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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

J usteringsersätta re 

Justeringens 

plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Sammanträdesdatum 

2018-06-14 

Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg 

Enligt bilaga 1. 

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 

Bo Wallströmer, kommunchef 

Marie-Louise Forsberg-'Fransson, socialchef§§ 34-40 

Torgny Björn (S ) och Ulf Hilding (M) 

Astrid Dahl (V) 

Kommunkontoret 2018-06-20 

Anders Andersson 

ANSLAG/BEVIS 

Tid 18.30-19.35 

Paragrafer 33 - 40 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 

anslagsuppsättning 

Underskrift 

Justerandes sign. 

Kommunful !mäktige 

2018-06-14 Förvaringsplats Kommunkansliet 
för protokollet 

2018-06-21 Datum för 2018-07-16 
nedtagande 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 33 

Allmänhetens frågestund 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-14 

Bo Kempegård anmälde frågor vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
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17 maj 2018 § 21 rörande dels fibernedläggning i kommunen, dels om skötseln av 
naturreservatet Finnkull berget. 

Ordförande Ulla Diedrichsen (V) ger följande svar. 

Kommunen arbetar aktivt för att fibertillgången i kommunen skall öka och har 

fokuserat på de ytterområden som visat störst intresse av detta. Under första 

halvåret 2018 har planerats fibernedläggning vid Silverhöjden, Högfors, Bastkärn, 

Yxsjöberg och Mossgruvan. Planer finns även om utbyggnad i ett flertal ytterligare 

ytterområden i kommunen. Närmare upplysningar om kommunens konkreta arbete 

med fibertillgång kan erhållas av näringslivsutvecklare Mikael Haapala. 

Beträffande naturreservatet Fitmkullberget ansvarar Samhällsbyggnad Bergslagen 

för kommunens skogsskötsel. Det faktum att Finnkullberget är naturreservat medför 

en striktare lagreglering vad gäller vilka åtgärder som får vidtas i området. Då det 

gäller Finnkullberget skall skogen till största delen utvecklas fritt för att mer likna 

en naturskog. Sedan fullmäktiges sammanträde den 1 7 maj i år har kommunens 

servicegrupp vid två tillfällen varit på Fitmkullberget och gjort insatser för att öka 

framkomligheten på stigarna. 

Ingen amnäler fråga vid dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna svaret. 

Expediering: 

Bo Kempegård 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-06-14 

Justerandes sign. 

Kf § 34 
Ks § 106 
Au§ 81 Dnr KS 0016/2018 

Begäran om åtagande som huvudman, Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer och fastighetschef Jimmy Sander har inkommit med 

skrivelse daterad den 2 maj 201 8. I skrivelsen anges att kommunen avser ansöka om 

statsbidrag för efterbehandling (sanering) på före detta Kaveltorps koppar- och 

blyverk. Kommunen önskar att arbete med projektering och efterbehandling 

(sanering) inom objektet genomförs. Kommunen saknar dock resurser och 

kompetens för detta och begär därför att Sveriges geologiska undersökning (SGU) i 

enlighet med Förordning (2008:1 233) med instruktion för Sveriges geologiska 

undersökning, tar på sig ansvaret som huvudman för projektering och 

behandlingsåtgärder på objektet, detta under förutsättning statsbidrag erhålls. 

Kommunchef Bo Wall strö mer föredrar ärendet. 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer och fastighetschef Jimmy Sander föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att begära, via Länsstyrelsen i 

Örebro län, att Sveriges geologiska undersökning tar på sig ansvaret som huvudman 

för projektering och efterbehandlingsåtgärder på objektet före detta Kaveltorps 

koppar- och blyverk under förutsättning att statsbidrag erhålls . 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Miljöchef Hilkka Sievert och miijöinspektör Katarina Johnsson föredrar ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-06-14 

Justerandes sign. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige besluta deklarera att Ljusnarsbergs 
kommun önskar att projektering och sanering av Kaveltorps före detta koppar- och 
blyverk genomförs. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att undanbe sig 
huvudmaimaskapet då kommunen saknar resurser och kompetens för att vara 
huvudman avseende projektering och sanering av Kaveltorps före detta koppar- och 
blyverk. Ljusnarsbergs kommun begär därmed att Sveriges geologiska undersökning 
(SGU) åtar på sig ansvaret som huvudman för projektering och 
efterbehandlingsåtgärder, under förutsättning att statsbidrag erhålls. 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Hendrik Bijloo (L) yrkar återremiss för utredning av alternativet hel eller delvis rivning 
av nuvarande lägenheter i bostadsområdet Krokfors och behovet av sanering under 
hyreshusen inom ett antal år. 

Ewa-Leena Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på återremiss och avgörande vid dagens sammanträde. 
Ordförande finner att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Hendrik Bijloo (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande om återremiss. 

Expediering: 
Sveriges geologiska undersökning 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 35 
Ks § 128 
Au§ 84 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-14 

Dnr KS 0080/2017 

Investerings- och finansieringsplan 2018-2028 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
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Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 december 2017 § 90 uppdra 
åt ekonomichefen att utarbeta en tioårsplan för investeringar och deras finansieringar. 

Kommunchef Bo Wallströmer inkom med förslag till investerings- och 
finansieringsplan för perioden 2018-2028 som redovisades vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 25 april 2018 § 83. Vid detta tillfälle beslutade kommunstyrelsen 
återremittera ärendet för kompletteringar med nya beräkningar av Samhällsbyggnad 
Bergslagen, uppgifter om avskrivningar och deras resultatpåverkan med mera. 

Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med reviderat förslag till investerings

och finansieringsplan för perioden 2018-2028. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till 
investerings- och finansieringsplan 2018-2028, att denna kontinuerligt revideras vid 
behov samt att denna årligen skall delges budgetberedningen. 

Kommunfullmäktige 

Yrkanden 
Hendrik Bijloo (L) yrkar att investeringsplanen skall kompletteras med investeringen 
Ljusnarshall, full stor plan 10 000 000 kronor år 2022. 

Jusler~ u~ Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-14 

Ewa-Leena Johansson (S), Ulf Hilding (M), Mathias Eriksson (SO), 

6 (13) 

Ronnie Edvardsson (MP) och Astrid Dahl (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hendrik Bijloos (L) 
yrkande att investeringsplanen skall kompletteras med investeringen Ljusnarshall, 
fullstor plan I O 000 000 kronor år 2022. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Hendrik Bijloo (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-06-14 

Justerandes sign. 

Kf § 36 Dnr KS 0080/2017 

Redovisning av resultat, arbetsgrupp för vitalisering av 
kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 februari 2018 § 12 "uppdra 
åt en parlamentarisk grupp med representanter för samtliga politiska partier 
representerade i kommunfullmäktige, under ledning av kommunfullmäktiges 
ordförande, utreda hur kommunfullmäktige kan vitaliseras samt hur ett ökat intresse 
för allmänheten att åtaga sig ett förtroendeuppdrag skall uppnås." Vidare beslutades 
att arbetsgruppen skulle redovisa sitt resultat vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 14 juni 2018." 

Arbetsgruppen har inkommit med redovisning daterad den 4 juni 2018. 

Förslag 
Arbetsgruppen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• att, trots utebliven beredning, behandla och avgöra ärendet som brådskande enligt 
Kommunallagen kap 5 § 33, 

• att uppdra åt arbetsgruppen fortsätta utreda under resterande delen av 2018 hur 

kommunfullmäktige kan vitaliseras samt hur ett ökat intresse för allmänheten att 
åtaga sig ett förtroendeuppdrag skall uppnås, 

• att arbetsgruppen revideras personellt, om behov föreligger, efter de allmänna 
valen 2018, 

• att arbetsgruppen skall senast den 30 juni 2019 redovisa utredningens resultat till 
kommunfullmäktige 

• att kommunfullmäktiges sammanträden från och med den 1 januari 2019 bötjar 
klockan 17.00, 

• att vid två tillfällen under våren 2019 i samband med kommunfullmäktiges 

sammanträden, ej utgörande del av sammanträde, arrangera politisk debatt i ett av 

kommunfullmäktiges presidium på förhand beslutat tema, 

• att den enligt ovan beslutade politiska debatten skall möjliggöra frågor från 

allmänheten, 

• att den enligt ovan beslutade politiska debatten skall bötja klockan 15.00 samma 

dag som kommunfullmäktiges andra respektive tredje sammanträde 2019, 

Utdragsbestyrkande 

~ utl,· 
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Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-06-14 

Justerandes sign. 

• att uppdra åt arbetsgruppen under hösten utarbeta förslag till riktlinjer för den 
enligt ovan beslutade politiska debatten, samt 

• att under 2019 genomföra uppföljning av ovanstående beslut. 

Yrkanden 
Ronnie Edvardsson (MP) yrkar att följande text i förslagets punkt tre stryks "efter de 
allmänna valen 2018." 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att trots utebliven beredning, behandla och avgöra ärendet 
som brådskande enligt Kommunallagen kap 5 § 33. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige 

• att uppdra åt arbetsgruppen fortsätta utreda under resterande delen av 2018 hur 
kommunfullmäktige kan vitaliseras samt hur ett ökat intresse för allmänheten att 
åtaga sig ett förtroendeuppdrag skall uppnås, 

• att arbetsgruppen revideras personellt, om behov föreligger, 

• att arbetsgruppen skall senast den 30 juni 2019 redovisa utredningens resultat till 
kommunfullmäktige 

• att kommunfullmäktiges sammanträden från och med den 1 januari 2019 bö1jar 
klockan 17.00, 

• att vid två tillfällen under våren 2019 i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträden, ej utgörande del av sammanträde, arrangera politisk debatt i ett av 
kommunfullmäktiges presidium på förhand beslutat tema, 

• att den enligt ovan beslutade politiska debatten skall möjliggöra frågor från 
allmänheten, 

• att den enligt ovan beslutade politiska debatten skall bötja klockan 15.00 samma 
dag som kommunfullmäktiges andra respektive tredje sammanträde 2019, 

• att uppdra åt arbetsgruppen under hösten utarbeta förslag till riktlinjer för den 
enligt ovan beslutade politiska debatten, samt 

• att under 2019 genomföra uppföljning av ovanstående beslut. 

Expediering: 
Ordförande Ulla Diedrichsen 
Gruppledare i politiska partier representerade i kommunfullmäktige 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



[9R9] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) 

Samma nträdesd atu m 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-06-14 

Justerandes sign. 

Kf § 37 
Ks § 126 
Au§ 80 Dnr KS 0050/2018 

Partistöd för 2017 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. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträden den 12 april 2017 § 14 och 
14 september 2017 § 60 om reviderade regler för redovisningen av partistödets 
användning. 

Redovisning av partistödets användning, granskningsrapport och granskningsintyg 
för 20 17 har inkommit från Miljöpartiet de gröna i Ljusnarsberg, Ljusnarsbergs 
Arbetarkommun Socialdemokraterna, Sverigedemokrnterna Ljusnarsberg, 
Vänsterpartiet i Ljusnarsberg, Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg och 
Liberalerna. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens föreslår 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna inkomna redovisningar 
av partistöd för 2017 års verksamhet. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: Politiska patiier representerade i kommunfullmäktige 

Uldragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-06-14 

Justerandes sign 

Kf § 38 
Ks § 130 Dnr KS 0192/2016 

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 15 maj 2018 
rörande revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att följande paragraf tillförs nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige: 

§ 39 
Beredning av revisorernas budget i kommunalförbund 
Ordföranden, eller i förekommande fall presidiet, skall i samband 

med beredningar av revisorernas budget i kommunalförbund, 

samråda med kommunstyrelsens allmänna utskott. 

Vidare förslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att nuvarande 

paragrafer efter paragraf 38 revideras i nummerordning utifrån ovanstående beslut. 

Slutligen föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att föreslagen 

revidering av arbetsordningen för kommunfullmäktige träder i kraft från och med den 

I juli 2018. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Ordförande Ulla Diedrichsen 
Förste vice ordförande Hans Karlsson 
Andre vice ordförande Antti Tsupukka 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 39 
Ks § 121 

Au§ 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-06-14 

Dnr KS 0054/2018 

Årsredovisning 2017, Stiftelsen Stora Gården 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
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Ekonomiavdelningen har inkommit med årsredovisning 2017 för Stiftelsen Stora 
Gården. Resultatet 2017 uppgår till ett överskott med 21 228,00 kronor. 

Styrelsen i Stiftelsen Stora Gården beslutade vid sammanträde den 9 maj 2018 anta 

föreliggande förslag till årsredovisning, överlämna årsredovisningen till 

Länsstyrelsen i Dalarnas län samt enligt stiftelsens stadgar § 9, överlämna 

förvaltnings berättelse och redovisningshandlingar jämte revisionsberättelse till 
kommunfullmäktige. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna årsredovisning 2017 till kommunfullmäktige 
för kännedom. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2017 för Stiftelsen Stora Gården. 

Just~ u~· Utdragsbestyrkande 


