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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2009-03-12 
 
Plats och tid                       Tingshuset, Kopparberg                                       Tid:  19.00 – 20.35 

 
 

 
Beslutande 

 
Enligt bilaga 1. 
 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 

Helena Ylitalo, § 21 
 

Utses att justera Ingemar Javinder (s) och Margareta Svenson (m) 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2009-03-18 
 
 
 

Underskrifter Sekreterare       ….……………………………………………………………………….. Paragrafer: 21 - 34 
  Anders Andersson  

 
  

 
 

 
Ordförande        …………………………………………………………………………. 

  Kitty Strandberg 
 
 
 

 
Justerande          ………………………………………………………………………………………………………… 
                     Ingemar Javinder  Margareta Svenson  
                    

 

  
 ANSLAG/BEVIS           

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2009-03-12      

Datum för 
anslags uppsättning 2009-03-18 Datum för 

anslags nedtagande 2009-04-14 
 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                                        Anders Andersson                                    
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 21 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Helena Ylitalo anmäler följande frågor: Är genomförandet av 
ombyggnationen av Koppargården (sjukhemmet) ändrad? Skall 
inriktningen på Koppargården ändras? Varför har inte Rådet för 
funktionshindrade och pensionärer informerats? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) svarar att inga 
större förändringar har inträffat vad gäller verksamhetens utformning 
på Koppargården (sjukhemmet), dock har utifrån inhämtad kunskap en 
delvis annan inriktning övervägts. Kommunen har ingått avtal med 
Riksbyggen i syfte till ett långsiktigt samarbete via en kooperativ 
hyresrättsförening för omvandling av bland annat sjukhemmet till ett 
modernt äldrecentrum. I detta samarbete finns en projektorganisation 
som utgörs av en beslutande styrgrupp, en utredande projektgrupp och 
en referensgrupp för förankring av projektet i berörda verksamheter och 
organisationer. I referensgruppen kommer att finnas representanter för 
Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärsförbund 
(SPF) och Anhörigföreningen. 
 
Sociala utskottets ordförande Ingemar Javinder (s) svarar att 
information kommer att ges vid möte i Rådet för funktionshindrade och 
pensionärer den 26 mars 2009 och referensgruppen sammanträder den 
1 april 2009. 
 
_________ 
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Kf § 22 
Ks § 35  Dnr KS 062/2008 041  
Au § 22   Dnr KS 002/2009 041 
 
Tillkännagivande av beslut rörande driftbudget för år 2009 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ulf Hildings (m) yrkande samt 
godkänner informationen. 
 
Yrkande 
Ulf Hilding (m) yrkar att reviderat förslag till driftbudget för år 2009 
skall tillsändas även de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige men inte allmänna utskottet. 
 
 
 
Ks § 35 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef  
Torbjörn Brännlund att inkomma med ett reviderat förslag till 
driftbudget för år 2009 senast vid april månads sammanträde i 
kommunstyrelsen samt att samtliga ekonomiskt ansvariga skall 
involveras i framtagandet av detta förslag. Vidare beslutas att 
kommunstyrelsens beslut skall överlämnas till kommunfullmäktige 
för kännedom samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och 
samtliga gruppledare för politiska partier representerade i 
kommunfullmäktige, att utarbeta förslag till gemensamt uttalande 
angående kommunens ekonomiska situation. Förslaget till uttalande 
skall presenteras vid kommunfullmäktiges sammanträde  
den 12 mars 2009. I övrigt beslutas godkänna den ekonomiska 
rapporten. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer 
redovisar i en skrivelse daterad den 24 februari 2009, 
konsekvenserna för kommunen enligt en ny prognos från Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) åren 2009-2012 (Cirkulär 09:10)  
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gällande skatteunderlag och generella statsbidrag. I förhållande till 
den av kommunfullmäktige den 11 december 2008, § 88 beslutade 
driftbudgeten, innebär prognosen ett beräknat försämrat resultat för 
år 2009 från ett överskott med 3 263 000 kronor till ett överskott 
med 1 312 000 kronor. Motsvarande beräkningar för åren 2010 och 
2011 visar en förändring från ett överskott med 5 502 000 kronor till 
ett underskott med 3 131 000 kronor respektive ett överskott med 
2 833 000 kronor till ett underskott med 7 924 000 kronor. 
 
I anledning av vad som framförs i skrivelsen, föreslår kommunchef 
Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer 
kommunstyrelsen att besluta uppdra åt kommunchefen att inkomma 
med ett reviderat förslag till driftbudget för 2009 senast vid april 
månads sammanträde i kommunstyrelsen, samt att samtliga 
ekonomiskt ansvariga skall involveras i framtagandet av förslaget 
till reviderad driftbudget. 
 
 
 
Au § 22 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer lämnar rapport över den aktuella 
ekonomiska situationen i kommunen. 
 
_________ 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      5 (27) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2009-03-12 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Kf § 23 
Ks § 35  Dnr KS 062/2008 041 
Au § 22   Dnr KS 002/2009 041 
 
Gemensamt yttrande angående kommunens ekonomiska situation 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till yttrande. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) och 
gruppledarna för samtliga politiska partier representerade i 
kommunfullmäktige har inkommit med följande förslag till 
uttalande: 
 

Med anledning av den ekonomiska situationen i 
vår kommun vill vi i Ljusnarsbergs 
kommunfullmäktige göra följande uttalande: 
 
Vi befinner oss i ett besvärligt ekonomiskt läge 
som vi också delar med stora delar av hela 
kommunsektorn i Sverige. Lågkonjunktur och 
finansiell kris minskar kraftigt och snabbt 
kommunens inkomster. Ingen kan idag säga hur 
djup eller hur lång denna kris kommer att bli. 
Helt klart är att åtgärder måste vidtas för att vi 
ska kunna klara vår kommunala ekonomi. 
 
Vi har förståelse för att våra intäkter förändras 
med konjunkturerna och vi gör också allt för att 
hantera detta. På kort tid har vi emellertid fått 
nedskrivningar av skatteprognoser i en takt som 
vi bara kan klara av genom mycket strama 
åtgärder. 
 
Under en följd av år har Ljusnarsbergs kommun 
av olika anledningar haft högre kostnader för 
skola, barnomsorg och äldreomsorg än 
riksgenomsnittet. Vi måste nu minska våra 
kostnader för att klara vår ekonomiska situation 
både för innevarande år, men även för att kunna 
möta de kommande åren. Kommunfullmäktige  
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kommer till månadsmötet i maj presentera en ny 
reviderad budget. Den kommer att kräva såväl 
vardagsbesparingar som mer långsiktiga 
förändringar för att klara det innevarande året. 
Dessutom skall budgeten lägga grunden till en 
mer realistisk ingång i budgetarbetet inför år 
2010. Allas ansvar och engagemang krävs för 
att klara detta. 
 
Kommunsektorn kan ha en viktig roll för att 
hålla sysselsättningen uppe i dåliga tider. Vi har 
dock först och främst ett ansvar för vår egen 
kommuns ekonomi och den myndighets-
utövning och kommunala service som det är 
vårt uppdrag att leverera till kommuninvånarna. 
Detta måste vi sätta i första hand. 
 
Vårt arbete inriktas nu på att vi med egen kraft 
ska klara de ekonomiska svårigheterna. 
Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun 
önskar dock att regeringen snarast ger signaler 
och/eller besked om extra statsbidrag till 
kommunerna för att dämpa effekterna av den 
fallande konjunkturen. 

 
 
 
Ks § 35 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef  
Torbjörn Brännlund att inkomma med ett reviderat förslag till 
driftbudget för år 2009 senast vid april månads sammanträde i 
kommunstyrelsen samt att samtliga ekonomiskt ansvariga skall 
involveras i framtagandet av detta förslag. Vidare beslutas att 
kommunstyrelsens beslut skall överlämnas till kommunfullmäktige 
för kännedom samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och 
samtliga gruppledare för politiska partier representerade i 
kommunfullmäktige, att utarbeta förslag till gemensamt uttalande 
angående kommunens ekonomiska situation. Förslaget till uttalande 
skall presenteras vid kommunfullmäktiges sammanträde  
den 12 mars 2009. I övrigt beslutas godkänna den ekonomiska 
rapporten. 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      7 (27) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2009-03-12 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer 
redovisar i en skrivelse daterad den 24 februari 2009, 
konsekvenserna för kommunen enligt en ny prognos från Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) åren 2009-2012 (Cirkulär 09:10) 
gällande skatteunderlag och generella statsbidrag. I förhållande till 
den av kommunfullmäktige den 11 december 2008, § 88 beslutade 
driftbudgeten, innebär prognosen ett beräknat försämrat resultat för 
år 2009 från ett överskott med 3 263 000 kronor till ett överskott 
med 1 312 000 kronor. Motsvarande beräkningar för åren 2010 och 
2011 visar en förändring från ett överskott med 5 502 000 kronor till 
ett underskott med 3 131 000 kronor respektive ett överskott med 
2 833 000 kronor till ett underskott med 7 924 000 kronor. 
 
I anledning av vad som framförs i skrivelsen, föreslår kommunchef 
Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer 
kommunstyrelsen att besluta uppdra åt kommunchefen att inkomma 
med ett reviderat förslag till driftbudget för 2009 senast vid april 
månads sammanträde i kommunstyrelsen, samt att samtliga 
ekonomiskt ansvariga skall involveras i framtagandet av förslaget 
till reviderad driftbudget. 
 
 
 
Au § 22 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer lämnar rapport över den aktuella 
ekonomiska situationen i kommunen. 
 
_________ 
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Kf § 24 
Ks § 36 
Au § 39 Dnr KS 062/2008 041 
 
Förslag till revidering av investeringsbudget för år 2009 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 36 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till reviderad 
investeringsbudget för år 2009 samt överföring av investerings-
anslag från 2008 till 2009. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunchef Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer 
presenterar i en skrivelse daterad den 18 februari 2009 förslag till 
reviderad investeringsbudget för år 2009 samt förslag på överföring 
av investeringsanslag från 2008 till 2009 enligt allmänna utskottets 
beslut.  
 
Kommunstyrelsen förslås av kommunchef Torbjörn Brännlund och 
ekonomichef Bo Wallströmer föreslå kommunfullmäktige besluta 
om reviderad investeringsbudget för 2009 samt överföring av 
investeringsanslag från 2008 till 2009 enligt föreliggande förslag. 
 
 
 
Au § 39 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt kommunchef  
Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer att utarbeta 
ett förslag till reviderad investeringsbudget för år 2009 där 
föreslagen utökning av investeringsbudgeten inkluderas med 
inriktningen att kommunens finansiella mål skall nås. Förslaget till 
reviderad investeringsbudget skall redovisas vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 25 februari 2009. 
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 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer anför i en skrivelse daterad  
den 11 februari 2009 att då ett antal investeringar ej hann avslutas  
under 2008, är enligt tidigare års praxis att medel överförs till budget 
för år 2009. Detta skulle utöka kommunens investeringsbudget med  
5 144 000 kronor. Sammantaget innebär detta att kommunens 
investeringsbudget för år 2009 uppgår till 11 331 000 kronor och 
därmed uppnås inte kommunens finansiella mål. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår med anledning av vad som 
ovan framförts, att allmänna utskottet uppdrar till kommunchef  
Torbjörn Brännlund och ekonomichef Bo Wallströmer att utarbeta 
ett förslag till reviderad investeringsbudget för år 2009 där 
utökningen av investeringsbudgeten inkluderas med inriktningen att 
kommunens finansiella mål skall nås. Förslaget till reviderad 
investeringsbudget skall redovisas vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 25 februari 2009. 
 
_________ 
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Kf § 25 
Ks § 40   Dnr KS 024/2009 045 
 
Borgensåtaganden för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 40 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja LFAB en generell borgen på  
87 miljoner kronor, att kommunen övertar lån från LIFAB om högst  
5 miljoner kronor, att lånet om 5 miljoner kronor löses den 6 maj 2009, att 
LFAB inom ramen för den generella borgen, upptar lån som högst uppgår 
till köpeskillingens storlek för fastigheten Vintersvik, samt att den exakta 
köpeskillingen och därpå medföljande lånebelopp skall redovisas till 
kommunstyrelsen senast den 29 april 2009. 
 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer inkom med en skrivelse daterad  
den 16 februari 2009 i vilken framförs att det krävs kompletterande 
beslut avseende Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) och 
finansiering i samband med försäljningen av Ljusnarsbergs 
Industrifastigheter AB (LIFAB). Den generella borgen uppgår till 
sammanlagt 80 miljoner kronor, fördelat på 40 miljoner kronor på 
vardera LFAB och LIFAB samt ett åtagande om 24,2 miljoner 
kronor. Efter att LIFAB avyttrats kommer LFABs låneskuld uppgå 
till cirka 86,8 miljoner kronor. 
 
För att underlätta överlåtelsen av LIFAB samt undvika 
ränteskillnadsersättningar, föreslås att kommunen övertar lån om  
5 miljoner kronor från LIFAB. Detta lån förfaller den 6 maj 2009 
och skall i samband med detta överföras till LFAB med en summa 
som motsvarar köpeskillingen för kvarvarande fastighet i LIFAB, 
Vintersvik, industriområdet Finnhyttan. Den exakta köpeskillingen 
framgår av kommunfullmäktiges beslut den 15 januari 2009, § 2. 
 
Utifrån vad som anges i skrivelsen, föreslår ekonomichef  
Bo Wallströmer kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
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besluta att bevilja LFAB en generell borgen på 87 miljoner kronor, 
att kommunen övertar lån från LIFAB om högst 5 miljoner kronor, 
att lånet om 5 miljoner kronor löses den 6 maj 2009, att LFAB inom 
ramen för den generella borgen, upptar lån som högst uppgår till 
köpeskillingens storlek för fastigheten Vintersvik, samt att den 
exakta köpeskillingen och därpå medföljande lånebelopp skall 
redovisas till kommunstyrelsen senast den 29 april 2009. 
 
_________ 
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Kf § 26 
Ks § 43 
Au § 21  Dnr KS 160/2007 020 
 
Drogpolicy och riktlinjer för tobaksanvändning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till 
drogpolicy och riktlinjer för tobaksanvändning med ändringen att i 
drogpolicyn sidan 1, första stycket stryks texten ”Rökpauser stjäl 
arbetstid och dessutom visar”. 
 
Yrkanden 
Ulla Diedrichsen (v) yrkar att drogpolicyn antas med ändringarna att 
på sidan 1, första stycket stryks texten ”Rökpauser stjäl arbetstid och 
dessutom visar” samt att som mål tillförs ”Samtliga arbetstillfällen 
och representationstillfällen skall vara drogfria”. Vidare yrkas att 
riktlinjerna för tobaksanvändning antas med ändringarna på sidan 1 
att under rubriken ”Inom Ljusnarsbergs kommun ska” stryks  
”- ingen tobaksanvändning ske på arbetstid” samt att stycket med 
rubriken ”När är tobaksanvändning tillåten?” stryks. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag med ändringen i drogpolicyn sidan 1, 
första stycket, strykning av texten ”Rökpauser stjäl arbetstid och 
dessutom visar”. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons yrkande 
och Ulla Diedrichsens yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt Ewa-Leena Johanssons yrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Ewa-Leena Johanssons yrkande. 
Nej-röst för bifall till Ulla Diedrichsens yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 25 ja-röster, 3 nej-röster och 2 avstår 
från att rösta enligt bilaga 2. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons yrkande. 
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Ks § 43 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 21 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande 
förslag till drogpolicy och riktlinjer för tobaksanvändning med 
justeringarna att på sidan 3, fjärde stycket i drogpolicyn stryks ”(se 
bilaga)”, i riktlinjerna för tobaksanvändning anges att dessa även 
avser kommunens leasingbilar samt att det i de båda handlingarna 
anges att dessa även gäller de kommunala bolagen. Vidare föreslås 
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunchef och 
personalsekreterare att ansvara för att drogpolicyn och riktlinjerna 
delges verksamhetschefer för tillkännagivande till verksamhets-
personalen samt att drogpolicyn och riktlinjerna överlämnas till 
Bergslagens Kommunalteknik och Bergslagens Miljö- och 
Byggförvaltning för kännedom.  
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) inkom med 
en skrivelse daterad den 18 december 2007 där det angavs vikten av 
rökfri arbetsmiljö samt behovet av en central drogpolicy i 
kommunen.  
 
I anledning av skrivelsen beslutade kommunstyrelsen vid 
sammanträde den 23 januari 2008, § 5 uppdra till personal-
sekreteraren att utarbeta ett förslag till drogpolicy som stöd för de 
kommunala verksamheterna att skapa drogfria arbetsplatser. 
 
Personalsekreterare Ann-Sofie Söderberg har den 23 januari 2009 
inkommit med förslag till drogpolicy och riktlinjer för tobaks-
användning. I bilagd skrivelse föreslås kommunstyrelsen besluta  
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föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till drogpolicy 
och riktlinjer gällande tobaksanvändning inom  
Ljusnarsbergs kommun. 
 
_________ 
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Kf § 27 
Ks § 44 
Au § 27  Dnr KS 012/2009 140 
 
Förslag till näringslivsprogram 2009-2011 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till 
näringslivsprogram 2009-2011 med mindre redaktionella ändringar. 
 
 
 
Ks § 44 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 27 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
föreliggande förslag till näringslivsprogram med ändringen att punkt 
1 under rubriken Målsättningar får lydelsen ”befintliga företag 
expanderar”. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att 
näringslivsprogrammet ersätter befintlig marknadsföringsplan i 
kommunen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har den 29 januari 2009 
inkommit med förslag till näringslivspolitiskt program för perioden 
2009-2011. Förslaget har utarbetats i samverkan med kommunens 
tre företagarföreningar, kommunstyrelsens ordförande  
Ewa-Leena Johansson (s) och kommunchef Torbjörn Brännlund.  
I bilagd skrivelse föreslås kommunfullmäktige anta föreliggande 
förslag till näringslivsprogram. 
 
_________ 
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Kf § 28 
Ks § 45 
Au § 29  Dnr KS 159/2008 005 
 
Förslag till yttrande, motion rörande trådlös tillgång till internet,  
Ralf Nielsen (kfl)    
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget att installera 
trådlöst internet på kommunens bibliotek under förutsättning att 
fiberkabel grävs ned i kommunal regi samt att förslaget realiseras 
när den ekonomiska situationen tillåter detta. 
 
 
 
Ks § 45 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 29 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
förslaget att installera trådlöst internet på kommunens bibliotek 
under förutsättning att fiberkabel grävs ned i kommunal regi samt att 
förslaget realiseras när den ekonomiska situationen tillåter detta. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ralf Nielsen (kfl) inkom den 20 oktober 2008 med en motion 
rörande trådlös tillgång till internet. Motionären föreslår 
kommunfullmäktige besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
undersöka och återkomma med förslag på hur gratis tillgång till 
internet på biblioteket via ett trådlöst nätverk för allmänheten på kort 
sikt kan förverkligas. 
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Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 13 november 
2008, § 85 hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) och 
kommunchef Torbjörn Brännlund har inkommit med förslag till  
yttrande daterat den 2 februari 2009. I förslaget till yttrande anges 
bland annat att installera trådlöst internet är en tämligen enkel åtgärd 
ur teknisk synvinkel. Det kräver en trådlös router som ansluts till 
fiberkabel. Kostnaden i dagsläget för en trådlös router är cirka 
7 000-10 000 kronor samt en installationskostnad med cirka 1 500 
kronor och därtill kommer en kostnad med cirka 735 kronor per 
månad. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) och 
kommunchef Torbjörn Brännlund föreslår i skrivelsen 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslaget att 
installera trådlöst internet på kommunens bibliotek under 
förutsättning att fiberkabel grävs ned i kommunal regi samt att 
förslaget realiseras när den ekonomiska situationen tillåter detta. 
 
_________ 
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Kf § 29 
Ks § 52 
Su § 21 Dnr KS 220/2008 756 
 
Förslag till borttagande av högkostnadsskydd vid familjerådgivningen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Kommunfullmäktige beslutar att högkostnadsskyddet vid 
familjerådgivningen avskaffas och besöksavgiften på  
150 kronor per besök bibehålles. 
 
 
 
Ks § 52 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 21 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att högkostnads-
skyddet vid familjerådgivningen avskaffas och besöksavgiften på  
150 kronor per besök bibehålles. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Regionförbundet Örebro inkom den 16 december 2008 med en skrivelse 
rörande högkostnadsskyddet vid familjerådgivningen. För närvarande finns 
en avgift för besök vid familjerådgivningen uppgående till 150 kronor. Efter 
tio besök inträder ett högkostnadsskydd som innebär att besök därefter är 
kostnadsfria. Under 2007 var 4,5 procent av samtliga besök vid 
familjerådgivningen kostnadsfria med anledning av högkostnadsskyddet.  
 
Då det inte är vanligt att personer som söker familjerådgivningen anger 
ekonomiska som skäl för att avstå kontakt och då intäkten från borttagandet  
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av högkostnadsskyddet skulle kunna användas till resursförstärkning för att 
korta de för långa väntetiderna, föreslår Regionförbundet Örebro 
kommunerna i berört område besluta om avgiftsändring innebärande att 
högkostnadsskyddet avskaffas och besöksavgiften på 150 kronor per besök 
bibehålles.  
 
_________ 
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Kf § 30 
Ks § 55 
Au § 7  Dnr KS 007/2009 003 
 
Reviderade stadgar, Stiftelsen Stora Gården 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget till reviderade stadgar för 
Stiftelsen Stora Gården. 
 
Yrkande 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) yrkar att 
kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till reviderade 
stadgar. 
 
 
 
Ks § 55 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige, under förutsättning Jernkontoret inte har något att 
invända mot de reviderade stadgarna samt Kammarkollegiet godkänner de 
reviderade stadgarna, antar förslaget till stadgar med ändringar enligt 
allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 7 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
stadgar med ändringen i § 4 att antalet suppleanter skall vara minst fem och 
högst elva samt ändringen i § 6 att styrelsen är beslutsför när minst hälften 
av ordinarie ledamöter är närvarande och deltar i besluten. Vidare sänds 
förslaget till reviderade stadgar till Jernkontoret för synpunkter och 
Kammarkollegiet för godkännande. 
 
 ****** 
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ÄRENDET 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till 
reviderade stadgar för Stiftelsen Stora Gården. I bilagd skrivelse föreslås 
allmänna utskottet besluta att de reviderade stadgarna delges Jernkontoret 
för möjlighet till synpunkter, sänds till Kammarkollegiet för godkännande 
samt att föreslå kommunstyrelsen besluta förslå kommunfullmäktige 
godkänna de reviderade stadgarna. 
 
_________ 
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Kf § 31 
  
Interpellation från Margareta Svenson (m) till ordförande för 
kommunstyrelsens sociala utskott rörande uppsökande verksamhet 
inom äldreomsorgen i Ljusnarsbergs kommun  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt att 
svar lämnas vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 
 

 
****** 

ÄRENDET 
 
Margareta Svenson (m) har den 10 mars 2009 inkommit med en 
interpellation till ordförande i kommunstyrelsens sociala utskott rörande 
uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen i kommunen. I 
interpellationen framförs följande frågor: 

• Har kommunen uppsökande verksamhet för invånare över 80 år  
som inte omfattas av hemtjänsten? 

• Finns i så fall några riktlinjer eller handlingsplaner upprättade? 
 
_________ 
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Kf § 32 
  
Komplettering av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträde  
den 15 januari 2009, § 2   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendets brådskande 
karaktär berättigar att ärendet får avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att medge, med anledning av 
försäljningen av Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB (556212-9550), 
den nye ägaren av bolaget rätten att ta bort de kommunala särreglerna i 
bolagets bolagsordning. 
 

 
****** 

ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 januari 2009, § 2 
om försäljning av Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB (LIFAB).  
I samband med detta beslutades om ändring av bolagsordningen för 
LIFAB i det att § 17 skulle strykas. När denna bolagsordningsändring 
skulle genomföras, framkom att den nuvarande registrerade 
bolagsordningen inte överensstämmer med den senaste i kommun-
fullmäktige antagna versionen. I den registrerade versionen av 
bolagsordningen utgör § 16 den i beslutet av den 15 januari 2009, § 2 
åsyftade § 17. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) föreslår att med 
anledning av kommunens försäljning av LIFAB (556212-9550), medger 
kommunfullmäktige att den nye ägaren av bolaget äger rätt att ta bort de 
kommunala särreglerna i bolagets bolagsordning. 
 
_________ 
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Kf § 33 Dnr KS 017/2009 102 
  
Val av ombud, Länstrafiken Örebro AB och  
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB)  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Sten-Ove Karlsson (s) som 
ordinarie ombud i Länstrafiken Örebro AB samt Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag (LFAB). Vidare beslutas välja Kitty Strandberg (s) 
till ordinarie ombud i berörda bolag. 
 

 
****** 

ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktigen beslutade vid sammanträde den 14 december 2006,  
§ 56, välja kommunfullmäktiges dåvarande ordförande  
Sten-Ove Karlsson (s) till ordinarie ombud i Länstrafiken Örebro AB.  
 
Kommunfullmäktige har att välja ordinarie ombud i  
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB). Kommunfullmäktiges 
ordförande har tidigare utgjort kommunens ordinarie ombud. 
 
_________ 
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Kf § 34 Dnr KS 219/2008 102 
  
Val av styrelse, Stiftelsen Stora Gården 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att till ordinarie ledamöter i styrelsen för 
Stiftelsen Stora Gården välja  
Ewa-Leena Johansson (s) 
Gert Stark (s) 
Wiveca Stopp (s) 
Hans Hedborg (c) 
Oskar Martinsson (kfl) 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att till ersättare i styrelsen för 
Stiftelsen Stora Gården välja 
Anita Elvenäs (c) 
Anna-Marina Martinsson (kfl) 
Lars Persson (v) 

 
****** 

ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktigen beslutade vid sammanträde den 12 februari 2009, 
§§ 10-17, bevilja styrelsen för Stiftelsen Stora Gården entledigande. 
Kommunfullmäktige har att välja fem ordinarie ledamöter och tre 
ersättare till styrelsen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) föreslår 
kommunfullmäktige besluta att till ordinarie ledamöter i styrelsen för  
Stiftelsen Stora Gården välja Ewa-Leena Johansson (s), Gert Stark (s), 
Wiveca Stopp (s), Hans Hedborg (c) och Oskar Martinsson (kfl) samt att 
till ersättare välja Anita Elvenäs (c), Anna-Marina Martinsson (kfl) och  
Lars Persson (v). 
 
_________ 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 12 mars 2009 
 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 
Ewa-Leena Johansson  Margareta Svenson 
Ingemar Javinder  Ulf Hilding 
Pirjo Nilsson  Karin Gröningson 
Gert Stark   
Wiveca Stopp Centerpartiet 
Lars Strandberg, tjänstgörande ersättare Hans Hedborg 
Arne Eklund Barbro Resare  
Antti Tsupukka Anita Elvenäs 
Tord Westin Sivert Bäck 
Annika Javinder Niklas Hermansson 
Lars Bergsten  
Kitty Strandberg Kraftsamling för Ljusnarsberg 
Torbjörn Forslund, tjänstgörande ersättare Per Hajslund 
 Anna-Marina Martinsson 
Vänsterpartiet Dorrit Pade 
Astrid Dahl Björn Johansson, tjänstgörande ersättare 
Lars Persson Oskar Martinsson 
Ulla Diedrichsen  
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Bilaga 2 
 
 
 
 
Omröstningsresultat Ewa-Leena Johanssons yrkande om bifall till kommunstyrelsens 
förslag om drogpolicy och riktlinjer för tobaksanvändning samt ändring och  
Ulla Diedrichsens yrkande om ändringar i drogpolicy och riktlinjer för 
tobaksanvändning. 
 
Propositionsordning: 

 
Ja-röst för bifall till Ewa-Leena Johanssons yrkande. 
Nej-röst för bifall till Ulla Diedrichsens yrkande. 
 
 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 
Ewa-Leena Johansson (s) X   
Ingemar Javinder (s) X   
Pirjo Nilsson (s) X   
Gert Stark (s) X   
Wiveca Stopp (s) X   
Sten-Ove Karlsson (s)  X  
Lars Strandberg (s) X   
Arne Eklund (s) X   
Antti Tsupukka (s) X   
Tord Westin (s) X   
Annika Javinder (s) X   
Lars Bergsten (s) X   
Kitty Strandberg (s) X   
Torbjörn Forslund (s) X   
Astrid Dahl (v)   X 
Lars Persson (v)   X 
Ulla Diedrichsen (v)  X  
Margareta Svenson (m) X   
Ulf Hilding (m) X   
Karin Gröningson (m) X   
Hans Hedborg (c) X   
Barbro Resare (c) X   
Anita Elvenäs (c) X   
Sivert Bäck (c) X   
Niklas Hermansson (c) X   
Per Hajslund (kfl) X   
Anna-Marina Martinsson (kfl)  X  
Björn Johansson (kfl) X   
Oskar Martinsson (kfl) X   

 
 


