDET
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar reviderat förslag till
budget för 2009 och flerårsplan för 2010-2011. I förslaget föreslås
kommunfullmäktige besluta följande:
 att för år 2009 fastställa VA-taxor enligt föreliggande förslag
innebärande oförändrade VA-taxor,
 att för år 2009 fastställa renhållningstaxor i enlighet med
föreliggande förslag innebärande att överskott förväntas med
1,0 miljoner kronor att användas för sluttäckning av deponin,
 att för år 2009 fastställa taxor och avgifter i enlighet med
föreliggande förslag inom Bergslagens miljö- och
byggnadsnämnds verksamhetsområde,
 att i resursfördelningsmodellen för barnomsorgen fastställa
efterfrågenivån till 82 procent av 1-5-åringarna i enlighet med
föreliggande förslag,
 att uppdra till bildningschefen att utreda förutsättningarna av att
tillskapa profilklasser på Kyrkbacksskolan,
 att uppdra till bildningschefen att utreda, konsekvensbeskriva
samt lämna förslag till framtida fördelning av formell
kompetensnivå inom barnomsorgens verksamheter,
 att uppdra till bildningschefen att utreda möjligheten till
bokutlåning i kommunens tätorter utöver vad som redan erbjuds
i Kopparberg och Ställdalen,
 att uppdra till socialchefen att utreda, konsekvensbeskriva samt
lämna förslag till framtida fördelning av formell kompetensnivå
inom äldreomsorgen och LSS/psykiatrins verksamheter,
 att uppdra till kommunchefen att utarbeta förslag till
kostpolitiskt program,

Justerandes sign.
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att uppdra till kommunchefen att utvärdera kommunens
målstyrningsarbete och eventuellt lämna förslag till
förbättringar av målstyrningsarbetet,
att uppdra till kommunchefen att till 2010 års budget utvärdera
försöket med utökad arbetsledning för servicegruppen och att
förslag till verksamhetsplan underställs kommunstyrelsen,
att uppdra till kommunchefen identifiera grupper av personer
vilka riskerar längre sjukfrånvaro inom kommunens
verksamheter och erbjuda dessa få hälsoprofiler utförda med
åtföljande åtgärdsförslag samt anordna utbildning för chefer och
arbetsledare i hälsofrämjande arbete,
att uppdra till kommunchefen att utreda förutsättningarna av att
digitalisera sammanträdeshandlingarna till i första hand
kommunstyrelsen och dess utskott,
att det utökade bidraget till Stiftelsen Activa i Örebro län
(52 000 kronor) endast verkställs om övriga kommuner i norra
länsdelen deltar samt att en utvärdering sker till budget 2010,
att uppdra till kommunchefen att utreda och ge förslag till
åtgärder i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
2006:544,
att tidigare års uppdrag skall genomföras och rapporteras under
2009,
att fastställa finansiella mål i enlighet med föreliggande förslag,
att fastställa riktlinjer för ekonomisk styrning i enlighet med
föreliggande förslag,
att i övrigt fastställa verksamhetsförändringar i enlighet med
föreliggande förslag,
att i övrigt för år 2009 fastställa investeringsbudget i enlighet
med föreliggande förslag,
att för år 2009 fastställa resultatbudget i enlighet med
föreliggande förslag och ovanstående beslutspunkter.

Vidare föreslås i förslaget kommunstyrelsen besluta om följande
uppdrag:
 att uppdra till IT-enheten att inkomma med en fördjupad
beskrivning av bredbandsprojektet utifrån bland annat
omfattning, ekonomi, statsbidrag och tidsaspekter,
 att uppdra till kostenheten och ekonomichefen att efter
upprättande av detaljbudget samt besiktning av samtliga kök,
redovisa eventuella budgetkonsekvenser,
 att uppdra till socialchefen att snarast inleda reduceringen av
platsantalet inom särskilda boenden och vid behov utarbeta
riktlinjer för detta,
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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att av Bergslagens Kommunalteknik begära en redovisning av
utförda VA-investeringar under 2008 och planerade
investeringar 2009-2011 samt en redovisning av
beläggningsplaner avseende gatuinvesteringar.

Kommunchef Torbjörn Brännlund redovisar förslag till
målskrivningar i budget för år 2009.
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar att förhandlingar
genomförts med arbetstagarorganisationerna den 1 december 2008
enligt Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) §§ 11-14.

Ks § 172
Kommunstyrelsen beslutar
Extra sammanträde avhålls i kommunstyrelsen den 3 december
2008. Inför detta sammanträde genomförs erforderliga
förtydliganden och kompletteringar i förslaget till budget för år 2009
och flerårsplan för åren 2010-2011 inom bland annat områdena
Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) och
kostverksamheten utifrån framkomna synpunkter.
******
ÄRENDET
Förvaltningschef Mats Larsson, Bergslagens miljö- och byggnadsförvaltning har den 14 november 2008 inkommit med förslag till ny
taxa inom miljöbalkens område med mera.
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar förslag till
budgetuppdrag.
Anna-Marina Martinsson (kfl) presenterar Kraftsamling för
Ljusnarsbergs synpunkter på föreliggande förslag till budget för år
2009 och flerårsplan för åren 2010-2011.
Ulf Hilding (m) presenterar Moderata Samlingspartiets och
Centerpartiets synpunkter på föreliggande förslag till budget för år
2009 och flerårsplan för åren 2010-2011.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ewa-Leena Johansson (s) presenterar Vänsterpartiets och
Socialdemokratiska Arbetarepartiets synpunkter på föreliggande
förslag till budget för år 2009 och flerårsplan för åren 2010-2011.

Au § 108
Allmänna utskottets beslut
Överlämna föreliggande reviderat förslag till investerings- och
driftbudget för år 2009 och plan för åren 2010-2011 vad gäller
allmänna utskottets ansvarsområde till kommunstyrelsen samt till
samtliga politiska partiers gruppledare.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef Torbjörn Brännlund att
upprätta förslag till målskrivningar utifrån revideringar av 2008 års
målskrivningar. Förslaget skall presenteras vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 11 december 2008. Vidare att kommunstyrelsen
beslutar föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till
renhållnings- samt vatten- och avloppstaxor för år 2009.
******
ÄRENDET
Vid allmänna utskottets sammanträde den 3 september 2008, § 85
redovisade ekonomichef Bo Wallströmer de ekonomiska
förutsättningarna inför budget 2009. Därtill gjordes en genomgång
av förekommande mål för allmänna utskottet i budget för år 2008.
Allmänna utskottet beslutade vid detta tillfälle hänskjuta ärendet till
nästkommande sammanträde.
Vid sammanträde i allmänna utskottet den 29 september 2008, § 95
presenterade ekonomichef Bo Wallströmer förslag till investeringsoch driftbudget för år 2009 och plan för åren 2010-2011 vad gällde
allmänna utskottets ansvarsområde. Ärendet hänsköts till
kommunstyrelsen av allmänna utskottet.

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2008,
§ 148, uppdra åt respektive utskott att inkomma med kompletterande
förslag inom tilldelad ram till budget för år 2009 samt föreslagna
taxeförändringar. Vidare uppdrogs åt utskotten att inkomma med
förslag till målskrivningar. Protokollsutdrag från utskottens
sammanträden som behandlade ovanstående uppdrag skulle
omedelbart tillsändas partiernas gruppledare.
Ekonomichef Anders Hansson, Bergslagens Kommunalteknik
(BKT) har inkommit med förslag till renhållningstaxa för år 2009
innebärande en höjning av taxan för renhållning medförande en
ökning av intäkterna med cirka 270 000 kronor samt en höjning av
taxan för ordinarie slamtömning med 135 kronor per tömning.
Vidare föreslår Anders Hansson oförändrad vatten- och avloppstaxa
för år 2009.
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar reviderat förslag till
investerings- och driftbudget för år 2009 och plan för åren 20102011 vad gäller allmänna utskottets ansvarsområde.

Bus § 75
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Följande ändringar genomförs i föreliggande förslag till
verksamhetsförändringar i driftbudget för år 2009 (tidigare förslag
inom parentes):

Köp av förskoleklassplatser
Kompetensutveckling
Köp av grundskoleplatser, ökad hyra
Bortfallande hyra
Köp av gymnasiesärskoleplatser

Kronor
40 000 (181 000)
175 000 (250 000)
0 (125 000)
- 300 000 (0)
1 120 000 (1 260 000)

Sammantaget medför detta en kostnadsreducering med
781 000 kronor.

Justerandes sign.
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Bildningsutskottets beslut
Ekonomichef Bo Wallströmer ges rätt att revidera beloppen rörande
föreslagna verksamhetsförändringar vad gäller bortfallande hyra och
köp av gymnasiesärskoleplatser efter vad som framkommer vid
närmare analys. Vidare uppdras åt bildningschef
Ann-Margret Runheim utreda förfarande när plats inom
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorgsverksamhet och förskoleklass
önskas i annan kommun eller av bolag, förening, samfällighet,
stiftelse eller enskild individ driven verksamhet. Därtill skall under
2009 uppföljning genomföras beträffande volymtimmar inom
förskoleverksamheten. Slutligen beslutas att ärendet även behandlas
vid extra sammanträde i bildningsutskottet den 5 november 2008.
******
ÄRENDET
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 12 augusti 2008,
§ 53 om äskanden i driftbudget för år 2009 med 645 000 kronor
samt i investeringsbudget med 320 000 kronor.
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 2 september
2008, § 61 om förslag till inriktningsmål.
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 10 september
2008, § 66 om ändringar i förslaget till driftbudget för år 2009.
Ändringar utgjordes av en minskning med 25 000 kronor inom
kulturverksamheten, minskning med 215 000 kronor inom
musikskola/kulturskola samt minskning inom grundskola med
75 000 kronor. I investeringsbudget överfördes 1 400 000 kronor för
upprustning inom förskoleverksamheten till år 2010. Vidare skulle
en höjning av volymtimmar till 200 timmar per årsarbetare och
vecka inom förskoleverksamheten övervägas samt en omräkning av
den genomsnittliga närvarotiden för barn inom förskoleverksamheten genomföras.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2008,
§ 148, uppdra åt respektive utskott att inkomma med kompletterande
förslag inom tilldelad ram till budget för år 2009 samt föreslagna
taxeförändringar. Vidare uppdrogs åt utskotten att inkomma med
förslag till målskrivningar. Protokollsutdrag från utskottens
sammanträden som behandlade ovanstående uppdrag skulle
omedelbart tillsändas partiernas gruppledare.
Justerandes sign.
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Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar de ekonomiska
förutsättningarna inför budget för år 2009.

Su § 95
Sociala utskottets beslut
Sociala utskottets beslut från sammanträde den 16 oktober 2008, §
92 kvarstår. Uppdra åt kommunsekreterare Anders Andersson att
utarbeta målskrivningar utifrån förd diskussion. Vidare skall den
arbetsgrupp som beslutades tillsättas vid sammanträde den 16
oktober 2008, § 92 se över sociala utskottets arbete med
målskrivningar.
******
ÄRENDET
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 30 september 2008,
§ 91, stryka samtliga äskanden i förslag till investeringsbudget utom
utbyte av handikappanpassad buss, nettokostnad 635 000 kronor.
Vidare beslutades att föreslå kommunstyrelsen att anta en
målsättningen att inom fem år skall lägsta utbildningsnivån inom
sociala utskottets verksamhetsområden vara undersköterska/skötare.
Sociala utskottet beslutade vid extra sammanträde den 16 oktober
2008, § 92 föreslå kommunstyrelsen en minskning grundbudgeten
beträffande driften med 2 990 000 kronor samt äskades ett tillägg
med 194 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2008,
§ 148, uppdra åt respektive utskott att inkomma med kompletterande
förslag inom tilldelad ram till budget för år 2009 samt föreslagna
taxeförändringar. Vidare uppdrogs åt utskotten att inkomma med
förslag till målskrivningar. Protokollsutdrag från utskottens
sammanträden som behandlade ovanstående uppdrag skulle
omedelbart tillsändas partiernas gruppledare.
_________

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2008-12-11

Kf § 89
Ks § 180
Au § 110

Dnr KS 113/2008

511

Yttrande över motion rörande parkering för försäljare vid
Kopparbergs marknad, Barbro Resare (c)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ks § 180
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till yttrande, avslår
motionen. och anser den besvarad.

Au § 110
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande
förslag till yttrande, innebärande att motionen avslås.
******
ÄRENDET
Barbro Resare (c) inkom den 6 augusti 2008 med en motion rörande
parkering för försäljare vid Kopparbergs marknad. Motionären
framför att det förekommer parkeringsproblem för försäljarna vid
Kopparbergs marknad och föreslår att en lösning av problemen
utarbetas till marknadsdagarna 2008.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde
den 11 september 2008, § 58, hänskjuta motionen till
kommunstyrelsen för utarbetande av förslag till yttrande.
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) och
kommunchef Torbjörn Brännlund föreslår i en skrivelse daterad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

13 (27)

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2008-12-11

den 27 oktober 2008 ett yttrande med anledning av motionen. I
förslaget till yttrande framförs att problemet med gratis parkering för
försäljare vid Kopparbergs marknad är okänt och har inte tidigare
framförts. Vidare anges att kommunen upplåter fyra områden till
parkering vilka handhas av ideella föreningar och Kyrkbacksskolan
vilka därigenom erhåller en intäkt. Denna intäkt bedöms vara av stor
betydelse för aktuella föreningar och Kyrkbacksskolan, varför gratis
parkering skulle medföra ett betydande ekonomiskt bortfall. Under
2009 kommer kommunen att besluta om upphandlingsunderlag för
marknaden 2010 och framåt. I beredningen av detta
upphandlingsunderlag bör utvärderingar och diskussioner ligga till
grund för eventuella förändringar gällande framtida marknader.
I anledning av vad som framförs i yttrandet, föreslås
kommunfullmäktige besluta avslå motionen och därmed betrakta
den som besvarad.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2008-12-11

Kf § 90
Ks § 187
Kf § 43
Ks § 93
Bus § 55

Dnr KS 023/2008

607

Svar, motion rörande feministiskt självförsvar, Astrid Dahl (v)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ks § 187
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till svar och anser
därmed motionen besvarad.

******
ÄRENDET
Bildningsutskottets ordförande Pirjo Nilsson och bildningschef
Ann-Margret Runheim har inkommit med ett förslag till motionssvar
daterat den 13 oktober 2008. Förslaget till motionssvar anger att
personalen i grundskolan under september detta år erhållit utbildning
i ämnet livskunskap. Detta ämne innehåller bland annat
jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Målet med undervisningen
i ämnet är att förebygga psykisk ohälsa hos eleverna, lägga en god
grund för social och emotionell kompetens, att eleverna skall
fungera bättre tillsammans och ge dem redskap att kunna hantera
olika situationer. Feministiskt självförsvar kan med fördel införlivas
i ämnet livskunskap. Utbildningen av personal kommer att fortsätta
under året.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2008-12-11

Kf § 43
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att svaret på motionen återremitteras
med motiveringen att svaret avser utbildning i feministiskt
självförsvar för personalen medan motionens förslag avser
utbildning i feministiskt självförsvar för elever.
******
Yrkanden
Astrid Dahl (v) yrkar, med instämmande av Barbro Resare (c), på
återremiss av svaret på motionen då motionen avser utbildning för
elever i feministiskt självförsvar medan svaret avser utbildning i
feministiskt självförsvar för personalen.
Ewa-Leena Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Astrid Dahls yrkande om
återremiss och huruvida ärendet skall avgöras vid dagerns
sammanträde. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt Astrid Dahls yrkande.

Ks § 93
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar bildningsutskottets vice ordförande Pirjo
Nilsson och bildningschef Ann-Margret Runheims svar på
motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2008-12-11

Bus § 55
Bildningsutskottets beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen med följande förslag till
beslut av kommunfullmäktige:
Motionen besvaras i enlighet med svaret från bildningsutskottets
vice ordförande och bildningschefen.
******
ÄRENDET
Astrid Dahl, vänsterpartiet, har väckt en motion om utbildning i
skolan om feministiskt självförsvar, teoretiskt och praktiskt.
Utskottets vice ordförande och bildningschefen har lämnat förslag
till svar på motionen. När ämnet livskunskap introduceras i skolan
skall det vara möjligt att få med begreppet feministiskt självförsvar.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2008-12-11

Kf § 91
Interpellation från Ulf Hilding (m) till ordförande för
kommunstyrelsens bildningsutskott rörande barnomsorgen i norra
delen av Ljusnarsbergs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt att
svar lämnas vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.

******
ÄRENDET
Ulf Hilding (m) har den 27 november 2008 inkommit med en
interpellation till ordförande i kommunstyrelsens bildningsutskott
rörande barnomsorgen i norra delen av Ljusnarsbergs kommun.
I interpellationen ställs frågan vad gör bildningsutskottet för att i
samarbete med våra grannkommuner kunna erbjuda barnomsorg för
familjer i kommunens randområden?
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2008-12-11

Kf § 92
Ks § 179
Au § 109

Dnr KS 171/2008

105

Riktlinjer för representation vid Ljusnarsbergs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag samt
Ulf Hildings tilläggsyrkande.
******
Yrkande
Ulf Hilding (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tillägg av att bilagorna i förslaget till riktlinjer inarbetas i
huvuddokumentet på det vis att ett samlat dokument erhålles.
Ewa-Lena Johansson (s) yrkar bifall till Ulf Hildings
tilläggsyrkande.

Ks § 179
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till riktlinjer
med tillägg av att angivna riktvärden för högsta tillåtna belopp vid
representation, vilka grundar sig på Skatteverkets anvisningar,
uppräknas fortlöpande enligt vad Skatteverket anger i kommande
anvisningar. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att
riktlinjerna för representation även skall gälla för bolag och stiftelser
helägda av kommunen.

Au § 109
Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.
******

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2008-12-11

ÄRENDET
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar förslag till riktlinjer för
representation vid Ljusnarsbergs kommun.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2008-12-11

Kf § 93
Ks § 184
Au § 116

Dnr KS 173/2008

006

Sammanträdestider 2009
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag med ändringen att
sociala utskottets sammanträde den 15 januari 2009 flyttas till
den 8 januari 2009 samt att allmänna utskottets sammanträde
den 15 oktober 2009 ändras till den 14 oktober 2009.

Ks § 184
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till
sammanträdestider för 2009.

Au § 116
Allmänna utskottets beslut
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.
******
ÄRENDET
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) presenterar
förslag till sammanträdestider för 2009.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2008-12-11

Kf § 94
Ks § 193

Dnr KS 187/2008

042

Årsbokslut 2007, Stiftelsen Stora Gården
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ks § 193
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner årsbokslutet.
******
ÄRENDET
Stiftelsen Stora Gården har inkommit med årsbokslut inklusive
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2007.
I stiftelsens stadgar, § 9, anges att förvaltningsberättelse,
redovisningshandlingar jämte revisionsberättelse samt styrelsens
förklaring över eventuell anmärkning överlämnas till
kommunfullmäktige för granskning.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2008-12-11

Kf § 95
Kf § 83
Kf § 53

Dnr KS 019/2008

102

Val av revisor efter Lennart Jansson
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar välja Eva Wikman Jägerström till revisor i
Ljusnarsbergs kommun.

Kf § 83
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
******
Yrkanden
Ingemar Javinder (s) yrkar på bordläggning av ärendet.

Kf § 53
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Lennart Jansson entledigande från
uppdraget som revisor i kommunen.
******
ÄRENDET
Lennart Jansson inkom den 29 augusti 2008 med avsägelse från uppdraget
som revisor i kommunen.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2008-12-11

Kf § 96
Kf § 84
Kf § 75

Dnr KS 089/2008

102

Val av revisor i Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning efter
Bengt Sandström
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Eva Wikman Jägerström till revisor i
Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning

Kf § 84
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
******
Yrkanden
Ingemar Javinder (s) yrkar på bordläggning av ärendet.

Kf § 75
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Bengt Sandström entledigande från
uppdraget som revisor i Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning.
******
ÄRENDET
Bengt Sandström inkom den 26 maj 2008 med en avsägelse från uppdraget
som revisor i Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2008-12-11

Bilaga 1

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde
torsdagen den 11 december 2008

Socialdemokraterna
Ewa-Leena Johansson
Ingemar Javinder
Pirjo Nilsson
Gert Stark
Wiveca Stopp
Sten-Ove Karlsson
Ken Karlsson, tjänstgörande ersättare
Mikael Kähäri, tjänstgörande ersättare
Antti Tsupukka
Tord Westin
Lars Strandberg, tjänstgörande ersättare
Lars Bergsten
Kitty Melin Strandberg
Josefin Oveson
Vänsterpartiet
Astrid Dahl
Lars Persson
Ulla Diedrichsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Moderata samlingspartiet
Margareta Svenson
Ulf Hilding
Karin Gröningson
Centerpartiet
Elof Eriksson, tjänstgörande ersättare
Barbro Resare
Anita Elvenäs
Sivert Bäck
Kraftsamling för Ljusnarsberg
Per Hajslund
Dorrit Pade
Ralf Nielsen
Oskar Martinsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2008-12-11

Bilaga 2

Omröstningsresultat Anita Elevenäs yrkande rörande ändring av texten gällande
driftbudget för allmänna utskottet central administration till ”ordentlig översyn och
utredning görs av den centrala administrationen varefter bemanningen minskas med 2 åa
år 2009 och 1 åa år 2010” och Astrid Dahls avslagsyrkande.
Propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Anita Elvenäs yrkande.
Nej-röst för bifall till Astrid Dahls avslagsyrkande.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Ewa-Leena Johansson (s)
Ingemar Javinder (s)
Pirjo Nilsson (s)
Gert Stark (s)
Wiveca Stopp (s)
Sten-Ove Karlsson (s)
Ken Karlsson (s)
Mikael Kähäri (s)
Antti Tsupukka (s)
Tord Westin (s)
Lars Strandberg (s)
Lars Bergsten (s)
Kitty Melin Strandberg (s)
Josefin Oveson (s)
Astrid Dahl (v)
Lars Persson (v)
Ulla Diedrichsen (v)
Margareta Svenson (m)
Ulf Hilding (m)
Karin Gröningson (m)
Elof Eriksson (c)
Barbro Resare (c)
Anita Elvenäs (c)
Sivert Bäck (c)
Per Hajslund (kfl)
Dorrit Pade (kfl)
Ralf Nielsen (kfl)
Oskar Martinsson (kfl)

Justerandes sign.

Ja-röst

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkande

Nej-röst
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2008-12-11

Bilaga 3

Omröstningsresultat Ulf Hildings yrkande rörande nytt inriktningsmål för
bildningsutskottet, ”Att med utgångspunkt från fastlagda ramar eftersträva en
barnomsorg som anpassas till den enskilda familjens behov” och Astrid Dahls
avslagsyrkande.
Propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Ulf Hildings yrkande.
Nej-röst för bifall till Astrid Dahls avslagsyrkande.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Ewa-Leena Johansson (s)
Ingemar Javinder (s)
Pirjo Nilsson (s)
Gert Stark (s)
Wiveca Stopp (s)
Sten-Ove Karlsson (s)
Ken Karlsson (s)
Mikael Kähäri (s)
Antti Tsupukka (s)
Tord Westin (s)
Lars Strandberg (s)
Lars Bergsten (s)
Kitty Melin Strandberg (s)
Josefin Oveson (s)
Astrid Dahl (v)
Lars Persson (v)
Ulla Diedrichsen (v)
Margareta Svenson (m)
Ulf Hilding (m)
Karin Gröningson (m)
Elof Eriksson (c)
Barbro Resare (c)
Anita Elvenäs (c)
Sivert Bäck (c)
Per Hajslund (kfl)
Dorrit Pade (kfl)
Ralf Nielsen (kfl)
Oskar Martinsson (kfl)

Justerandes sign.

Ja-röst

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkande

Nej-röst
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår

