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 Sammanträdesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-02-14 

 

 
 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

   

Plats och tid Tingshuset, Kopparberg 

 

Tid 18.30-20.25 

Beslutande Enligt bilaga. 

Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Bo Wallströmer, tillförordnad kommunchef och ekonomichef 

Linnéa Hedkvist, folkhälsostrateg, Folkhälsoteamet i norra Örebro län, § 1 

 

 

 
Utses att justera 

 
 

Pirjo Nilsson (S) och Janeric Björkman (C) 

Justeriingsersättare 
 
 

Hendrik Bijloo (KFL) 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2013-02-20 Paragrafer 1-12 

Underskrifter 
 

 

 

 

…………………………………………… 
Sekreterare Anders Andersson 

  

 

 

……………………………………………… 
Ordförande Tord Westin 

  

 

 

……………………………………………………………………………… 
Justerande  Pirjo Nilsson   Janeric Björkman 

Organ 
 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2013-02-14 Förvaringsplats 

för protokollet 
Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2013-02-20 Datum för 

nedtagande 
2013-03-18 

Underskrift  

 

 

…………………………………………………. 

Anders Andersson 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-02-14 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Kf § 1 
 
Temadiskussion rörande Ljusnarsbergs kommuns arbete 
med revidering av översiktsplanen   
 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist, Folkhälsoteamet i norra Örebro län 

redovisar kommunens arbete med översiktsplanen. Bland annat inbegriper 

detta resultatet av en genomförd enkätundersökning. 

 

_________ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-02-14 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 2   
 

Allmänhetens frågestund 
Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige och ingen 

frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde. 

 

_________ 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 3 
Ks § 18 Dnr KS 018/2013 
 
Förslag till ändringar av mattaxan inom äldreomsorgen 
 
Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom och avgiftshandläggare Ulla Diedrichsen har 

inkommit med skrivelse daterad den 28 november 2012 med förslag till ändringar 

av mattaxan inom äldreomsorgen från och med den 1 mars 2013. I skrivelsen anges 

att kommunen sedan maxtaxereformen inom äldreomsorgen haft en åldersuppdelad 

taxa för matlåda, matbricka och heldygnsmat för personer under eller över 61 år. 

Vidare anges att förbehållsbeloppet under 2012 höjts från och med den tjugonde 

matlådan eller matbrickan. 

 

Förslag 
Socialchef Charlotte Dahlbom och avgiftshandläggare Ulla Diedrichsen föreslår 

sociala utskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

upphöra med åldersuppdelad taxa inom äldreomsorgen för matlåda, matbricka och 

heldygnsmat, vilket medför ett pris av 55 kronor per portion oavsett ålder. Vidare 

föreslås besluta att priset för matbricka fasställs till 58 kronor per portion. Slutligen 

föreslås att det beslutas att förbehållsbeloppet höjs från och med den första 

matlådan eller matbrickan. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att upphöra med åldersuppdelad taxa inom 

äldreomsorgen för matlåda, matbricka och heldygnsmat, vilket medför ett pris av 

55 kronor per portion oavsett ålder. Vidare kommunfullmäktige beslutar att priset 

för matbricka fastställs till 58 kronor per portion. Slutligen kommunfullmäktige 

beslutar att förbehållsbeloppet höjs från och med den första matlådan eller 

matbrickan. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-02-14 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
 
 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Avgiftshandläggare Ulla Diedrichsen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-02-14 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 4 
Ks § 28 
Au § 6  Dnr KS 026/2012 

 
Sammanställning av nyckeltal och jämförelser utifrån 
rapporten Vad kostar verksamheten i din kommun? – 
Bokslut 2011 
 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna inkom med revisionsberättelse för 2011 med därtill hörande bilagor 

daterad den 4 juni 2012 i vilken riktades anmärkning mot kommunstyrelsens sätt att 

leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Kommunfullmäktige beslutade 

vid sammanträde den 14 juni 2012, § 46 att bland annat uppdra åt kommunstyrelsen 

att senast i samband med att delårsrapporten för 2012 behandlades av kommun-

fullmäktige, redovisa vidtagna åtgärder med anledning av den kritik som fram-

fördes i revisionsberättelsen för år 2011. Redovisning av åtgärder presenterades för 

kommunfullmäktige vid sammanträde den 15 november 2012, § 91, där det angavs 

som en åtgärd att en sammanställning av nyckeltal och jämförelser utifrån Sveriges 

Kommuner och Landstings (SKL) rapport Vad kostar verksamheten i Din 

kommun? (VKV) minst en gång per år skulle redovisas för kommunfullmäktige 

 

Kommunsekreterare Anders Andersson presenterar, i form av ett arbetsmaterial, en 

sammanställning av nyckeltal och jämförelser utifrån rapproten Vad kostar 

verksamheten i Din kommun? – Bokslut 2011. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med sammanställning av 

nyckeltal och jämförelser utifrån rapporten Vad kostar verksamheten i Din 

kommun? – Bokslut 2011. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-02-14 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
 
 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den  

22 januari 2013 som bilagts sammanställningen, kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige godkänna redovisningen. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner sammanställningen av nyckeltal och jämförelser 

utifrån rapporten Vad kostar verksamheten i Din kommun? – Bokslut 2011. 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-02-14 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 5 
KS § 31 
Au § 10  Dnr KS 074/2011 
 

Förslag till yttrande över motion rörande utveckling av 
turism i Ljusnarsbergs kommun, Gunnar Fransson (M) 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Gunnar Fransson (M) inkom den 30 augusti 2011 med motion rörande turism i 

Ljusnarsberg. 

 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att en utredning om lämplig 

plats för camping och ställplatser för husbilar och husvagnar görs. Syftet med 

utredningen skall vara att ge tätorten möjlighet att utveckla det lokala 

näringslivet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 27 september 2011, § 90 

hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med förslag till yttrande över 

motionen daterad den 3 januari 2013. I förslaget till yttrande anges bland annat 

att kommunen ser positivt på att stärka möjligheterna till camping och 

ställplatser i centrala Kopparberg och detta diskuteras kontinuerligt med 

kommunens besöksnäring. Vidare har tre ställplatser anordnats på kommunens 

parkering vid ICA i Kopparberg och det finns möjlighet att utveckla platser på 

”Tivoliplatsen”.  

 

Förslag 
Näringslivschef Tomas Larsson föreslår kommunfullmäktige antar föreliggande 

förslag till yttrande och anser motionen besvarad.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till yttrande och anser motionen 

besvarad. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-02-14 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-02-14 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 6 
KS § 32 
Au § 11  Dnr KS 034/2012 
 

Förslag till yttrande över motion rörande förbättring av 
kommunens beredskap att sälja tomtmark för 
företagsetableringar, Ulf Hilding (M) 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ulf Hilding (M) inkom med motion daterad den 4 mars 2012 rörande förslag till 

förbättring av kommunens beredskap att sälja tomtmark för företagsetableringar. 

 

Motionären anför att som en av flera åtgärder för att uppnå en utveckling med 

inflyttning och tillväxt, är att ha tillgång till tomtmark för lämplig etablering av 

nya företag och industrier. För att uppnå detta måste nyetableringen underlättas 

genom att tomter är färdiga för försäljning, tomtmarken prissatt och att marken 

presenteras på kommunens webbplats. Vidare bör vatten- och avlopps-

anslutningar, tillfartsvägar och fiberkabel för IT-anslutningar vara förberedda. 

Kravet bör vara att kommunen inom 24 timmar kan offerera tomtmark. 

 

Motionären föreslår att näringslivschefen ges i uppdrag att  

 utarbeta förslag till lämpliga tomtindelningar för mark detaljplanerad för 

etablering av nya företag, 

 föreslå prissättning för tomterna, 

 ta fram kalkyler för anslutningskostnaderna i budget 2013 för vägar, vatten 

och avlopp, el och tele/IT, samt 

 arbeta fram förslag till avsättning i budget 2013 och framåt för beredskap att 

vid behov snabbt kunna genomföra investeringar för att göra tomterna 

säljbara. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 mars 2011, § 17 

hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med förslag till yttrande över 

motionen. I förslaget till yttrande anges motionärens förslag beskriver ett redan 

pågående arbete och näringslivschefen avser att återkomma till kommunstyrelsen 

under 2013 med förslag i enlighet med vad som anges i motionen. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-02-14 
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Förslag 
Näringslivschef Tomas Larsson föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 7 
KS § 11 
Au § 17   Dnr KS 004/2013 
 

Anmälan av partistöd 2013 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 mars 2010, § 2 om ändrad 

beräkning av det kommunala partistödet. Vid detta tillfälle beslutades även att en 

ny beräkning av partistödet skulle redovisas årligen. 

  

Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med redovisning daterad den 

4 januari 2013 av partistödet 2013. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslår kommun-

fullmäktige besluta att godkänna anmälan av partistöd för 2013. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna anmälan av partistöd för 2013. 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 8 
Ks § 38 Dnr KS 004/2013 
 

Ändrat datum för sammanträde i kommunfullmäktige 
 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad 

den 22 januari 2013 rörande ändrat datum för kommunfullmäktiges 

sammanträde. Av skrivelsen framgår att ärende rörande eventuellt avtal 

med Statens Bostadsomvandling AB kräver en längre handläggningstid än 

tidigare beräknat, varför önskemål finns om att ändra sammanträdesdatum 

för kommunfullmäktige i mars 2013. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att dess sammanträde torsdagen den 14 mars 2013 

flyttas till torsdagen den 18 april 2013 klockan 18.30. 

 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att dess sammanträde torsdagen den 14 mars 2013 

flyttas till torsdagen den 11 april 2013 klockan 18.30. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att dess sammanträde 

torsdagen den 14 mars 2013 flyttas till torsdagen den 11 april 2013 klockan 18.30. 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Kanslisekreterare Maria Stenberg 
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Kf § 9 
KS § 39 

Au § 18  Dnr KS 005/2013 
 

Redovisning och uppföljning av beslut i kommunfullmäktige 
2010-2012 exklusive motioner, medborgarförslag och 
budgetuppdrag 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en redovisning och 

uppföljning per den 4 januari 2013 av verkställighet gällande beslut tagna i 

kommunfullmäktige 2010-2012 exklusive motioner, medborgarförslag och 

budgetuppdrag. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och 

redovisningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen och redovisningen. 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 10 
 
Val av fem ledamöter och tre ersättare i styrelsen för 
Stiftelsen Stora Gården 2013-2015   
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Stadgar för Grythytte, Hellefors, Hjulsjö och Nya Kopparbergs 

bergslagers stiftelse för bergsbrukets främjande (Stiftelsen Stora Gården) § 4 

skall kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun utse en styrelse för två år i 

sänder bestående av fem ledamöter och tre ersättare. Kommunfullmäktige 

valde styrelse vid sammanträde den 17 mars 2011, § 27. 

 

Förslag 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 

kommunfullmäktige välja Ewa-Leena Johansson (S), Gert Stark (S), Wiveca 

Stopp (S), Hans Hedborg (C) och Gunnar Fransson (M) till ordinarie ledamöter 

och Leif Jörner Pedersen (V), Janeric Björkman (C) och Ulf Hilding (M) till 

ersättare i styrelsen för Grythytte, Hellefors, Hjulsjö och Nya Kopparbergs 

bergslagers stiftelse för bergsbrukets främjande (Stiftelsen Stora Gården) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

De valda 
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Kf § 11 
 
Avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige, Helle Bryn-Jensen (KFL)   
 

Ärendebeskrivning 
Helle Bryn-Jensen (KFL) har inkommit med begäran om entledigande från 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige daterat den 7 januari 2013. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Helle Bryn-Jensen entledigande från uppdraget 

som ledamot i kommunfullmäktige samt att begäran görs till Länsstyrelsen i 

Örebro län om rösträkning för framtagande av ny ledamot. 

 

_________ 

Expediering: 

Länsstyrelsen i Örebro län 
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Kf § 12 
 
Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
räddningsnämnden Västerbergslagen, Elin Allén (S)   
 

Ärendebeskrivning 
Elin Allén (S) har inkommit med avsägelse från uppdraget som ersättare i 

räddningsnämnden Västerbergslagen. 

 

Förslag 
Valberedningens vice ordförande föreslår kommunfullmäktige välja  

Annika Renbro (S) till ersättare i räddningsnämnden Västerbergslagen  

2013-2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Elin Allén från uppdraget som ersättare i 

räddningsnämnden Västerbergslagen. Vidare beslutas att välja Annika Renbro till 

ersättare i räddningsnämnden Västerbergslagen 2013-2014. 

 

_________ 

Expediering: 

Elin Allén 

Annika Renbro 

Räddningsnämnden Västerbergslagen 

Kanslisekreterare Maria Stenberg 
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Bilaga  
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 14 februari 2013 
 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Ewa-Leena Johansson  Ulf Hilding 

Ingemar Javinder Gunnar Fransson 

Denise Ljungström Karin Gröningson 

Gert Stark John-Ove Johansson 

Wiveca Stopp Margareta Lagerlöf, tjänstgörande ersättare 

Sten-Ove Karlsson  

Pirjo Nilsson Centerpartiet 
Josefin Oveson Niklas Hermansson 

Annika Renbro Hans Hedborg 

Tord Westin Eskil Stopp, tjänstgörande ersättare 

Elsa Jansson, tjänstgörande ersättare Janeric Björkman 

Antti Tsupukka  

Susanne Hall, tjänstgörande ersättare Kraftsamling för Ljusnarsberg 
 Hendrik Bijloo 

Vänsterpartiet  

Astrid Dahl  

Leif Jörner Pedersen  

Ulla Diedrichsen  

  

Miljöpartiet de gröna  

Jimmy Gustavsson  

  

  

 

 
 


