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~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) 

KOMMUNFU LLMÄKTIGE 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringsersätta re 

Justeringens 

plats och t id 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Sammanträdesdatum 

2018-11-08 

Tingshuset, Kopparberg 

Enligt bi laga 1. 

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 
Bo Wallströmer, kommunchef 

Ge11 Stark (S) och Niklas Hermansson (C) 

Antti Tsupukka (S) 

Kommunkontoret 2018- 1 1-14 

Anders Andersson 

Tid 18.30 - 20.20 

Paragrafer 5 8 - 77 

1!/ilkc;,c:df/~ 
Gert Stark Niklas Hermansson 

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

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 

anslagsuppsättning 

Underskrift 

Justerandes sign 

Kommun ful !mäktige 

2018-1 1-08 

2018- 11 -15 

~OWL~ .. 
Anders Andersson 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
för protokollet 

Datum för 2018-12- 10 
nedtagande 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 58 

Allmänhetens frågestund 

Ärendebeskrivning 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 2 (39) 
Sammanträdesdatum 

2018-11-08 

Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige och ingen 
frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Justerandes s1gn 

Kf § 59 

Tillägg i kungörelsen 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ken Karlsson (S) föreslår fö ljande tillägg i dagens kungörelse: anmälan 
av fråga till kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) rörande 
Kommuninvest från Daniel Johansson (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till tillägg i kungörelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (39) 

Sammant rädesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Justerandes sign. 

Kf § 60 
Ks § 211 
Au§ 158 Dnr KS 0010/2018 

Revidering av samverkansavtal för gemensam politisk nämnd 

och förvaltning för de kommunala bygg- och 
miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 

och Nora kommuner 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschef Malin Sjöberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen har inkommit med förslag daterat den 4 september 201 8 till rev idering av 
samverkansavtal fö r gemensam politisk nämnd och förvaltning för de kommunala 
bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och No ra 
kommuner fö r byggsanktionsavgifter. 

Kommunchef Bo Wallströmer föred rar ärendet. 

Förslag 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen fö reslår i beslut vid sammanträde den 
19 september 2018 § 147, kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesbergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner besluta: 

Samverkansavtal fö r gemensam politiska nämnd och förvaltning för de kommunala 
bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora 
kommuner ändras från och med den l j anuari 201 9 under avsnittet "Ekonomi och 
bidrag till nämndens och förvaltningens verksamhet" med fö ljande tillägg: 

Eventuella byggsanktionsavgifter för tillsyn enligt Plan- och byggplanen (PBL) och 
Plan- och byggförordningen (PBF) tillfa ller nämnden. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Tillföro rdnad förvaltningschef lsabella Lohse, Samhäll sbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen fö redrar ärendet. 

Uldragsbestyrkande 



f9«91 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunstyrelsens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (39) 
Samma nträdesdatum 

2018-11-08 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

Justerandes sign. 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Ken Karlsson (S) föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Nora kommun 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Utdragsbeslyrkande 



[9W] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Justerandes sign. 

Kf § 61 
Ks § 212 
Au§ 159 Dnr KS 0010/2018 

Reviderad timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagens verksamheter 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschef Malin Sjöberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen har inkommit med förslag daterat den 4 september 2018 till reviderad 
timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamheter. 

Förslag 
Tillförordnad förvaltningschef Malin Sjöberg föreslår kommunfullmäktige i 
Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner besluta: 

• Ny timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens tillsyn och prövning 
enligt Miljöbalken, Strålskyddslagen och Plan- och bygglagen på 960 kronor 
antas att gälla från och med den I januari 2019. 

• Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja de i denna taxa antagna timtaxa med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på Sveriges Kommuner och landstings webbplats i oktober 
månad. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad 2018. 
Tim taxan höjs i steg med jämna tiotals kronor per timme. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Äre nd ebeskrivn i ng 
Tillförordnad förvaltningschef Isabella Lohse, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-08 

Ordförande Ken Karlsson (S) föredrar ärendet. 

Justerandes sign. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering : 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Nora kommun 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Utdragsbestyrkande 

7 (39) 
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Sammant rädesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Justerandes sign. 

Kf § 62 
Ks § 216 

Au§ 167 Dnr KS 0080/2017 

Fastställande av skattesats för år 2019 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef 
Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 1 oktober 2018 rörande 
skattesats för 20 19. 

Förslag 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef 
Bo Wallströmer föreslår kommunfullmäktige besluta anta en skattesats för år 20 19 

med 2 1,02 kronor, det vill säga en sänkning med ett öre. 

Yrkanden 
Astrid Dahl (V), med instämmande av Tomas Berntsson (SO), yrkar att 

kommunfullmäktige bes! utar anta en skattesats för 2019 med 2 1,03 kronor, det vill 

säga oförändrad skattesats. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens ordförande 
Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef Bo Wallströmers förslag och 
Astrid Dahls (V), med instämmande av Tomas Berntssons (SO), yrkande. 
Ordförande finner att allmänna utskottet beslutar enligt kommunstyrelsens 
ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef Bo Wallströmers förslag. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige bes luta anta en skattesats för år 
2019 med 21,02 kronor, det vill säga en sänkning med ett öre. 

Reservation 
Astrid Dahl (V) och Tomas Berntsson (SO) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 9 (39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Justerandes sign. 

Kommunstyrelsen 
Yrkanden 
Astrid Dahl (V), med instämmande av Mats Larsson (SO), yrkar att 

kommunfullmäktige beslutar anta en skattesats för 2019 med 2 1,03 kronor, det vill 

säga oförändrad skattesats. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag och Astrid Dahls (V), 
med instämmande av Mats Larsson (SO), yrkande. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt a llmänna utskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyre lsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta en skattesats för år 

2019 med 2 1,02 kronor, det vill säga en sänkning med ett öre. 

Reservationer 
Astrid Dahl (V), Eva Renberg (V), Mats Larsson (V) och Niklas Bäcker (SO) 
reserverar sig till förmån för Astrid Dahls (V) och Mats Larssons (SO) yrkande. 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Ken Karlsson (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Ulla Kalander-Karlsson (S), 
Ronnie Edvardsson (MP), Niklas Hermansson (C) och Daniel Johansson (M), yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mats Larsson (SO), med instämmande av Eva Renberg (V), yrkar att kommun

fu llmäktige beslutar anta en skattesats för 20 19 med 2 1,03 kronor, det vill säga 

oförändrad skattesats. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Mats Larssons (SO), 
med instämmande av Eva Renberg (V), yrkande. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Utdragsbeslyrkande 



19Il9] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 {39) 
Sammanträdesdatum 

2018-11-08 

Kommunfullmäktige beslutar anta en skattesats för år 2019 med 2 1,02 kronor, det 
vill säga en sänkning med ett öre. 

Justerandes sign 

Reservation 
Eva Renberg (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande tillsammans med 
Mats Larsson (SO). 

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Justerandes sign. 

Kf § 63 
Ks § 221 
Au§ 160 Dnr KS 0073/2018 

Revidering av utskottsorganisation i Ljusnarsbergs kommun 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 82 om 

kommunstyrelsens utskottsorganisation. I detta beslut ingick bland annat vilka 

områden som allmänna utskottet respektive bildnings- och sociala utskottet skulle 

ansvar för beträffande beredning. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 

28 september 2018. I skrivelsen anges att sedan kommunfullmäktiges beslut har 

behov uppkommit om revidering av utskottens ansvarsområden. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta om fö lj ande revideringar i organiseringen av ansvarsområden för 

kommunstyrelsens utskott: 

Följande områden stryks från allmänna utskottets ansvar för beredning och tillförs 

bildnings- och sociala utskottets ansvarsområde fö r beredning: 

• kommunal vuxenutbildning 
• särskild utbildning för vuxna 
• utbildning i svenska för invandrare 
• uppdragsutbildning. 
• kommunens arbetsmarknadsenhet 
• kommunens uppgifter vad gäller kommunal vuxenutbildning, särsk ild utbildning 

för vuxna, utbildning för svenska fö r invandrare och uppdragsutbildning. 

Följande områden tillförs allmänna utskottets ansvar för beredning 

• krisberedskap, civilt försvar, arbetsuppgifter enligt Lag om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid , Lag om skydd 

mot o lyckor och Säkerhetsskyddslag. 

Utdragsbeslyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Justerandes sign. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande revideringar i 
organiseringen av ansvarsområden för kommunstyrelsens utskott: 

Följande områden stryks från allmänna utskottets ansvar för beredning och tillförs 
bildnings- och sociala utskottets ansvarsområde för beredning: 

• kommunal vuxenutbildning 
• särskild utbildning för vuxna 
• utbildning i svenska för invandrare 
• uppdragsutbildning. 
• kommunens arbetsmarknadsenhet 
• kommunens uppgifter vad gäller kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning 

för vuxna, utbildning för svenska för invandrare och uppdragsutbildning. 

Följande områden tillförs allmänna utskottets ansvar för beredning 

• krisberedskap, civilt försvar, arbetsuppgifter enligt Lag om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid, Lag om skydd 

mot olyckor och Säkerhetsskyddslag. 

Kommunfullmäktige 
Äre nd ebeskrivn i ng 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ronnie Edvardsson (MP) yrkar i ett tilläggsyrkande att utbildning i svenska för 
invandrare stryks då detta ingår i kommunal vuxenutbildning. 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sa mmanträdesdatum 

2018-11-08 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och 
Ronnie Edvardsson (MP) tilläggsyrkande. 

Expediering: 
Kansliavdelningen 

Justerandes sign. Uldragsbestyrkande 

13 (39) 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Justerandes sign. 

Kf § 64 
Ks § 222 
Au§ 161 

Reglemente för utskotten 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 

Dnr KS 0073/2018 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 oktober 20 14 § 2017, i 
samband med beslut om förslag till ny utskottsorganisation för kommunen, uppdra åt 
kanslichef Anders Andersson utreda behovet av ytterligare regleringar av utskottet. 

Kanslichef Anders Andersson och praktikant/studerande Christoffer Solberg har 
inkommit med förslag till reglemente för kommunstyrelsens utskott. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson och praktikant/studerande Christoffer Solberg föreslår 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 
Reglemente för kommunstyrelsens utskott. Vidare föreslås kommunstyrelsen fö res lå 
kommunfullmäktige att reglementet skall träda i kraft från och med den 
I januari 2019. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt före liggande förslag. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-08 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Kansliavdelningen 

Juslerandes sign. Utdragsbestyrkande 

IUI/ 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Justerandes sign 

Kf § 65 
Ks § 224 
Au§ 163 Dnr KS 0107 /2016 

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 

motpartsexponeringar avseende derivat 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 
1 oktober 20 18 angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

• att Ljusnarsbergs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 
maj 1993 ("Borgensförbindelsen"), vari Ljusnarsbergs kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sveriges 
AB:s (pub!) (" Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Ljusnarsbergs kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen 
enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
bl i vande borgenärer. 

• Att Ljusnarsbergs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 
Ljusnarsbergs kommun den 27 september 20 11 , vari det inbördes ansvaret 
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

• Att Ljusnarsbergs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 
Ljusnarsbergs kommun den 27 september 201 1, vari Ljusnarsbergs kommuns 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, 

alltjämt gäller. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Justerandes sign 

• Att bemyndiga Ewa-Leena Johansson och Sara Jonsson att för kommunens 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

• Att i övrigt följa de anvisningar för beslutets giltighet i enlighet med bifogad 
skrivelse från Kornmuninvest. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt fö religgande förslag. 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Kommuninvest 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonomichef Sara Jonsson 

U1dragsbes1yrkande 
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Samma nträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Justerandes sign. 

Kf § 66 
Ks § 225 
Au§ 165 Dnr KS 0087 /2016 

Yttrande, medborgarförslag rörande e-tjänst för inlämnande 

av medborgarförslag 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Veronica Andersson inkom den 28 april 2016 med medborgarförslaget angående 
inlämnande av medborgarförslag via e-tjänst. 

I medborgarförslaget framförs ett önskemål om möjligheten till att lämna in 
medborgarförslag via en e-tjänst på hemsidan eller alternativt via mail vilket hon tror 
kommer öka intresset för att lämna in just medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige beslutade den 6 oktober 2016 § 94 att hänskjuta ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Kanslichef Anders Andersson praktikant/student Christoffer Solberg har inkommit med 
förslag till yttrande daterat den 28 september 2018. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson och praktikant/studerande Christoffer Solberg föreslår 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra åt kanslichef 
Anders Andersson upprätta en e-blankett för medborgarförslag vilken skall läggas ut 

på kommunens webbplats. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt fö religgande förslag. 

Utdragsbeslyrkande 



f9Il9l LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatum 

2018-11-08 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra åt kanslichef 

19 (39) 

Anders Andersson upprätta en e-blankett för medborgarförslag vilken skall läggas ut 

på kommunens webbplats. 

Juslerandes sign. 

Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta anse 
medborgarfö rslaget besvarat. 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Veronica Andersson 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIG E 2018-11-08 

Justerandes sign. 

Kf § 67 
Ks § 226 
Au§ 166 Dnr KS 0087 / 2016 

Yttrande , medborgarförslag om digitalisering av bilder 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Veronica Andersson inkom med medborgarfö rslag daterat den 2 1 juli 20 16 angående 

digitalisering av de fotografier/bilder som innehas av Nya Kopparbergs Bergslags 

Hembygdsförening. Veronica Andersson föreslår att kommunen samarbetar med 

hembygdsföreningen genom att bidra med licens för publiceringsverktyg likt det 

Lindesbergs kommun använder sig utav för att digitalisera hembygdsföreningens 

bildbibliotek. 

Veronica Andersson anger i medborgarförslaget att Lindesbergs kommun har ett digitalt 

arkiv med över 14 000 bilder, vil ket gör det enkelt för dem som inte kan ta sig till e tt 

arkiv eller museum, att titta på bilderna. Av dessa är det ett fåtal som kommer ifrån 

Lj usnarsbergs kommun och Veronica Andersson undrar om Lj usnarsbergs kommun kan 

samarbeta med Lindesbergs kommun vad gäller digitalt bildarkiv. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 september 20 16 § 78 hänskjuta 

ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Kanslichef Anders Andersson praktikant/student Christoffer Solberg har inkommit med 

förslag till yttrande daterat den 28 september 2018. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson och praktikant/studerande Chri stoffer Solberg föreslår 

kommunstyrelsen fö reslå kommunfu llmäktige besluta anse medborgarförslaget 

besvarat. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet fö reslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag. 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunstyre/sen 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-08 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 

21 (39) 

Kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige besluta anse medborgarförslaget 
besvarat. 

Juslerandes sign 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Veronica Andersson 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 {39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Justerandes sign. 

Kf § 68 
Ks § 227 
Au§ 164 
Vn § 18 Dnr KS 0120/2017 

Fastställande av resultat av kommunal folkomröstning rörande 
ombyggnation av Ljusnarshallen 

Va/nämnden 

Ärendebeskrivning 
Den 8 december 2017 inkom ett folkiniti ativ daterat den 7 december 2017 gällande 
folkomröstning med anledning av ombyggnation av Ljusnarshallen. Folkomröstningen 
skulle avse huruvida en ombyggnation skulle göras där Ljusnarshallen behåller 
nuvarande storlek eller skulle byggas ut till en fullstor idrottshall , 22x43 meter. 

Allmänna utskottet bes I utade vid sammanträde den I 4 mars 20 I 8 § 34 uppmana 
valnämnden utarbeta förs lag till genomförande av en folkomröstning rörande 
byggnationen av Ljusnarshallen. 

Valnämnden antog vid sammanträde den 16 april 2018 § 2 ett förslag till genomförande 
av en folkomröstning, vilket vidarebefordrades till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 maj 2018 § 25 att kommunal 
folkomröstning skulle genomföras söndagen den 9 september 2018 angående 
ombyggnation av Ljusnarshallen. Vid folkomröstningen skulle finnas följ ande 
valalternativ : 

• Jag vill att nuvarande Ljusnarshall ( 18x36 meter) rustas 
• Jag vill att full stor (22x43 meter) Ljusnarshall byggs 

• Blank 

Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande . Detta innebär att det kommunala 
fo lkomröstningsresultatet inte är något definiti vt beslut vad gäller frågan om 
ombyggnation av Ljusnarshallen. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med redovisning daterad den 
I 8 september 2018 av resultatet av den kommunala fo lkomröstningen den 
9 september 2018. Redovisningen visar på följande resultat: 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 {39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Justerandes s1gn 

Valaltemativ Antal röster Procent 

Ja.g vill att nuvarande Ljusnarshall ( I 8x36 meter) rustas 530 26,8 
Jag vill att fu llstor (22x43 meter) Ljusnarshall byggs I 311 66,3 
Blank 122 6,2 
Ogiltiga röster 13 0,7 
Summa 1 976 100,0 

Valdeltagande, procent 50,2 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson fö reslår valnämnden besluta att fastställa resultat av 
kommunal fo lkomröstning rörande ombyggnation av Ljusnarshallen 2018 enligt ovan. 
Vidare föreslås valnämnden besluta anmäla det fastställda resultatet till 
kommunfullmäktige. 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar enligt fö religgande fö rslag. 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen fö reslå kommunfullmäktige godkänna 
anmälan av resultatet av kommunal fo lkomröstning rörande ombyggnation av 
Ljusnarshallen. 

Kommunstyre/sen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna anmälan av resultatet av 
kommunal fo lkomröstning rörande ombyggnation av Ljusnarshallen. 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-08 

Ordförande Ken Karlsson (S) föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Justerandes sign. Uldragsbeslyrkande 

A)r( 

24 (39) 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Juslerandes sign. 

Kf § 69 
Ks § 229 
Au§ 169 Dnr KS 0045/2018 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
budgetbeslut 2015-2017 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med uppföljning av verkställighet av 
kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-2017 per den 1 oktober 2018. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 1 oktober 2018 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen fö reslå kommunfullmäktige besluta 
enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Andersson föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Justerandes sign 

Kf § 70 
Ks § 230 
Au§ 170 Dnr KS 0045/2018 

Uppföljning av verkställighet gällande beslut i 
kommunfullmäktige exklusive motioner, medborgarförslag 
och budgetbeslut 2012-2018 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med uppföljning av verkställighet 
gällande beslut i kommunfullmäktige exklusive motioner, medborgarförslag och 
budgetbeslut 20 12-2018 per den 1 oktober 2018. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den I oktober 20 18 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förs lag. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (39) 

Samma nträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Justerandes sign. 

!VI/ 

Kf § 71 
Ks § 231 

Au§ 173 Dnr KS 0074/2018 

Anmälan av arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

2019 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den I I december 2014 § 91 om 

reviderade ekonomiska förmåner för förtroendevalda. § I 9 i dessa bestämmelser 

fastslår att " Förändrade arvodesni våer skall årligen delges kommunstyrelsen." 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med anmälan av ändring av ekonomiska 

förmåner för fö11roendevalda 20 I 9 daterad den 8 oktober 20 I 8. Anmälan visar att 

ersättningarna ökat med 2,29357 procent. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
notera förändrade arvodes- och ersättningsnivåer för förtroendevalda från och med 
den 1 januari 2019. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt före liggande förslag. 

Kommunstyre/sen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyre lsen föreslår kommunfullmäktige notera fö rändrade arvodes- och 
ersättningsnivåer för förtroendevalda från och med den I j anuari 201 9. 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Ken Karlsson (S) föredrar ärendet. 

Utdragsbestyrkande 



mwl LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-08 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

28 (39) 
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~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (39) 

Sa mmant rädesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Justerandes sign. 

Kf § 72 
Ks § 232 
Au§ 171 
Bos§ 144 

Sammanträdestider 2019 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 

Dnr KS 0072/2018 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag daterat den I oktober 2018 

till sammanträdestider fö r allmänna utskottet, bildnings- och sociala utskottet, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 201 9. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmämrn utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med fö rslag daterat den I oktober2018 

till sammanträdestider för allmänna utskottet, bildnings- och sociala utskottet, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 201 9. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet uppmanar att efter sammanträdestiderna samordnats 
med skolavslutning och skolornas lucia fi rande, hänskjuta ärendet till kommun
styrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Juslerandes sign. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen och 
dess utskott enligt föreliggande förslag. Vidare beslutas att allmänna utskottet samt 
bildnings- och sociala utskottet äger rätt att ändra tidpunkt för sina respektive 
sammanträden när behov anses föreligga. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om sammanträdestider 20 19 
för kommunfullmäktige enligt föreliggande förslag. 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 
29 oktober 20 18. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige beslutade vid 
sammanträde den 14 juni 2018 § 36, utifrån förslag från arbetsgruppen för 
vitalisering av kommunfullmäktige, att kommunfullmäktiges sammanträden från och 
med den I januari 20 I 9 skulle bötja klockan 17.00. I samband med 
kommunfullmäktiges beredning den 29 oktober 2018 framkom att flertalet av nya 
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige önskar att sammanträden för 
kommunfullmäktige från och med den 1 januari 2019 startar klockan 18.00. 

Ordförande Ken Karlsson (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ulla Kalander-Karlsson (S), med instämmande av Eva Renberg (V) och 
Ronnie Edvardsson (MP), yrkar att kommunfullmäktiges sammanträden från och 
med den I januari 2019 skall starta klockan 17 .00. 

Mats Larsson (SO), med instämmande av Maria Lönnberg (M) och 
Fredrik Heiser (SO), yrkar att kommunfullmäktiges sammanträden från och med den 
1 januari 20 19 skall starta klockan 18.00. 

Mats Larsson (SO) yrkar i e tt tilläggsyrkande, att kommunfullmäktiges beslut vid 
sammanträde den 14 juni 2018 § 36 ändras till de delar att vid två tillfällen under 
2019, en gång på våren och en gång på hösten, i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträden, ej utgörande del av sammanträde, arrangeras politisk debatt i ett av 
kommunfullmäktiges presidium på förhand beslutat tema. Tilläggsyrkandet innebär 
att beslutet att den politi ska debatten skall avhållas v id kommunfullmäktiges andra 
och tredje sammanträde 2019 utgår. Den politiska debatten skall vid de två tillfällena 
20 19 avhållas klockan 15.00. 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Justerandes sign. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Ulla Kalander-Karlssons (S), med instämmande av 
Eva Renberg (V), yrkande och Mats Larssons (SO), med instämmande av 
Maria Lönnberg (M) och Fredrik Heiser (SO), yrkande. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Larssons (SO) med fleras yrkande. 

Ordförande ställer proposition på Mats Larssons (SO) tilläggsyrkande och avslag på 
detsamma. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
Mats Larssons (SO) tilläggsyrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige 
enligt kommunstyrelsens förslag med ändring av att kommunfullmäktiges 
sammanträden från och med den I januari 20 19 startar klockan 18.00. 

Vidare beslutas att vid två tillfällen under 20 19, en gång på våren och en gång på 
hösten, i samband med kommunfullmäktiges sammanträden, ej utgörande del av 
sammanträde, arrangeras politisk debatt i ett av kommunfullmäktiges presidium på 
förhand beslutat tema. Den politiska debatten skall vid de två tillfällena 20 19 
avhållas klockan 15.00. 

Exped ie ring: 
Kommunfullmäktiges presidium 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Justerandes sign. 

/(/)( 

Kf § 73 
Ks § 241 Dnr KS 0041/2018 

Ekonomisk rapport per den 31 juli 2018, Nerikes Brandkår 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Nerikes Brandkår har inkommit med ekonomisk rapport, delårsrapport 2018, per den 
31 juli 2018. Prognos gällande resultaträkningen för 2018 visar på ett överskott med 
343 000 kronor vi lket är 43 000 kronor mer än i budget. Investeringarna beräknas 20 18 
understiga budget med 5 634 000 kronor. Ett negativt balanskravsresultat beräknas för 
2018 med 157 000 kronor. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera ekonomisk rapport, 
delårsrapport 2018, per den 31 juli 2018 för Nerikes Brandkår. 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ken Karlsson (S) föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Nerikes Brandkår 

Utdragsbestyrkande 
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Samma nträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Justerandes sign. 

Kf § 74 
Vb § 2 Dnr KS 0018/2018 

Förordnande av ombud enligt Begravningslagen 

Va/beredningen 

Ärende beskrivning 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har inkommit med remiss daterad den 16 oktober 2018 
rörande förordnande som ombud enligt Begravningslagen. 

Enligt Begravningsförordningen § 5 I skall länsstyrelsen utse begravningsombud för 
en tid av fyra kalenderår, räknat från och med 1 januari året efter det år då det hållits 
val till kommunfullmäktige. Kommunen ges enligt Begravningsförordningen § 50 
tillfälle att föreslå en eller flera personer som begravningsombud. För närvarande är 
Ulla Diedrichsen kommunens begravningsombud. Förslag till lämpliga 
begravningsombud skall vara skriftligt motiverade. Länsstyrelsen ser gärna att 
kommunen föreslår personer som begravningsombud vilka inte innehar uppdrag i 
Svenska kyrkan. 

Svar med anledning av remissen skall vara Länsstyrelsen i Dalarnas län tillhanda 
senast den 16 november 20 18. 

Valberedningens förslag 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta föreslå Ulla Diedrichsen, 
Stenbrovägen 7, Kopparberg som kommunens begravningsombud. Förslaget 
motiveras att Ulla Diedrichsen har erfarenhet av uppdraget samt ej är medlem av 
Svenska kyrkan. 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ken Karlsson (S) föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar föres lå Ulla Diedrichsen, Stenbrovägen 7, Kopparberg 
som kommunens begravningsombud. Förslaget motiveras att Ulla Diedrichsen har 
erfarenhet av uppdraget samt ej är medlem av Svenska kyrkan. 

Expediering: 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Kansliavdelningen 

Ulla Diedrichsen 

Uldragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-08 

Justerandes sign. 

Kf § 75 
Vb § 1 Dnr KS 0018/2018 

Förordnanden som vigselförrättare 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Örebro län har inkommit med förfrågan daterad den 
11 oktober 2018 rörande förordnanden som vigselförrättare. 

Enligt Äktenskapsbalken kap 4 § 3 är den som länsstyrelsen förordnar behörig att 
vara vigselförrättare. Äktenskapsbalken kap 4 § 4 fastslår att förordnandet som 
vigselförrättare gäller för en viss period. För närvarande finns fyra vigselförrättare i 
kommunen, Anna-Marina Lewicki, Jimmy Gustavsson, Anders Andersson och 
Daniel Johansson. Nuvarande förordnanden upphör den 31 december 2018 för tre av 
kommunens fyra vigselförrättare. 

Länsstyrelsen i Örebro län anför i förfrågan om de nuvarande fyra vigselförrättarna 
skall kvarstå och/eller om ny vigselförrättare skall föreslås. I förslag till nya 
vigselförrättare skall det framgå att den nya personen uppfyller kraven för uppdraget. 

Besked med anledning av förfrågan önskas snarast, dock senast den 
14 december 2018. 

Valberedningens förslag 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta föreslår förordnanden av 
följande personer som vigselförrättare till och med den 31 december 2022: 

Anna-Marina Lewicki , Storgruvegatan 4 B, Kopparberg 
Anders Andersson, Hagendalsvägen 9, Kumla 
Daniel Johansson, Professorsvägen 6, Kopparberg 
Johanna Haaraoja, Väpplingvägen 3, Kopparberg 

Förslaget till vigselförrättare motiveras av att Anna-Marina Lewicki, 
Anders Andersson och Daniel Johansson tidigare varit vigselförrättare och 
Johanna Haaraoja har god erfarenhet som vittne vid vigslar. Vidare innebär förslaget 
en jämn könsfördelning. 

Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
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Ordförande Ken Karlsson (S) föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar föreslå förordnanden av följ ande personer som 
vigselförrättare till och med den 3 1 december 2022: 

Anna-Marina Lewicki, Storgruvegatan 4 B, Kopparberg 
Anders Andersson, Hagendalsvägen 9, Kumla 
Daniel Johansson, Professorsvägen 6, Kopparberg 
Johanna Haaraoja, Väpplingvägen 3, Kopparberg 

Förslaget till vigselförrättare motiveras av att Anna-Marina Lewicki, 
Anders Andersson och Daniel Johansson tidigare varit vigselförrättare och 
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Johanna Haaraoja har god erfarenhet som vittne vid vigslar. Vidare innebär förslaget 
en j ämn könsfördelning. 

Justerandes sign 
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Expediering: 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Anna-Marina Lewicki, Storgruvegatan 4 B, Kopparberg 
Anders Andersson, Hagendalsvägen 9, Kumla 
Daniel Johansson, Professorsvägen 6, Kopparberg 
Johanna Haaraoja, Väpplingvägen 3, Kopparberg 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 76 

Delgivning 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ges följ ande delgivning: 

• Administrativ utredning 

Kommunchef Bo Wallströmer redovisar den administrativa utredningen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar delgivningen. 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 77 Dnr KS 0107 /2016 

Anmälan av fråga till kommunstyrelsens ordförande 

Ewa-Leena Johansson (S) rörande Kommuninvest från 

Daniel Johansson (M) 

Ärendebeskrivning 
Daniel Johansson (M) har den 8 november 2018 inkommit med fö ljande fråga till 
kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S): Hur ser Kommuninvest i 
sin analys av Ljusnarsbergs kommun på kommunens ekonomiska utveckling och då 
särskilt när det gäller förhållandet mellan intäkter och kostnader? (Bilaga 2). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna att frågan ställs. 

Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) + bilaga 2 

Uldragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-08 

Bilaga 1 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde 
måndagen den 8 november 2018 

Socialdemokraterna 
Ewa-Leena Johansson 
Ken Karlsson 

Moderata samlingspartiet 
Daniel Johansson 
Ulf Hildebrandt 
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Ulla Kalander-Karlsson 
Gert Stark 

Maria Lönnberg, tjänstgörande ersättare 

Maud Tsupukka 
Antti Tsupukka 
Mattias Svedberg 
Sudaduang Svedberg 

Vänsterpartiet 
Eva Renberg 

Miljöpartiet de gröna 
Ronnie Edvardsson 

Liberalerna 
Ralf Nielsen, tjänstgörande ersättare 

Justerandes sign 
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Centerpartiet 
Niklas Hermansson 

Sverigedemokraterna 
Mats Larsson 
Mathias Eriksson 
Fredrik Heiser 
Niklas Bäcker 
Åsa Vennberg 
Thomas Carlsson 

Utdragsbestyrkande 



MODERATA SAMLINGSPARTIET I LJUSNARSBERG 

2018-11-02 

Ljusnarsbergs kommun 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 november 2018 
Ärende nummer 8: Kommuninvest - borgensförbindelse mm 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) 

I samband med att vi vid dagens sammanträde behandlar ett ärende som rör Kommuninvest 
vill jag passa på att ställa en enkel fråga. 

Vad jag kan förstå så bestäms respektive medlems låneutrymme i Kommuninvest genom 
årligen fastställda lånetak. Limiten fastställs bland annat på basis av respektive medlems 
nettokoncernskuld och en bedömning av kommunens framtida utveckling 

Så till min fråga: 
Det vore därför intressant att ta del av hur Kommuninvest i sin analys av Ljusnarberg ser på 
kommunens ekonomiska utveckling och då särskilt när det gäller förhållandet mellan intäkter 
och kostnader. 

Min fråga ska också ses i ljuset av de stora underskott som prognostiseras i driftbudgeten för 
2018. 

Daniel Johansson 

Moderata Samlingspartiet 
I Ljusnarsbergs kommun 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (39) 
Sammanträdesdatum 

2018-11-08 

Utdragsbestyrkande 




