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Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-09-15 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Juste ri ngsersätta re 

Justeringens 
plats och tid 
Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslagsuppsättning 
Underskrift 

Justerandes sign . 

12 W 
' I 

Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg 

Enligt bilaga_ 

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 
Bo Wallströmer, kommunchef§§ 62-74 
Sara Jonsson, ekonomichef§§ 62-74 
Linnea Hedkvist, folkhälsostrateg §§ §§ 64-65 

arbroResare, § 6€ 

Susanne Hall (S) och Ronnie Wegerstedt (SD) 

Nina Geschwind (S) 

Kommunkontoret 2016-09-21 

~ .. ~.ww.\ ........... . 
Anders Andersson 

!J/. -k~ .. /.':'.~ ....................... ......... . . 
Hans Karlsson 

Tid l 8_30-20_20 

Paragrafer 62 - 82 

~~~ -------- ~ (l~ __ W~#~ 
Ronnie Wege?s':~t_: ___ ;-: s usanne Hall 

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

Kommunfullmäktige 

2016-09-15 

2016-09-21 

04~fidw!L 
Anders Andersson 

Utdragsbestyrkande 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
för protokollet 

Datum för 2016-10-19 
nedtagande 
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Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-09-15 

Justerandes sign. 

Kf § 62 

Tillägg i kungörelsen 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Hans Karlsson (SD) föreslår följande tillägg i dagens kungörelse: 
avsägelse från samtliga politiska förtroendeuppdrag, Jessica Kähäri (MP), avsägelse 
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige Gunnar Fransson (M) och 
medborgarförslag rörande service för äldre boende i villa, Rigmor Jacobson. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till tillägg i kungörelsen. 

Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 63 

Allmänhetens frågestund 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (30) 
Sammanträdesdatum 

2016-09-15 

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

Utdragsbestyrkande 



19191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 64 
Kf § 54 
Ks § 140 
Au§ 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-15 

Dnr KS 0073/2016 

Folkhälsobeskrivning Livsvillkor-levnadsvanor-hälsa Barn 
Unga Vuxna Äldre 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

4 (30) 

Folkhälsostrateg Li1rnea Hedkvist har inkommit med rapporten Folkhälsobeskrivning 
Livsvillkor-levnadsvanor-hälsa Barn Unga Vuxna Äldre för Ljusnarsbergs kommun 
daterad april 2016. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmä1rna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsostrateg Li1rnea Hedkvist redovisar rapporten. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten Folkhälso
beskrivning Livsvillkor-levnadsvanor-hälsa Barn Unga Vuxna Äldre för 
Ljusnarsbergs kommun daterad april 201 6. 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ulla Diedrichsen (V) informerar att folkhälsostrateg Li1rnea Hedkvist 
fått förhinder och ej kan föredra ärendet vid dagens sammanträde. 

Yrkande 
Ronnie Edvardsson (MP) yrkar att ärendet skall hänskjutas till kommande 
sammanträde för att möjliggöra en föredragning av folkhälsostrateg Linnea Hedkvist. 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (30) 

Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-09-15 

Justera(/< sign. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist redovisar rapporten Folkhälsobeskrivning 
Livsvillkor-levnadsvanor-hälsa Barn Unga Vuxna Äldre för Ljusnarsbergs kommun. 

Yrkande 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt i ett 
tilläggsyrkande kommunfullmäktige besluta uppdra åt kommunstyrelsen utarbeta ett 
utredningsuppdrag till folkhälsostrateg Li1mea Hedkvist utifrån vad som framkommer i 
rapporten. 

Hendrik Bijloo (L) yrkar bifall till Ewa-Leena Johanssons (S) tilläggsyrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkätmer rapporten Folkhälsobeskrivning Livsvillkor
levnadsvanor-hälsa Barn Unga Vuxna Äldre för Ljusnarsbergs kommun. Vidare 
beslutas uppdra åt kommunstyrelsen utarbeta ett utredningsuppdrag till folkhälsostrateg 
Linnea Hedkvist utifrån vad som framkommer i rapporten. 

Expediering: 
Folkhälsostrateg Li,mea Hedkvist 

Utdragsbestyrkande 



ml LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 65 
Ks § 168 
Au§ 113 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-15 

Dnr KS 0150/2016 

Strategi mot våldsbejakande extremism 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

6 {30) 

Kommunchef Bo Wallströmer informerar att utkast har utarbetats för strategi mot 
våldsbejakande extremism. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist har inkommit med skrivelse daterad den 
2 juni 2016 rörande strategi mot vålds bejakande extremism. Bilagt skrivelsen finns 
förslag till länsgemensam strategi mot våldsbejakande extremism. 

Förslag 
Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta länsgemensam strategi mot våldsbejakande 
extremism och ge kommunstyrelsen i uppdrag att implementera strategi i 
Brottsförebyggande rådets organisation och arbete. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
länsgemensam strategi mot våldsbejakande extremism med tillägg på sidan 2 av 
primärvården som förslag från kommunerna i norra länsdelen som deltagande 
gällande individinriktade insatser. Vidare förslås kommunfullmäktige besluta ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att implementera strategin i Brottsförebyggande rådets 
organisation och arbete. 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist föredrar föreliggande förslag till länsgemensam 
strategi mot våldsbejakande extremism. 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-15 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist 

Utdragsbestyrkande 

7 (30) 
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fflJ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 66 
Ks § 195 
Au§ 132 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-15 

DnrKS286/2013, KS0087/2016 

Yttrande, medborgarförslag angående korttidsparkering 
närmare ICA-Kopparhallen, Barbro Resare 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

8 (30) 

Barbro Resare inkom den 9 oktober 2013 med medborgarförslag angående fler 
korttidsparkeringar närmare ICA-Kopparhallen. Kommunfullmäktige beslutade vid 
sammanträde den 10 oktober 2013 § 72 hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Dåvarande näringslivschefTomas Larsson inkom, utifrån gemensam utredning med 
kommunen, Trafikverket, Bergslagens kommunalteknik samt Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning, med förslag till yttrande över medborgarförslaget daterat den 
7 november 2014. I förslaget till yttrande angavs att diskussion förts under 2012 med 
Trafikverket om fler parkeringsplatser mellan träden utefter Bergmästaregatan men 
det då framkommit att den befintliga stenbeläggningen inte är avsedd för parkering 
och i det fall parkering skulle anläggas, krävdes byte av både bärlager och plattor 
samt uppskyltning, avgränsning mot gående med mera. Bergslagens 
kommunalteknik angav att de ansåg nya parkeringsplatser utmed Bergmästaregatan 
skulle förfula området samt att det i dagsläget finns tillräckligt med 
parkeringsplatser. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 19 februari 2015 § 3 
återremittera ärendet med anledning av tveksamheter i det föreslagna yttrandet som 
ansågs behövas utredas vidare för att klargöra om det går att skapa fler 
parkeringsplatser utmed Bergmästaregatan. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den 

8 augusti 201 6. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun

fullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande över medborgarförslag rörande fler 

parkeringsplatser närmare ICA-Kopparhallen, innebärande att inga nya 

parkeringsplatser skall anläggas längs Bergmästaregatan eller på Malmtorget. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNFU LLMÄKTIGE 

Allmänna utskottets beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-15 

Allmänna utskottet hänskj uter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 

Kommunstyrelsens förslag 

9 {30} 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande 
över medborgarförslag rörande fler parkeringsplatser närmare ICA-Kopparhallen, 
i1mebärande att inga nya parkeringsplatser skall anläggas längs Bergmästaregatan 
eller på Malmtorget. 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Barbro Resare föredrar sitt medborgarförslag. 

Yrkande 
Hendrik Bijloo (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Barbro Resare 

Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
WJ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 67 
Ks § 177 
Au§ 116 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-15 

Dnr KS 0008/2016 

Delårsrapport per den 30 juni 2016 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

10 {30) 

Ekonomichef Sara Jonsson informerar om delårsrapport per den 3 0 juni 2016 för 

kommunen. Resultatet per den 30 juni 2016 är ett överskott mot periodbudgeten med 

21 761 000 kronor och investeringarna uppgår till 6 404 000 kronor för perioden. 

Likvida medel den 30 juni 20 16 var 17 802 000 kronor. 

Prognosen för helåret 2016 uppgår till ett överskott med 16 150 000 kronor vilket är 

ett underskott gentemot budget med 10 3 77 000 kronor. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson och socialchef 
Ewa-Marie Ernlund Svensk nogsamt analysera den stora differensen mellan 
periodutfallet och prognosen för helåret rörande socialens verksamhetsområden. 

Vidare beslutar allmänna utskottet hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson redovisar reviderad delårsrapport per den 30 juni 2016. 

Verksamheterna uppvisar följande prognos för helåret 2016 gentemot budget: 

Gemensam administration 
Kostverksamhet 
Politisk verksamhet 
Överförmyndarverksamhet 
Infrastruktur, skydd med mera 
Fritid och kultur 
Pedagogisk verksamhet 
Vård och omsorg 
Flyktingmottagande 
Arbetsmarkandsåtgärder 
Affärsverksamhet 
Summa 

Utdragsbestyrkande 

Tkr 
1 327 

96 
- 63 
200 

- 769 
- 591 

844 
- 15 092 

- 979 
330 
- 5 

- 14 704 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunstyrelsens förslag 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 11 (30) 
Sammanträdesdatum 

2016-09-15 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna föreliggande förslag till 
delårsrapport per den 30 juni 2016. 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar delårsrapport per den 30 juni 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 68 
Ks § 166 

Au§ 104 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 {30) 
Sammanträdesdatum 

2016-09-15 

Dnr KS 0144/2016 

Ansökan om medlemskap i gemensam nämnd, Regionhälsan 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 24 maj 201 6 
avseende ansökan om medlemskap i gemensam nämnd, Regionhälsan. 

I skrivelsen anges att kommunens avtal med nuvarande företagshälsovård löper ut 
vid kommande årsskifte. Utifrån detta har kommunchef Bo Wallströmer haft en 
dialog med ledande tjänstemän inom Regionhälsan. Regionhälsan har Region Örebro 
län som huvudman och är organiserat i en gemensam nämnd där förutom Region 
Örebro län ingår kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Laxå och Lindesberg. Den 
ekonomiska insatsen i Regionhälsan avgör respektive medlemskommun. I 
Ljusnarsbergs kommun är nuvarande budget för företagshälsovård 3 16 000 kronor. 
Eventuell förstärkning vid ett inträde i den gemensamma nämnden kommer beslutas 
vid antagandet av 2017 års budget. 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun
fullmäktige besluta ansöka om medlemskap i den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård, Regionhälsan. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta ansöka om medlemskap i den 
gemensamma nämnden för företagshälsovård, Regionhälsan. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: Region Örebro län 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-09-15 

Kf § 69 
Ks § 167 
Au§ 102 Dnr KS 0050/2016 

Riktlinjer för bostadsförsörjning Ljusnarsbergs kommun 
2016-2019 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 11 februari 2015 § 28 uppdra åt 

fastighetschef Jessica Eriksson utarbeta ett förslag till bostadsförsö1jningsplan för 

Ljusnarsbergs kommun. 

Samtliga kommuner är enligt Lag (2000: 13 83) om kommunernas 

bostadsförsö1jningsansvar, skyldiga att minst en gång under vaije mandatperiod anta 

riktlinjer för kommunens bostadsförsö1jning. 

Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med 

förslag till bostadsförsö1jningsplan, "Riktlinjer för bostadsförsöijning Ljusnarsbergs 

kommun 2016-2019" daterat den 24 maj 2016. 

Fastighetschef Jessica Eriksson föredrar ärendet. 

Förslag 
Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer föreslår allmänna 

utskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande 

förslag till "Riktlinjer för bostadsförsö1jning Ljusnarsbergs kommun 2016-2019" 
daterat den 24 maj 2016. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Justerandes sign. 

fl- V Stt- t!/t_ 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-09-15 

Justerandes sign. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
"Riktlinjer för bostadsförsö1jning Ljusnarsbergs kommun 2016-2019" daterat den 
24 maj 2016 med tillägg på sidan 2 av trygghet som en viktig kvalitetsaspekt i 
boendemilj ön. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Fastighetschef Jessica Eriksson 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-09-15 

Justerandes sign. 

Kf § 70 
Ks § 197 
Au§ 133 

Vision 2030 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

Dnr KS 0184/2016 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015 § 51, i samband 

med antagande av Stynnodell för Ljusnarsbergs kommun, uppdra åt kommunchef Bo 

Wallströmer upprätta förslag till revidering av dokumentet Vision 2020. 

Näringslivsutvecklare Mikael Haapala har inkommit med ett förslag till Vision 2030 
i form av ett arbetsmaterial. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige anta föreliggande förslag till Vision 
2030. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala 

f. V s ti- cll(__ 
Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 71 
Ks § 182 
Bos§ 98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-15 

Dnr KS 0118/2016 

Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 

16 {30) 

I proposition 2015/16: 1 Budgetproposition 2016, Utgiftsområde 25, vilken antogs av 
riksdagen den 15 december 2015, fastslås en höjning av högkostnadsskyddet för 
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Denna avgift regleras i Socialtjänstlagen 
(SoL) kap 8 § 5 vilken beslutades genom riksdagsbeslutet få följande lydelse från och 
med den 1 juli 2016: 

Den enskildes avgifter får 
1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § 

sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen per månad uppgå till högst en tolftedel 
av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. 

2. för bostad i särskilt boende per månad till högst en tolftedel av 0,5539 gånger 
prisbasbeloppet. 

Riksdagens beslut innebär att den enskildes avgift för hemtjänst och dagverksamhet 
högst kan uppgå till 1 990,54 kronor per månad och enskilds avgift för bostad i särskilt 
boende till högst 2 044,81 kronor per månad. 

Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk har inkommit med skrivelse daterad den 
9 augusti 2016 med anledning av riksdagens beslut. 

Förslag 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föreslår bildnings- och sociala utskottet föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

• fastställa en höjning av maxtaxan inom äldreomsorgen enligt Socialtjänst-lagen 
(SoL) kap 8 § 5 för hemtjänst tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte 
stycket hälso- och sjukvårdslagen per månad till att uppgå till högst en tolftedel 
av 0,5392 gånger prisbasbeloppet 

• fastställa en höjning av maxtaxan för bostad i särskilt boende enligt Socialtjänst
lagen (SoL) kap 8 § 5 per månad till högst en tolftedel av 0,5539 gånger 
pris basbeloppet 

• ovanstående revideringar införs från och med den 1 oktober 2016. 

Uldragsbeslyrkande 
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Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-09-15 

Justerandes sign. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

• fastställa en höjning av maxtaxan inom äldreomsorgen enligt Socialtjänst-lagen 
(SoL) kap 8 § 5 för hemtjänst tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte 
stycket hälso- och sjukvårdslagen per månad till att uppgå till högst en tolftedel 
av 0,5392 gånger prisbasbeloppet 

• fastställa en höjning av maxtaxan för bostad i särskilt boende enligt Socialtjänst
lagen (SoL) kap 8 § 5 per månad till högst en tolftedel av 0,5539 gånger 
pris basbeloppet 

• ovanstående revideringar införs från och med den l oktober 2016. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk 

/Z V s :'t} /-I{_ 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-09-15 

Justerandes sign. 

Kf § 72 
Ks § 196 
Au§ 120 Dnr KS 0154/2016 

Partistöd för 2015 års verksamhet 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 83 anta 
regler för kommunalt partistöd för Ljusnarsbergs kommun. Reglernas § 5 fastslår 
krav på årlig redovisning av partistödets användning och att till redovisningen skall 
bifogas granskningsrapport och granskningsintyg. 

Redovisning av paiiistödets användning, granskningsrapport och granskningsintyg 
för 2015 har inkommit från Miljöpartiet de gröna i Ljusnarsberg, Ljusnarsbergs 
Arbetarkommun Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna Ljusnarsberg, 
Vänsterpartiet i Ljusnarsberg, Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg, Centerpartiet 
Ljusnarsberg och Liberalerna. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningarna av 
partistöd för 2015 års verksamhet. 

Kommunfullmäktige 

Yrkande 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt i ett 
tilläggsyrkande kommunfullmäktige besluta uppdra åt kommunfullmäktiges presidium 
och gruppledare för politiska partier representerade i kommunfullmäktige att inför nästa 
års redovisning genomföra en översyn av vilka uppgifter som skall ingå i redovisningen. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-15 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag samt enligt 
Ewa-Leena Johanssons (S) tilläggsyrkande. 

Expediering: 
Kommunfullmäktiges ordförande Ulla Diedrichsen 
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Hans Karlsson 
Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Antti Tsupukka 
Gruppledare Ingemar Javinder (S) 
Gruppledare Natalie Peart (MP) 
Gruppledare Astrid Dahl (V) 
Gruppledare Janeric Björkman (C) 
Gruppledare Ulf Hilding (M) 
Gruppledare Hendrik Bijloo (L) 
Gruppledare Mathias Eriksson (SD) 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 73 
Ks § 200 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-15 

Dnr KS 0186/2016 

Arkivföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 
23 augusti 2016 rörande arkivföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun. 

20 (30) 

I skrivelsen anges att Arkivlagen § 2 fastslår att "Vaije myndighet skall svara för 
vården av sitt arkiv ... " Vidare säger Arkivlagen § 16 att "Kommunfullmäktige eller 
landstingsfullmäktige får meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen i den 
utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivit." 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 november 2006 § 36 anta 
arkivreglemente för Ljusnarsbergs kommun. 

Ett behov av översyn av befintligt arkivreglemente har konstaterats och detta har 
gjorts av arkivarie Johan Hagsmo. Denne har utifrån denna översyn inkommit med 
förslag till Arkivföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun, vilket bifogas skrivelsen. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till Arkivföreskrifter för Ljusnarsbergs 
kommun. Beslutet innebär att föreskrifterna ersätter nuvarande Arkivreglemente för 
Ljusnarsbergs kommun. 

Kommunstyrelsens föreslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
Arkivföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun. Beslutet innebär att föreskrifterna 
ersätter nuvarande Arkivreglemente för Ljusnarsbergs kommun. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Arkivarie Johan Hagsmo 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf74 
Kf § 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-15 

Dnr KS 0004/2016 

Val av revisor och ordförande i revisionen efter 
Boris Gudmundsson 

Ärendebeskrivning 

21 (30) 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 3 maj 2016 § 47 entlediga 
Boris Gudmundsson från uppdraget som revisor i kommunen samt från uppdraget 
som ordförande i revisionen. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 8 juni 20 16 § 61 hänskjuta 
valet av revisor efter Boris Gudmundsson till dagens sammanträde samt välja 
Pi1jo Nilsson till ordförande i revisionen. 

Vid dagens sammanträde finns inget förslag till revisor efter Boris Gudmundsson 
eller förslag till vice ordförande i revisionen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta valet av revisor efter Boris Gudmundsson 
och vice ordförande i revisionen till sammanträde den 6 oktober 2016. 

Expediering: 
Revisionens ordförande Pi1jo Nilsson 

Auktoriserad revisor Rebecka Hansson, PwC 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonomichef Sara Jonsson 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-15 

Dnr KS 0087 /2016 

Anmälan av medborgarförslag rörande uppförande av 
Kulturcentrum, Veronica Andersson 

Ärendebeskrivning 

22 (30) 

Veronica Andersson inkom med medborgarförslag daterat den 20 juli 2016 rörande 
uppförande av Kulturcentrum. 

l medborgarförslaget anges bland annat att det skulle vara en vinst för många om ett 
Kulturcentrum uppfördes central i Kopparberg. Detta skulle kunna innehålla 
bibliotek, museiavdelning, utställningshall, föreläsningssal, samlingslokal, kafä och 
fotoarkiv. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget hänskjuts till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Expediering: 
Veronica Andersson 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-09-15 

Justerandes sign. 

Kf § 76 Dnr KS 0087 /2016 

Anmälan av medborgarförslag rörande inrättande av 
kommunal hundrastgård, Veronica Andersson 

Ärendebeskrivning 
Veronica Andersson inkom med medborgarförslag daterat den 20 juli 2016 rörande 
inrättande av hundrastgård. 

I medborgarförslaget anges bland annat att inrättande av hundrastgård skulle vara 
positivt för såväl hundägare som personer är hundrädda. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget hänskjuts till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Veronica Andersson 
Kansliavdelningen 

Utdrags bestyrkande 
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Kf § 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (30) 
Sammanträdesdatum 

2016-09-15 

Dnr KS 0087 /2016 

Anmälan av medborgarförslag rörande uppsättande av 
större och tydligare skylt till Laxtjärn, Veronica Andersson 

Ärendebeskrivning 
Veronica Andersson inkom med medborgarförslag daterat den 20 juli 2016 rörande 
uppsättande av större och tydligare skylt till Laxtjärn. 

I medborgarförslaget anges bland annat att en större och tydligare skylt för att öka 
synligheten till den centrala campingplatsen och möjligheten till bad med mera. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget hänskjuts till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Veronica Andersson 

Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-09-15 

Justerandes sign. 

Kf § 78 Dnr KS 0087 /2016 

Anmälan av medborgarförslag rörande digitalisering av 
fotografier, Veronica Andersson 

Ärendebeskrivning 
Veronica Andersson inkom med medborgarförslag daterat den 21 juli 2016 rörande 
digitalisering av fotografier som innehas av hembygdsföreningen i Ljusnarsberg. 

I medborgarförslaget anges bland annat att hembygdsföreningen i Ljusnarsberg är i 
besittning av en gedigen samling av fotografier vilka för närvarande digitaliseras på 
ideell basis. Det vore positivt om kommunen kunde samarbeta med hembygds
föreningen genom att bidra med exempelvis licens för publiceringsverktyg. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget hänskjuts till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Veronica Andersson 
Kansliavdelningen 

I V ~·-M- rl{_ 
Utdragsbestyrkande 
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Kf § 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-15 

Dnr KS 0087 /2016 

Anmälan av medborgarförslag rörande service för äldre 
boende i villa, Rigmor Jacobson 

Ärendebeskrivning 
Rigmor Jacobson inkom med medborgarförslag daterat den 12 september 2016 
rörande service för äldre boende i villa. 

26 (30) 

I medborgarförslaget anges bland annat att ogräsbor1tagning av grusgångar tagits 
bort i kommunens service för äldre som bor i villa. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar överlåta till kommunstyrelsen besluta om yttrande med 
anledning av det inkomna medborgarförslaget. 

Expediering: 
Rigmor Jacobson 

kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-15 

Dnr KS 0004/2016 

Avsägelse från politiska förtroendeuppdrag, 
Kitty Strandberg (S) 

Ärendebeskrivning 
Kitty Strandberg (S) har inkommit med en avsägelse daterad den 

27 (30) 

18 augusti 2016 från samtliga politiska förtroendeuppdrag i kommunen. Avsägelsen 
gäller följande uppdrag: 

• ledamot i kommunfullmäktige 
• ledamot och vice ordförande i räddningsnämnden Västerbergslagen 
• ledamot och ordförande i Bergslagens överförmyndarnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Kitty Strandberg (S) entledigande från samtliga 
politiska förtroendeuppdrag. 

Vidare beslutas att begära hos Länsstyrelsen i Örebro län om rösträkning för 
framtagande av ny ledamot i kommunfullmäktige. 

Expediering: 
Kitty Strandberg (S) 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-15 

Dnr KS 0004/2016 

Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommun
fullmäktige, Gunnar Fransson (M) 

Ärendebeskrivning 
Gunnar Fransson (M) har inkommit med en avsägelse daterad den 
13 september 2016 från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Gunnar Fransson (M) entledigande från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Vidare beslutas att begära hos Länsstyrelsen i Örebro län om rösträkning för 
framtagande av ny ledamot i kommunfullmäktige. 

Expediering: 
Gunnar Fransson (M) 

Länsstyrelsen i Örebro län 
Kansliavdelningen 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Kf § 82 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-15 

Dnr KS 0004/2016 

Avsägelse från politiska förtroendeuppdrag, 
Jessica Kähäri (MP) 

Ärendebeskrivning 
Jessica Kähäri (MP) har inkommit med en avsägelse daterad den 
12 september 2016 från samtliga politiska förtroendeuppdrag i kommunen. 
Avsägelsen gäller följande uppdrag: 

• ersättare i kommunfullmäktige 
• ersättare i valberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

29 (30) 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja Jessica Kähäri (MP) entledigande från samtliga 
politiska förtroendeuppdrag. 

Vidare beslutas att begära hos Länsstyrelsen i Örebro län om rösträkning för 
framtagande av ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Expediering: 
Jessica Kähäri (MP) 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-09-15 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde 
tisdagen den 15 september 2016 

Socialdemokraterna 
Ewa-Leena Johansson 
N ina Geschwind, tjänstgörande ersättare 
Tord Westin, tjänstgörande ersättare 
Gert Stark 
Torgny Björn, tjänstgörande ersättare 
Antti Tsupukka 
Josefine Ovesson 
Susanne Hall 

Vänsterpartiet 
Astrid Dahl 

Moderata samlingspartiet 
Daniel Johansson §§ 64-82 

Centerpartiet 
Elof Eriksson 
Janeric Björkman 

Liberalerna 
Hendrik Bijloo 

Sverigedemokraterna 
Hans Karlsson 
Jens Pettersson 
Ronnie Wegerstedt 

30 (30) 

Miljöpartiet de gröna 
Natalie Peart Mathias Eriksson, tjänstgörande ersättare 
Ronnie Edvardsson 

Utdragsbestyrkande 


