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Paragrafer 9-34 
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ANSLAG/BEVIS 
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Anders Andersson 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 9 

Allmänhetens frågestund 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 {37) 
Sammanträdesdatum 

2016-04-14 

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

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (37) 
Sammanträdesdatum 

2016-04-14 

Information, pension och omställning för förtroendevalda, 
KPA pension 

Ärendebeskrivning 
Seniorkonsult Fredrik Mandelin, KP A Pension informerar om pension och 
omställning för förtroendevalda. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner informationen. 

Utdragsbestyrkande 



f9l9l LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (37) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-14 

Justerandes sign. 

Kf § 11 
Ks § 70 Dnr KS 0025/2016 

Förändring av fullmäktiges beslut den 21 januari 2016 § 5 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson och verkställande direktör för Ljusnarsbergs 
kommunlager AB Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 
10 mars 2016 rörande förändring av kommunfullmäktiges beslut den 
21 januari 2016 § 5 om försäljning av aktierna i Ljusnarsbergs kommunlager AB. 

I skrivelsen anges att under upprättanet av köpehandlingar och bokslut har det 
uppdagats att upplägget som kommunen och Koparbergs Bryggeri haft för att 
finansiera uppförandet av berörd lagerbyggnad inte varit helt korrekt ur 
skattesynvinkel. De skattemässiga avskrivningarna som gjorts på bygganden har 
varit för höga vaije år vilket innebär att Ljusnarsbergs kommunlager AB innehar en 
skatteskuld för taxeringsåren 2012-2015 med 2 489 850 kronor. De1ma skatteskuld 
måste hanteras likvidmässigt. 

När ovanstående uppdagades önskade inte Kopparbergs Bryggeri köpa Ljusnarsbergs 
kommunlager AB utan enbart lagerbygganden. En försäljning av byggnaden skulle 
i1mebära att Kopparbergs Bryggeri reglerar kvarvarande skuld uppgående till 
23 625 000 kronor och betalar den retroaktiva skatteskulden på 2 489 850 kronor. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson och verkställande direktör för Ljusnarsbergs 
kommunlager AB Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige godkänna försäljningen av lagerbyggnaden, under förutsättning 
av lånet och skatteskulden regleras i samband med detta. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna försäljningen av 
lagerbyggnaden, under förutsättning av lånet och skatteskulden regleras i samband 
med detta. 

Utdragsbestyrkande 



[919] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-14 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Verkställande direktör Bo Wallströmer 

Utdragsbestyrkande 

5 (37) 



[919] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (37) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-14 

Justerandes sign. 

Kf § 12 
Ks § 74 
Au§ 46 Dnr KS 0008/2016 

Överföring från 2015 till 2016 av investeringsmedel 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med skrivelse daterad den 1 mars 2016 

rörande överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016. Av skrivelsen framgår 

att samtliga anslag för investeringar 2015 ej förbrukades. 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunfullmäktige besluta om följande 

överföringar av investeringsmedel från 2015 till 2016 års investerings budget: 

Switchar, nätverksutrustning 

Övriga köksinventarier, Centralköket 

Ombyggnad, Ljusnarshallen 

Tingshuset, Stora Gården med flera 

Yttre underhåll 

Utemiljö, för- och grundskola 

Upprustning, Åstugan 

Ljusnarshallen, tillbyggnad matsal 

Inventarier och brandlarm, gymnastiksalar 

IT-utrustning, läsplattor, skolan 

Lekplatser 

Ombyggnad av gator 

Rydbergsdal och Trekanten 

Finnhyttans vattenverk 

Mindre ledningsarbeten 

Summa 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 

Tkr 

170 

50 

75 

750 

2 250 

50 

985 

1 250 

40 
75 

125 

250 

50 

1 490 
10 

7 620 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (37) 
Samma nträdesdatu m 

2016-04-14 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med skrivelse daterad den 30 mars 2016 
rörande överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016. Av skrivelsen framgår 
att samtliga anslag för investeringar 2015 ej förbrukades. 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunfullmäktige besluta om följande 

överföringar av investeringsmedel från 2015 till 2016 års investerings budget: 

Switchar, nätverksutrustning 

Övriga köksinventarier, Centralköket 

Ombyggnad, Ljusnarshallen 

Tingshuset, Stora Gården med flera 

Yttre underhåll 

Utemiljö, för- och grundskola 

Upprustning, Åstugan 

Ljusnarshallen, tillbyggnad matsal 

Inventarier och brandlarm, gymnastiksalar 

IT-utrustning, läsplattor, skolan 

Lekplatser 

Ombyggnad av gator 

Rydbergsdal och Trekanten 

Finnhyttans vattenverk 

Mindre ledningsarbeten 

Summa 

Överföring av investeringar från extra statsbidrag: 

Riggards samt annexet, HVB Bergsgården 

Back-up, IT 

AD-migrering 

Automatiseringstjänster, IT 

Läsplattor, äldreomsorgen TES 

Utsmyckning 

Statsbidrag nyanlända elever 

Strukturbuffert, fastigheter 

Summa, extra statsbidrag 
Justerandes sign. Uldragsbestyrkande 

Tkr 

170 

50 

75 

750 

2 250 

50 

985 
1 250 

40 

75 

400 

250 

50 

1 490 
10 

7 895 

Tkr 

712 

300 

594 
130 
40 

250 

856 
6 025 

8 907 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunstyrelsens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (37) 
Sammanträdesdatum 

2016-04-14 

Kommunstyreslen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag 
samt att de finansiella målen i budget 2016 revideras utifrån beslutet om överföringar 
av investeringar till 2016. 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet innebär att det 
finansiella målet för investeringar 2016 revideras till "Investeringsnivån ska uppgå till 
högst 33 927 kr." 

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
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Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-14 

Justerandes sign. 

Kf § 13 
Ks § 66 
Ks § 69 Dnr KS 0020/2016 

Nyttjande av extra statsbidrag inom utbildnings
verksamheten 

Kommunstyrelsen 

Ärende beskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med skrivelse daterad den 
30 mars 2016 med förslag till nyttjande av extra statsbidrag inom bildningsområdet. 

Regeringen beslutade 20 15 om extra statsbidrag till kommuner som tagit emot 
många nyanlända barn och ungdomar, vilka därmed betydligt ökat kommunernas 
elevantal. Ljusnarsbergs kommun beviljades extra statsbidrag med 
3 803 462 kronor och dessa utbetalades den 31 december 2015. Dessa medel skall 
enligt regeringens direktiv användas under verksamhetsåret 2016 inom 
utbildningsverksamheten och utgör ett extra statsbidrag av engångskaraktär. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun
fullmäktige om följande nyttjande av de extra statsbidragen inom 
utbildningsverksamheten: 

Inventarier och utrustning, Klockargården 
Vikvägg och utrustning för att skapa ett grupprum till på 
Kyrkbacksskolan 
Skolassistent inom grundskolan 
Mellanvägg, Garhyttans förskola 
Datorer/lärplattor till förskoleklassrena samt basutrustning i 
klassrum 
Datorer och lärplattor till förskolan 
Inventarier till Garhyttans förskola 
Utbyte av inventarier, Garhytteskolans gymnastiksal 
Komplettering, skalkläder till personal på förskolan och 
Fri tidshemmen 
Licenser till journalssystem PMO, kurator och specialpedagoger 
Ökade kostander för gymnasieresor 

Uldragsbestyrkande 

Kronor 
250 000 

60 000 
250 000 

25 000 

365 000 
80 000 

216 400 
10 000 

30 000 
20 000 
85 000 
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Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-14 

Inventarier och utrustning till förberedande gymnasieklassen för 
nyanlända vid Abrahamsgård 
Inköp av läromedel med bildstöd till förskolan, grundskolan 
och förberedande gymnasieklassen 
Mötesrum, Klockarhagsskolan 
Summa 

135 000 

15 350 
25 000 

1 256 750 

10 (37) 

Vidare föreslår bildningschef Anders Nordlund kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta avvakta med beslut om resterande 2 546 712 kronor av 
det extra statsbidraget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktiges sammanträde, ärendet 
samordnad med ärendet rörande nyttjande av övriga extra statsbidrag 2015 och 2016. 
Vidare beslutar kommunstyrelsen uppdra åt bildningschef Anders Nordlund 
återkomma till kommunstyrelsen med förslag till hur resterande extra statsbidrag på 
2 546 712 kronor skall nyttjas. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nyttja de extra 
statsbidragen inom utbildningsverksamheten enligt föreliggande förslag. 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Den 1 7 december 2015 presenterade regeringen den fastställda fördelningen av 

bidrag på sammanlagt 9,8 miljarder kronor mellan kommunerna enligt proposition 
2015/16:47. Ljusnarsbergs kommun fick sammantaget 35,8 miljoner kronor av de 

beviljade bidragen. Därtill har Skolverket lämnat bidrag till kommunen med 3,8 

miljoner kronor med anledning av kommunens mottagande av nyanlända barn och 
ungdomar i förhållande ti ll kommunens totala elevantal. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 § 114 att de 

av staten aviserade medlen skulle hanteras redovisningsmässigt och i övrigt i 
samband med 2015 års bokslutsarbete. 

Kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med 

förslag daterat den 7 mars 2016 om nyttjande av de extra statsbidragen uppgående till 
35,8 miljoner kronor. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-14 

Justerandes sign. 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson föreslår 

kommunstyrelsen besluta om en periodisering enligt en 50 procents fördelning 

mellan 2015 och 2016. Vidare föreslås att bidraget som påverkar 2015 års resultat, 

17,9 miljoner kronor, används till redan inplanerade investeringar för att kmma 
genomföra dessa tidigare än planerat. Slutligen föreslås kommunstyrelsen besluta om 

följande nyttjande av 2016 års andel av statsbidragen: 

Tkr 

Sju tomma lägenheter i området Riggards iordningställs för 

Stödboende 692 

Iordningställande av annexet vid Bergsgården till HVB (utökning 

av platser) 20 

Utökning av 0,75 årsarbetare rektor och 0,25 lärare Komvux 670 

Utökning 0,5 årsarbetare studie- och yrkesvägledare, vuxenutbildningen 245 

Projekttjänst som integrationskoordinator med delfinansiering av regionen 381 

"Föreningspott" till integrationskoordinator 200 

Övriga medel för kommunstyrelsen att disponera 700 

Kostnader för rekrytering av konsulter, individ- och familjeomsorgen 2 000 

Assistent 2016 för administrativa sysslor, individ- och familjeomsorgen, 

Ensamkommande barn och ungdom 380 
Fyra datorer till biblioteket 26 

Backup-lösning, IT 300 

AD-migrering (gemensamt nät) IT 594 

Automatiseringstjänster, IT 130 

Läsplattor till äldreomsorgen för användning av datasystemet Trygghet 
Enkelhet Säkerhet (TES) 40 

Julbelysning och utsmyckning 250 

Strukturbuffe1t för fastigheter 6 275 

Amortering av lån 74944 med förfall den 28 april 2016 5 000 

Sammantaget uppgår förslaget om nyttjande av medel till 35,8 miljoner kronor. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 

flit~ ~ Lt dvi' 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-14 

Justerandes sign. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. Förslaget har kompletterats med 
tillkommande kostnad av 250 000 kronor för aktivitetspeng till kommunens personal. 
Detta medför att övriga medel för strukturbuffert för fastigheter minskas till 6 
025 000 kronor. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson upprätta förslag 
till uppföljning av nyttjandet av de extra statsbidragen inklusive de extra 
statsbidragen inom utbildningsverksamheten. Förslaget till uppföljning skall 
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2016. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 
med ändring av att de medel som utgör investeringar, cirka 8 miljoner kronor, 
hänförs till överföring av investeringsmedel till 2016. 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Kommunledningsgruppen 

Utdragsbeslyrkande 

/}1/!wz tl!J ll W 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-14 

Justerandes sign. 

Kf § 14 
Ks § 80 
Au §47 Dnr KS 461/2014 

Avtal med samfällighetsföreningar utanför gällande 

verksamhetsområden för kommunalt vatten och spillvatten 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik anger i beslut vid sammanträde den 

14 november 2014 § 130 att sedan Bergslagens miljö- och byggförvaltning har 

intensifierat inventeringen av enskilda avloppsreningsanläggningar har efterfrågan på 
kommunal VA-försö1jning ökat. Efterfrågan är för tillfället större än förmågan att 

förse områden med V A-försö1jning, varför Bergslagens kommunalteknik har arbetat 

fram ett principförslag med avtal vad gäller anslutning av samfällighetsföreningar. 

Förslag 
Direktionen i Bergslagens kommunalteknik föreslår Hällefors, Lindesberg, 

Ljusnarsberg och Nora kommuner att godkänna avtalsförslaget och att respektive 

kommun uppdrar till Bergslagens kommunalteknik att teckna avtal enligt upprättat 
avtalsförslag. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avtalsförslaget 
och att respektive kommun uppdrar till Bergslagens kommunalteknik att teckna avtal 
enligt upprättat avtalsförslag. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: Bergslagenes kommunalteknik 
Utdragsbestyrkande 

~ ()/f) u Vl(·· 
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Kf § 15 
Ks § 41 
Ks § 278 
Au§ 190 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (37) 
Sammanträdesdatum 

2016-04-14 

Dnr KS 464/2014 

Strategi för integration i Ljusnarsbergs kommun 2016-2020 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 3 september 2014 § 183 att en 

handlingsplan för kommunens mottagande av asylsökande, flyktingar, nyanlända 

invandrare samt ensamkommande barn och ungdomar skulle upprättas. 

Handlingsplanen skulle innehålla angivelse av det kommunala ansvaret, 
begreppsförklaring, strategi för kommunens mottagande, mål med kommunens 

mottagande och övrigt som anses relevant för handledningen. 

En arbetsgupp bestående av enhetschef Karin Jansson, tillförordnad enhetschef 

Mia Lejonqvist, enhetschef/rektor Kent Liljendahl och utredare Nan Carlsson 

bildades för att upprätta handlingsplanen. 

Arbetsgruppen har den 22 oktober 2015 inkommit med förslag till Strategi för 

integration i Ljusnarsbergs kommun 2016-2020. 

Näringslivsutvecklare Mikael Haapala föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att efter påtalade revideringar, hänskjuta ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till sammanträde i januari 2016. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wall strö mer föredrar ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (37) 
Sammanträdesdatum 

2016-04-14 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till Strategi 
för integration i Ljusnarsbergs kommun 2016-2020. Vidare föreslås 
kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen rätt att revidera strategin utifrån 
redaktionell karaktär. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 16 

Tillägg i kungörelsen 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-14 

Ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår följande tillägg i dagens kungörelse: 

16 (37) 

Anmälan av medborgarförslag rörande kolonilotter och planteringar i Kopparberg, 
Thyra Lundell. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till tillägg i kungörelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-14 

Justerandes sign. 

Kf § 17 
Ks § 64 
Bos§ 42 

Biblioteksplan 2016-2019 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 

Dnr KS 0081/2016 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till Biblioteksplan för 
perioden 2016-2019. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
Biblioteksplan 2016-2019. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 

Utdragsbeslyrkande 
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~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (37) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-14 

Justerandes sign. 

Kf § 18 
Ks § 24 
Au§ 15 Dnr KS 140/2014 

Revisionsrapport, Bergslagens Kommunalteknik Styrning och 

rutiner för redovisningar av driftkostnader och investeringar, 

KPMG 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Bergslagens Kommunalteknik har genomfört en granskning av hur 

förbundet arbetar med redovisning av driftkostnader och investeringar. I 

granskningsarbetet har revisorerna biträtts av konsulter från KPMG. 

Certifierad kommunal yrkesrevisor Anders Petersson har inkommit med 

revisionsrapport, Bergslagens kommunalteknik Styrning och rutiner för redovisning 

av driftkostnader och investeringar daterad november 2015. 

Ordförande för revisionen i Bergslagens Kommunalteknik Gunilla Carlsson har 

inkommit med skrivelse daterad den 10 december 2015 med anledning av 

revisionsrapporten. I skrivelsen anges bland annat att revisorerna bedömer att 

styrningen av drifts- och investeringskostnader i huvudsak är ändamålsenlig men att 

det finns utrymme för vissa ändringar och förbättringar av rutinerna för att öka 

ändamålsenligheten. Detta skulle ytterligare stärka den interna kontrollen och 

därigenom säkerställa en än mer rättvisande redovisning. 

Revisorerna önskar att direktionen i Bergslagens Kommunalteknik inkommer med 

kommentarer till iakttagelserna i revisionsrapporten senast den 20 februari 2016. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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/9191 LJUSNARSBERGS 
IWJ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-14 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 

19 (37) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera revisionsrappo11en 
samt uppdra åt Bergslagens Kommunalteknik delge kommunfullmäktige de 
kommentarer till iakttagelserna i revisionsrapporten som direktionen avger till 
revisorerna. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Bergslagens kommunalteknik 

Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
lW KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (37) 

Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-14 

Justerandes sign. 

Kf § 19 
Ks § 29 
Au§ 11 Dnr KS 324/2013 

Yttrande över motion rörande skylt på Garhytteskolan, 
Ulf Hilding (M) 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Ulf Hilding (M) inkom med motion daterad den 28 november 2013 angående skylt på 
Garhytteskolan. I motionen angavs bland annat att i samband med beslut togs om att 
dåvarande Kopparbergsskolan skulle stängas, togs skylten med namnet snabbt ner 
medan fästena till bokstäverna blev kvar och är kvar fo1ifarande. Byggnaden används 
fortfarande till skolverksamhet, varför motionären anser det skall sättas upp en ny skylt 
med det nuvarande namnet Garhytteskolan på fasaden. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 december 2013, § 88 hänskjuta 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den 

4 januari 2016 över motionen. I förslaget till yttrande anges bland annat att utredning 

pågår rörande eventuell ombyggnation alternativt nybyggnation av Ljusnarshallen, 

en utredning vilken även skall beakta grundskolans lokalbehov. Vidare skall 

Lokalförsö1jningsplan för Ljusnarsbergs kommun 2016-2025 antas inom det 

närmaste. Därav följer att det för närvarande är osäkert om skolverksamhet skall 

bedrivas vid Garhytteskolan men om detta skulle fortgå, är avsikten att skylt sätts 

upp på fasaden. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

anta föreliggande förslag till yttrande. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbeslyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-14 

Justerandes sign. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
yttrande. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Ulf Hilding (M) 

Utdragsbestyrkande 

21 (37) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 20 
Ks § 82 
Au§ 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-14 

Dnr KS 0002/2016 

Uppföljning av inkomna motioner 2013-2016 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

22 (37) 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en uppföljning av inkomna motioner 
2013-2016 daterad den 29 februari 2016. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkärma uppföljningen. 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
WJ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (37) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-14 

Justerandes sign. 

Kf § 21 Dnr KS 0002/2016 

Anmälan av motion rörande initiativ till gemensam 

socialförvaltning för KNÖL-kommunerna, Ulf Hilding (M), 
Gunnar Fransson (M) och Daniel Johansson (M) 

Ärendebeskrivning 
Ulf Hilding (M), Gunnar Fransson (M) och Daniel Johansson (M) inkom med motion 
daterad den 5 februari 2016 angående initiativ till gemensam socialförvaltning för 
KNÖL-kommunerna (KNÖL=Kommunerna i norra Örebro län). 

I motionen anges bland annat att Ljusnarsbergs kommun sedan många år har ett 
formaliserat samarbete med Hällefors, Lindesbergs och Nora kommuner, dessa fyra 
bildar de så kallade KNÖL-kommunerna. Vidare anges att KNÖL-kommunernas 
socialförvaltningar de senaste åren, genom det oförutsedda stora antalet nyanlända 
inklusive ensamkommande barn, hamnat i en ny verklighet med ökad arbetsbörda, 
större svårigheter att budgetera verksamheten samt budgetöverskridanden. På grund 
av bland annat detta, föreslår motionärerna att Ljusnarsbergs kommun omgående tar 
initiativ till att lyfta frågan om ett formaliserat samarbete inom socialförvaltningens 
område mellan KNÖL-kommunerna med syfte att för berörda socialförvaltningar 
uppnå de fördelar som uppnåtts genom redan befintliga samarbeten. 

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

Expediering: 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 

(lff)v dl) lt h. 
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~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-14 

Dnr KS 0087/2016 

Anmälan av medborgarförslag rörande övergång över 
järnvägsspåret för gångtrafikanter och cyklister i Hörken, 
Minna Roselli 

Ärendebeskrivning 
Minna Roselli inkom med medborgarförslag daterat den 12 mars 2016 rörande 
övergång över järnvägsspåret för gångtrafikanter och cyklister i Hörken. 

24 (37) 

I medborgarförslaget anges bland aimat att det skulle främja inflyttningen och 
turismen i Hörken om det fa1ms ofarlig gång- och cykelväg sträckan 
Hörken-Grängesberg-Ludvika. För närvarande finns enjärnvägsövergång där det är 
förbjudet att korsajärnvägsspåret. Minna Roselli föreslår kommunen inleda en 
diskussion med Trafikverket om ett övergångsställe över järnvägsspåret som 
möjliggör för gångtrafikanter och cyklister att ta sig från Silverhöjden till 
Hårdtorpsvägen i Grängesberg. 

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

Expediering: 
Minna Roselli 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



f9l9J LJUSNARSBERGS 
WI KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (37) 
Sammanträdesdatum 

2016-04-14 

Dnr KS 0004/2016 

Val av ledamot i kommunstyrelsen efter Kenneth Axelsson (SD) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 21 januari 2016 § 8 entlediga 
Kenneth Axelsson (SD) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 

Förslag 
Mathias Eriksson (SD) föreslår kommunfullmäktige välja Ronnie Wegerstedt (SD) 
till ledamot i kommunstyrelsen. Vidare föreslås som fyllnadsval av ersättare i 
kommunstyrelsen efter Ro1mie Wegerstedt (SD), välja Mats Larsson (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Ronnie Wegerstedt (SD) till ledamot i 
kommunstyrelsen och Mats Larsson (SD) till ersättare i kommunstyrelsen. 

Expediering: 
Ronnie Wegerstedt (SD) 
Mats Larsson (SD) 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



19191 LJUSNARSBERGS 
W' KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sa mmanträdesdatum 

2016-04-14 

Dnr KS 0004/2016 

Val av ledamot i direktionen för Bergslagens 
kommunalteknik efter Kenneth Axelsson (SD) 

Ärende beskrivning 

26 (37) 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 21 januari 2016 § 8 entlediga 
Kenneth Axelsson (SD) från uppdraget som ledamot i direktionen för Bergslagens 
kommunalteknik. 

Förslag 
Mathias Eriksson (SD) föreslår kommunfullmäktige välja Niklas Hermansson (C) till 
ledamot i direktionen för Bergslagens kommunalteknik. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja Niklas Hermansson (C) till ledamot i direktionen för 
Bergslagens kommunalteknik. 

Expediering: 
Niklas Hermansson (C) 
Bergslagens kommunalteknik 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
WJ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (37) 

Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-14 

Justerandes sign. 

Kf § 25 Dn r KS 0004/2016 

Val av ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården efter 
Kenneth Axelsson (SD) 

Ärende beskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 21 januari 2016 § 8 entlediga 
Ke1meth Axelsson (SO) från uppdraget som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stora 
Gården. 

Förslag 
Mathias Eriksson (SO) föreslår kommunfullmäktige välja Jens Pettersson (SD) till 
ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besluta välja Jens Pettersson (SO) till 
ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården. 

Expediering: 
Jens Pettersson (SD) 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Kansliavdelningen 

Utdrags bestyrkande 
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~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 {37) 

Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-14 

Justerandes sign. 

Kf § 26 Dnr KS 0004/2016 

Val av ledamot i styrelsen för Ljusnarsbergs kommunlager AB 
efter Kenneth Axelsson (SD) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 21 januari 2016 § 8 entletliga 
Kenneth Axelsson (SD) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Ljusnarsbergs 
kommunlager AB. 

Förslag 
Mathias Eriksson (SD) föreslår kommunfullmäktige välja Ronnie Wegerstedt (SD) 
till ledamot i styrelsen för Ljusnarsbergs kommunlager AB. Vidare föreslås som 
fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Ljusnarsbergs kommunlager AB efter 
Ronnie Wegerstedt (SD), välja Mats Larsson (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Ronnie Wegerstedt (SD) till ledamot i styrelsen för 
Ljusnarsbergs kommunlager AB och Mats Larsson (SD) till ersättare i styrelsen för 
Ljusnarsbergs kommunlager AB. 

Expediering: 
Ronnie Wegerstedt (SD) 
Mats Larsson (SD) 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (37) 
Samma nträ desdatu m 

2016-04-14 

Dnr KS 0004/2016 

Avsägelse från uppdraget som ersättare i räddningsnämnden 
Västerbergslagen, Nina Geschwind (5) 

Ärendebeskrivning 
Nina Geschwind (S) har inkommit med en avsägelse daterad den 
18 mars 2016 från uppdraget som ersättare i räddningsnämnden Västerbergslagen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Nina Geschwind (S) entledigande från 
uppdraget som ersättare i räddningsnämnden Västerbergslagen. 

Expediering: 
Nina Geschwind (S) 
Räddningsnämnden Västerbergslagen 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (37) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-14 

Justerandes sign. 

Kf § 28 Dnr KS 0004/2016 

Val av ersättare i räddningsnämnden Västerbergslagen efter 
Nina Geschwind (S) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 april 2016 § 27 entlediga 
Nina Geschwind (S) från uppdraget som ersättare i räddningsnämnden 
Västerbergslagen. 

Förslag 
Ingemar Javinder (S) föres lår kommunfullmäktige välja Gert Stark (S) till ersättare i 
räddningsnämnden Västerbergslagen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Gert Stark (S) till ersättare i räddningsnämnden 
Västerbergslagen. 

Expediering: 
Gert Stark (S) 
Räddningsnämnden Västerbergslagen 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



[919] LJUSNARSBERGS 
WJ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 {37) 
Samma nträ desdatu m 

2016-04-14 

Dnr KS 0004/2016 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i räddningsnämnden 
Västerbergslagen, Jonny Åhlström (SD) 

Ärendebeskrivning 
Jonny Åhlström (SD) har inkommit med en avsägelse daterad den 
30 mars 2016 från uppdraget som ledamot i räddningsnämnden Västerbergslagen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Jonny Åhlström (SD) entledigande från 
uppdraget som ledamot i räddningsnämnden Västerbergslagen. 

Expediering: 
Jonny Åhlström (SD) 
Räddningsnämnden Västerbergslagen 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



/9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (37) 
Sammanträdesdatum 

2016-04-14 

Dnr KS 0004/2016 

Val av ledamot i räddningsnämnden Västerbergslagen efter 
Jonny Åhlström (SD) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 april 2016 § 29 entlediga 
Jonny Åhlström (SD) från uppdraget som ledamot i räddningsnämnden 
Väster bergslagen. 

Förslag 
Mathias Eriksson (SD) föreslår kommunfullmäktige Mats Larsson (SD) till ledamot i 
räddningsnämnden Västerbergslagen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Mats Larsson (SD) till ledamot i räddningsnämnden 
Västerbergslagen. 

Expediering: 
Mats Larsson (SD) 
Räddningsnämnden Västerbergslagen 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (37) 
Sammanträdesdatum 

2016-04-14 

Dnr KS 0004/2016 

Avsägelse från politiska uppdrag, John-Owe Johansson (M) 

Ärendebeskrivning 
John-Owe Johansson (M) har inkommit med en avsägelse daterad den 
14 mars 2016 från följande politiska uppdrag: 

• ersättare i kommunfullmäktige 
• ersättare i valberedningen 
• ledamot i valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Jolm-Owe Johansson (M) entledigande från 
politiska uppdragen som: 

• ersättare i kommunfullmäktige 
• ersättare i valberedningen 
• ledamot i valnämnden 

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

Expediering: 
John-Owe Johansson (M) 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



[919] LJUSNARSBERGS 
WI KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (37) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-14 

Justerandes sign. 

Kf § 32 Dnr KS 0110/2016 

Ordning för ersättares tjänstgöring 

Ärendebeskrivning 
Hans Karlsson (SD) har inkommit med skrivelse daterad den 4 april 2016 rörande ordning 
för ersättarnas tjänstgöring. 

Förslag 
Hans Karlsson (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta om följande ordning för ersättarna i 
nämnder och styrelser beträffande vilka som skall tjänstgöra då ledamot för 
Sverigedemokraterna saknas: 

I. Centerpartiet 
2. Moderata Samlingspa11iet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om fö ljande ordning för ersättarna i nämnder och styrelser 
beträffande vilka som skall tjänstgöra då ledamot för Sverigedemokraterna saknas: 

I . Centerpa11iet 
2. Moderata Samlingspartiet. 

Expediering: 
Mathias Eriksson (SD) 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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[919] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 33 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-14 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ges följande delgivningar: 

35 (37) 

• Anmälan av ekonomiska förmåner för förtroendevalda från och med den I 
januari 2016. 

• Länsstyrelsen i Örebro län: Anmälan av ny ersättare Rolf Granberg (C) i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar delgivningarna. 

Utdragsbestyrkande 



[919] LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-04-14 

Dnr KS 0087 /2016 

Anmälan av medborgarförslag rörande kolonilotter och 
planteringar i Kopparberg, Thyra Lundell 

Ärendebeskrivning 
Thyra Lundell inkom med medborgarförslag daterat den 9 april 2016 rörande 
kolonilotter och planteringar i Kopparberg. 

36 (37) 

I medborgarförslaget anges bland annat att gräsmattan mellan "mitteninfarten" och 
husen på Kyrkvägen kunde vara ett lämpligt område för kolonilotter. Vidare föreslås 
i medborgarförslaget att kommunen inköper äppelträd och/eller bärbuskar, med 
ätliga bär. Lämplig plantering av dess kunde vara den så kallade Trekanten i centrala 
Kopparberg. 

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

Expediering: 
Thyra Lundell 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Bilaga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (37) 
Sammanträdesdatum 

2016-04-14 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde 
torsdagen den 14 april 2016 

Socialdemokraterna 
Ewa-Leena Johansson 
Ingemar Javinder 
Ken Karlsson 
Gert Stark 
Ulla Kalander-Karlsson 
Mattias Svedberg, tjänstgörande ersättare 
Nina Geschwind, tjänstgörande ersättare 
Kitty Strandberg 
Susanne Hall 

Vänsterpartiet 
Astrid Dahl 
Ulla Diedrichsen 

Miljöpartiet de gröna 
Ronnie Edvardsson §§ 10-34 
Natalie Peai1 

Moderata samlingspartiet 
Ulf Hilding 
Gunnar Fransson 
Daniel Johansson 

Centerpartiet 
Elof Eriksson 
Janeric Björkman 

Liberalerna 
Hendrik Bijloo 

Sverigedemokraterna 
Hans Karlsson §§ 9-19 
Mathias Eriksson, tjänstgörande ersättare 
Ronnie Wegerstedt 
Patrik Höök 
Kenneth Axelsson 
Andreas Forsberg 

Utdragsbestyrkande 




