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 Sammanträdesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-16 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

   

Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg 

 

Tid 18.30-21.00 

Beslutande Enligt bilaga. 

Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Bo Wallströmer, tillförordnad kommunchef och ekonomichef 

Boris Gudmundsson, revisor, §§ 22-25 

Karl-Erik Persson, revisor, §§ 22-25 

 

 
Utses att justera 

 
 

Ralf Nielsen (KFL) och Pirjo Nilsson (S) 

Justeriingsersättare 
 
 

Astrid Dahl (V) 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2013-05-22 Paragrafer 22-43 

Underskrifter 
 

 

 

 

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

  

 

 

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

  

 

 

……………………………………………………………………………… 
Justerande  Ralf Nielsen   Pirjo Nilsson 

Organ 
 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2013-05-16 Förvaringsplats 

för protokollet 
Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2013-05-22 Datum för 

nedtagande 
2013-06-17 

Underskrift  

 

 

…………………………………………………. 

Anders Andersson 
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Kf § 22   

 

Ändringar i kungörelsen 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Tord Westin (S) föreslår följande ändringar i dagens kungörelse: 

Ärenden tillkommer rörande val av ledamot och ersättare i kommunstyrelsen 

samt entledigande av ledamot i kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändringar i kungörelsen. 

 

_________ 
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Kf § 23   
 

Allmänhetens frågestund 
Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige.  

 

Yngve Hedin inkom den 12 september 2011 med medborgarförslag rörande 

uppmärksamhet av longitud- och latitudlinjerna som korsar kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 mars 2012, § 12 uppdra 

åt kommunstyrelsen att utreda användandet av longituden E15° som en del i 

kommunens marknadsföring samt att medborgarförslaget därmed ansågs 

besvarat. Yngve Hedin frågar när åtgärder planeras vidtas med anledning av 

medborgarförslaget. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att svar avges vid sammanträde i kommun-

fullmäktige den 13 juni 2013. 

 

_________ 
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Kf § 24  Dnr KS 075/2013 
 
Revisionsberättelse 2012 och ansvarsfrihet 

 
Jäv 
Följande personer är jäviga och deltar inte i behandlingen av ärendet samt beslutet: 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Wiveca Stopp (S) 

Gert Stark (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Denise Ljungström (S) 

Annika Javinder (S) 

Annika Renbro (S) 

Pirjo Nilsson (S) 

Elin Allén (S) 

Astrid Dahl (V) 

Natalie Ström (MP) 

Hans Hedborg (C) 

Janeric Björkman (C) 

Gunnar Fransson (M) 

John-Ove Johansson (M) 

Anetté Bülow (M) 

Margareta Lagerlöf (M) 

 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna har inkommit med revisionsberättelse för år 2012 med därtill 

hörande bilagor daterad den 25 april 2013 i vilken anges bland annat att 

räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande samt att stora 

förbättringar skett av förvaltningsberättelsen jämfört med tidigare år, dock 

behövs den utvecklas ytterligare. 

 

Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i 

kommunstyrelsen och nämnderna ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet. 

 

Revisor Boris Gudmundsson redovisar revisionsberättelsen för år 2012. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som framgår av 

revisionsberättelsen, bevilja ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna 

ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet. 

_________  
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Kf § 25 
Ks § 81  Dnr KS 075/2013 
 

Årsredovisning 2012 för Ljusnarsbergs kommun 
 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad kommunchef och ekonomichef Bo Wallströmer presenterar förslag 

till årsredovisning 2012 för Ljusnarsbergs kommun. Resultatredovisningen 

uppvisar ett överskott med 11 370 000 kronor vilket är ett resultat som överstiger 

budget med 9 633 000 kronor. Tillförordnad kommunchef och ekonomichef  

Bo Wallströmer redovisar de ekonomiska förutsättningarna och förväntad 

utvecklingen i kommunen. 

 

Ekonom Sara Jonsson redovisar koncernredovisningen och kommunen övriga 

engagemang, viktigare händelser under året i kommunen, innebörden av god 

ekonomisk hushållning och innebörden av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

 

Ekonom Inger Sundblad redovisar resultaträkning, balansräkning, 

finansieringsanalys och kassaflödesanalys. 

 

Personalsekreterare Irena Jönsson presenterar personalredovisning för 2012. 

 

Bildningschef Anders Nordlund redovisar bildningsförvaltningens 

verksamhetsberättelse för 2012 samt resultatet för budgetansvar bildningschef. 

 

Rektor och förskolechef Shanti Antonsson redovisar resultaten för budgetansvar 

förskolechef, förskola Garhyttan, förskola Åstugan och rektor Garhytteskolan. 

 

Rektor Ewa Wikström redovisar resultaten för budgetansvar rektor 

Kyrkbacksskolan. 

 

Rektor/enhetschef Kent Liljendahl redovisar resultaten för budgetansvar Vuxam. 

 

Tillförordnad kommunchef och ekonomichef Bo Wallströmer redovisar allmänna 

utskottets verksberättelse samt resultaten för budgetansvar kommunchef, 

ekonomichef, utvecklingschef och projektledare Bergskraft 

 

Kommunsekreterare Anders Andersson redovisar resultaten för budgetansvar 

kommunsekreterare. 
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Personalsekreterare Irena Jönsson redovisar resultaten för budgetansvar 

personalsekreterare. 

 

Tillförordnad kostchef Elin Allén redovisar resultaten för budgetansvar kostchef. 

 

Fastighetschef Christer Göransson redovisar resultaten för budgetansvar 

fastighetschef och IT-verksamhet. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar sociala utskottets verksberättelse samt 

resultaten för budgetansvar socialchef. 

 

Enhetschef Nan Carlsson redovisar resultaten för budgetansvar enhetschef 

individ- och familjeomsorgen. 

 

Enhetschef Margareta Emnegard redovisar resultaten för budgetansvar enhetschef 

funktionshindrade. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar resultaten för budgetansvar enhetschef 

Solgården. 

 

Enhetschef Yvonne Andersson redovisar resultaten för budgetansvar enhetschef 

hemtjänsten/Treskillingen. 

 

Enhetschef Lena Sköld redovisar resultaten för budgetansvar enhetschef 

Koppargården. 

 

Enhetschef Gunilla Andersson redovisar resultaten för budgetansvar enhetschef 

sjuksköterskor. 

 

Enhetschef Gunilla Andersson redovisar resultaten för budgetansvar enhetschef 

för rehabilitering. 

 

Enhetschef Barbro Svensson redovisar resultaten för budgetansvar enhetschef 

Bergsgården HVB. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt samtliga med budgetansvar att till kommande 

årsredovisningar utarbeta redovisningar som visar på enheternas prestationer. 

Vidare beslutas att till kommande årsredovisningar skall utförligare redovisning 

utarbetas beträffande utfallet rörande investeringsbudgeten. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att efter revisorernas hörande godkänna föreliggande 

årsredovisning för Ljusnarsbergs kommun år 2012. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad kommunchef och ekonomichef Bo Wallströmer redovisar förslag 

till årsredovisning 2012 för Ljusnarsbergs kommun. 

 
Revisorerna har inkommit med revisionsberättelse med därtill hörande bilagor 

daterad den 25 april 2013 i vilken revisorerna tillstyrker att kommunens 

årsredovisning för år 2012 godkänns. 

 

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

Gunnar Fransson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ljusnarsbergs kommuns 

årsredovisning för år 2012. 

 

_________ 
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Kf § 26 
Ks § 83  Dnr KS 076/2013 

 
Årsredovisning 2012 för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson redovisar förslag till årsredovisning 2012 för Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag. Ett resultat uppvisas med en förlust uppgående till  

1 203 640 kronor som föreslås balanseras mot tidigare års vinst på  

4 566 002 kronor. 2012 års resultat föranleds i huvudsak av försäljning av 

fastigheten Vintersvik 2. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen 2012 för Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad kommunchef och ekonomichef Bo Wallströmer redovisar förslag 

till årsredovisning 2012 för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag. Revisions-

berättelse daterad den 10 april 2013 har inkommit från auktoriserad revisor 

Torbjörn Evaldsson, Grant Thornton i vilken tillstyrks att årsstämman 

disponerar årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 

styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2012. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen 2012 för  

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag.  

 

_________ 
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Kf § 27 
Ks § 84  Dnr KS 078/2013 
 

Årsredovisning 2012 för Ljusnarsbergs Kommunlager AB 
 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson redovisar förslag till årsredovisning 2012 för Ljusnarsbergs 

Kommunlager AB. Ett resultat uppvisas med överskott på 57 805 kronor. 

Resultatet föreslås balanseras mot föregående års förlust på 15 135 kronor. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen 2012 för Ljusnarsbergs 

Kommunlager AB. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad kommunchef och ekonomichef Bo Wallströmer redovisar förslag 

till årsredovisning 2012 för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. Revisions-

berättelse daterad den 21 mars 2013 har inkommit från auktoriserad revisor 

Peter Söderman, PwC i vilken tillstyrks att årsstämman disponerar vinsten 

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen 2012 för  

Ljusnarsbergs Kommunlager AB.  

 

_________ 
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Kf § 28 
Ks § 85  Dnr KS 079/2013 
 

Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Gillersklack 
 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson redovisar förslag till årsredovisning 2012 för Stiftelsen 

Gillersklack. Ett resultat uppvisas med ett underskott på 16 303 kronor. Resultatet 

föreslås balanseras mot föregående års förlust på 767 988 kronor. 2012 års resultat 

föranleds av kostnader för revision. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att, efter komplettering med revisionsberättelse, 

överlämna årsredovisningen 2012 för Stiftelsen Gillersklack till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad kommunchef och ekonomichef Bo Wallströmer redovisar förslag 

till årsredovisning 2012 för Stiftelsen Gillersklack. Revisionsberättelse daterad 

den 21 mars 2013 har inkommit från auktoriserad revisor Peter Söderman, PwC 

och lekmannarevisor Eva Wikman Jägerström i vilken anges att styrelse-

ledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen 2012 för  

Stiftelsen Gillersklack.  

 

_________ 
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Kf § 29   
Ks § 96 
Au § 44  Dnr KS 075/2013 
 
Förslag till överföring av 2012 års ekonomiska resultat 

 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterade vid kommunstyrelsens sammanträde 

den 27 mars 2013, § 82, följande förslag till överföringar av ekonomiska resultat 

för 2012: 

 

Verksamhet Kronor 

Kostverksamheten underskott 50 000 

Fastighetsavdelning/IT-avdelning underskott 25 000 

Individ- och familjeomsorg underskott 50 000 

Solgården underskott 20 000 

Hemtjänst/Treskillingen underskott 50 000 

Koppargården överskott 20 000 

Enhet för funktionshindrade överskott 20 000 

Enhet för rehabilitering överskott 20 000 

Enhet förskolechef överskott 15 000 

Garhyttans förskola överskott 15 000 

Kyrkbacksskolan underskott 25 000 

Vuxam överskott 130 000 

 

Övriga enheter föreslogs att inte omfattas av någon överföring av 2012 års 

ekonomiska resultat. 

 

Vidare föreslogs att 100 000 kronor avsätts som en första del i av 

kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 118 beslutad vägfond samt att 

resterande del av 2012 års resultat skulle kunna användas till kommande 

omstruktureringsåtgärder. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 27 mars 2013 hänskjuta ärendet 

till sammanträdet den 24 april 2013. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer föredrar föreliggande förslag till 

överföring av 2012 års ekonomiska resultat. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

överföringar av 2012 års ekonomiska resultat. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad kommunchef och ekonomichef Bo Wallströmer redovisar 

föreliggande förslag till överföring av 2012 års ekonomiska resultat. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Tillförordnad kommunchef och ekonomichef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonom Inger Sundblad 

Bildningschef Anders Nordlund 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Personer med ekonomiska ansvarsområden 

 

_________ 
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Kf § 30   
Ks § 90 
Au § 39  Dnr KS 085/2013 
Bus § 38  Dnr KS 083/2013 
Su § 48  Dnr KS 056/2013 
 

Ekonomisk rapport 
 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar muntligt resultatprognos per den  

31 mars 2013. Likviditeten är för närvarande 15 000 000 kronor. För 

närvarande arbetas med en fördjupa ekonomisk kvartalsrapport. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 
Bildningsutskottet 
 
Bildningschef Anders Nordlund redovisar följande resultatprognos per den  

31 mars 2013. Verksamheten prognostiserar ett resultat i enlighet med 

budget för 2013. Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 25 procent, 

kan noteras per den 31 mars 2013: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsområde 
510 BILDNINGSCHEF 

520-522 FÖRSKOLOR 

542 GARHYTTESKOLAN 

544 KYRKBACKSSKOLAN 

550 VUXAM 

  

Ansvar 
  
  

Netto 
utfall 
tom mars 

Period- 
budget 
tom mars 

Avvikelse mot 
periodbudget 

Årsbudget Riktpunkt 
25 % 

510  12 723,7 9 885,8 -2 837,9 39 849,4 32 
520-522 2 332,9 2 439,4 106,5 10 139,7 23 
542  1 725,9 1 480,8 -245,1 6 106,0 28 
544  4 614,2 4 619,8 5,6 19 056,8 24 
550  1 643,0 1 456,0 -187,0 6 065,5 27 
Summa 23 039,7 19 881,8 -3 157,9 81 217,4 27 
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Beträffande det ekonomiska ansvarsområdet Bildningschef är ersättningen för 

gymnasiekostnader, 2 725 000 kr och kostnader för Länstrafikens skolkort,  

135 000 kronor debiterade för hela vårterminen 2013.  

 

Vad gäller ansvarsområde Förskolechef är bidrag för första kvartalet 2013 från 

Migrationsverket inte rekvirerat, 0,5 årsarbetare på förskolan Åstugan är inte 

budgeterad. Kostnader för måltider och skolskjuts är inte debiterade. Semester- och 

ferielöner är inte reglerad. Rektor Shanti Antonsson informerar att skolans personal 

haft studiedag med tema Teknik. 13 barn väntar i nuläget på förskoleplats.  

 

Angående ekonomiskt ansvarsområde Garhytteskolan är bidrag för första kvartalet 

2013 från Migrationsverket inte rekvirerat och kostnader för måltider är inte 

debiterade. Semester- och ferielöner är inte reglerade. Rektor Shanti Antonsson 

informerar om att skolans lärare just nu genomför utvecklingssamtal. 

Skolpersonalen har nyligen haft en studiedag med tema Värdegrund.  

 

Beträffande det ekonomiska ansvarsområdet Kyrkbacksskolan är bidrag för första 

kvartalet 2013 från Migrationsverket inte rekvirerat, kostnader för måltider ej 

debiterade och semester- och ferielöner är inte reglerade. Rektor Ewa Wikström 

informerar även om att man just nu genomför utvecklingssamtal utifrån de 

omdömen som delades ut innan påsklovet. Kyrkbacksskolan har även utannonserat 

en bibliotekarietjänst samt lärartjänster inom spanska, hemkunskap och IT. 

 

Vad gäller ekonomiskt ansvarsområde VUXAM är semester- och ferielöner inte 

reglerade. Bidrag från arbetsförmedlingen har ännu inte rekvirerats. Rektor Kent 

Liljendal informerar även att VUXAM annonserat efter en vikarierande lärare i 

ämnet svenska/engelska. Vidare har VUXAM  i nuläget har cirka 20 deltagare i 

Omvårdnadslyftet, en utbildningssatsning för att höja kompetensen hos 

vårdbiträden inom äldreomsorgen. 

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet godkänner rapporten och överlämnar den till 

kommunstyrelsen. 

 
Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom rapporterar att resultatprognos per den  

31 mars 2013 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för förvaltningen 

för år 2013 med 800 000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns 

följande prognos netto för år 2013. 
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Ansvar Netto, 

prognos/budget, 

tkr 

Socialchef (410) 0 

Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420) 0 

Enhetschef, Funktionshindrade (430) - 500 

Enhetschef, Äldreomsorg Solgården/Heden (440) 0 

Enhetschef, Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) - 300 

Enhetschef, Äldreomsorg Koppargården (460) 0 

Enhetschef, Sjuksköterskor (470) 0 

Enhetschef, Rehab (480) 0 

Summa - 800 

 

Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 25,0 procent, kan noteras per den  

31 mars 2013: 

 

Ansvar Netto (tkr)     

 Utfall Period- Avvikelse Budget % 

  2013 budget mot 2013   

   periodbudget   

410  1 219 1 194 - 25 4 999 24,4 

420 4 569 2 681 - 1 888 10 897 41,9 

430 4 209 4 095 - 114 16 379 25,7 

440 2 933 2 961 28 11 842 24,8 

450 4 790 4 707 - 83 18 829 25,4 

460 3 715 4 188 473 16 752 22,2 

470 1 344 1 550 206 6 200 21,7 

480 472 726 254 2 906 16,2 

Summa 23 251 14 781 - 1 149 88 804 26,2 

 

Ansvar 410 Socialchef uppvisar ett underskott för perioden och resultatet under 

2013 beräknas bli i enlighet med budget. Taxorna har medfört ett överskott och 

färdtjänsten beräknas generera ett överskott. 

 

Beträffande ansvar 420 Individ- och familjeomsorg är avvikelsen mot 

periodbudget ett underskott med 1 888 000 kronor och prognosen för helåret ett 

resultat enligt budget. Underskottet beror till stora delar på underskott för 

asylsökande och dessa kostnader skall återsökas hos Migrationsverket. 

Institutionsvård för vuxna missbrukare och familjehem för barn och ungdomar 

beräknas medföra ett underskott. Familjehem för vuxna missbrukare,  
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institutionsvård för barn och ungdomar, kontaktfamilj för barn och ungdomar 

samt försörjningsstöd beräknas 2013 generera ett överskott gentemot budget. 

 

Ansvar 430 Handikappomsorg och LSS prognostiserar ett underskott jämfört med 

budget för 2013 med 500 000 kronor. Detta förmodade underskott förorsakas av 

ökade kostnader för personliga assistenter och elevhemsboende. 

 

Ansvar 440 Solgården uppvisar ett överskott för perioden med  

28 000 kronor och det prognostiserade utfallet för helåret är i enlighet med 

budget. Periodens underskott kan härledas till ej bokförda lönebidrag samt höga 

upplupna semesterlöner. 

 

Ansvar 450 Hemtjänst och Treskillingen har ett underskott i förhållande till 

periodbudget uppgående till 83 000 kronor, prognosen för helåret är ett 

underskott med 300 000 kronor. Underskottet beror på högre lönekostnader under 

perioden med netto 88 000 kronor än budgeterat. Treskillingens 

personalkostnader överstiger periodbudgeten med 84 000 kronor. 

 

Ansvar 460 Koppargården visar för perioden ett överskott i förhållande till 

periodbudget med 473 000 kronor och detta beror på att matservicekostnader ej 

har bokförts. För helåret beräknas ett utfall enligt budget. 

 

Ekonomisk redovisning för ansvar 470 Sjuksköterskor har ett överskott jämfört 

med budget för perioden med 206 000 kronor då prestationsersättning bokförts på 

2013. Kostnaden för medicinskt färdigbehandlade på sjukhus har efter tre 

månader överstigit årsbudgeten med 20 000 kronor. Ytterligare kostnader för 

medicinskt färdigbehandlade under perioden beräknas till 57 000 kronor. 

 

Överskottet i periodbudgeten inom ansvar 480 Rehab beror på att stimulansmedel 

från staten överförts från 2012. För helåret 2013 beräknas ett resultat i enlighet 

med budget. 

 

Ungdomsboende (490) samt övriga kostnader rörande mottagande av 

ensamkommande barn och ungdomar per den 31 mars 2013 är följande: 
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Ansvar Netto (tkr)     

 Utfall Period- Avvikelse Budget Prognos 

  2013 budget mot 2013   

   period-   

   budget   

Socialchef adm 180 179 - 1 740 0 

IFO placeringar 330 0 - 330 0 0 

IFO adm 116 123 7 510 0 

490 Ungdomsboende 1 899 1 434 - 465 5 899 0 

Summa 2 525 1 736 - 789 7 149 0 

 

Socialchef administration uppvisar en resultatprognos i enlighet med budget.  

 

IFO placering och administration uppvisar för perioden ett underskott men 

kostnaderna skall återsökas av Migrationsverket. Kostnaden för IFO 

administration avser personalkostnader för socialsekretare som handlägger 

ensamkommande barn och ungdomar 

 

Personalkostnaderna inom 490 Ungdomsboende är cirka 450 000 kronor högre än 

periodbudget. Detta beror delvis på ett utökat åtagande för stöd till nyanlända 

enligt förra årets överenskommelse. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet godkänner redovisningarna och överlämnar dem till 

kommunstyrelsen. 

 
 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad kommunchef och ekonomichef Bo Wallströmer redovisar ekonomisk 

rapport samt prognos för helårsresultat 2013 per den 31 mars 2013. Prognosen för 

kommunen 2013 visar på ett överskott med 5 308 000 kronor vilket är ett resultat 

som överstiger budget med 1 077 000 kronor. Beträffande de kommunala 

verksamheterna beräknas de inom allmänna utskottets ansvarsområde generera ett 

underskott gentemot budget med 71 000 kronor 2013, de inom bildningsutskottets 

verksamhetsområde ett överskott gentemot budget med 494 000 kronor och de 

inom sociala utskottets verksamhetsområde ett underskott med 947 000 kronor, 

vilket sammantaget innebär ett underskott gentemot budget med 545 000 kronor. 
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Personalsekreterare Irena Jönsson redovisar den aktuella situationen vad gäller 

avtalsrörelsen. Varsel har inkommit från Svenska Kommunalarbetarförbundet 

gällande blockad mot nyanställningar. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten samt att den skall delges 

kommunfullmäktige. Vidare beslutas att ge allmänna utskottet rätt att ta beslut 

avseende vilka åtgärder som skall vidtagas med anledning av en eventuell konflikt. 

Slutligen beslutas om omedelbar justering. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad kommunchef och ekonomichef Bo Wallströmer redovisar ekonomisk 

rapport för Ljusnarsbergs kommun per den 31 mars 2013. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar den ekonomiska rapporten. 

 

_________ 

Expediering: 

Tillförordnad kommunchef och ekonomichef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonom Inger Sundblad 

Bildningschef Anders Nordlund 

Socialchef Charlotte Dahlbom 
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Kf § 31   
Ks § 120 
Au § 67  Dnr KS 167/2013 
 
Försäljning av del av fastighet Nyrågen 6 till Statens 
Bostadsomvandling AB (SBO) 
 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Dåvarande verkställande direktör Torbjörn Larsson i Ljusnarsbergs Fastighets-

aktiebolag (LFAB) inkom med skrivelse daterad den 28 maj 2012 rörande 

eventuell intresseanmälan till Statens Bostadsomvandling AB (SBO). Av 

skrivelsen framgick att styrelsen för LFAB vid sammanträde den 7 mars 2012 

fick en genomgång av vilka renoveringsbehov som finns i bolagets 

fastighetsbestånd. Denna information delgavs även samtliga gruppledare för 

partier med representation i kommunfullmäktige den 10 april 2012. 

Underhållsbehovet beräknades uppgå till drygt 100 miljoner kronor.  

 

Kommunstyrelsens ledamöter inbjöds till möte med SBO den  

25 april 2012. SBO hjälper kommuner med problem på bostadsmarknaden att 

tydliggöra behovet av boendeformer i kommunen, skapa en bostadsmarknad 

som möter nuvarande och framtida behov samt möjliggör en eventuell 

ombyggnation av ett eller flera hus till seniorboende.  

 

Följande steg omfattas ett samarbete mellan SBO och kommun/kommunalt 

bostadsbolag av: 

1. Intressent anmäler sig till SBO. En förstudie inleds som omfattar bland annat 

utredning av förutsättningar och projektering. Efter detta kan båda parter svara 

ja eller nej rörande om samarbetet skall fortsätta. 

2. Om ja, görs en avsiktsförklaring som är ett avtal om samarbete, arbetet 

fortsätter med riskanalys, kalkyler, utredningar etc. När avsiktsförklaringen 

avslutas, kan bägge parter välja att avbryta samarbetet. 

3. Om ja efter avsiktsförklaringen, skall bägge parter ta beslut. Beslut som krävs 

är styrelsebeslut i SBO, kommunfullmäktigebeslut och styrelsebeslut i det 

allmännyttiga bostadsbolaget. Fram till detta stadium kan bägge parterna 

avbryta samarbetet. 

4. Om ja från samtliga inblandade, sker genomförande av ombyggnationerna. 

Från inledningen av ombyggnationerna till inflyttning tar det cirka ett och ett 

halvt år. 
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5. Efter ombyggnationen inleds förvaltningen av fastigheterna. 

6. Slutliga steget är att SBO säljer fastigheten/fastigheterna. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 20 juni 2012, § 145 att en 

intresseanmälan skulle skickas till SBO, medförande att förstudien inleddes av den 

kommunala bostadsmarknaden. 

 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad 

den 7 maj 2013 rörande förstudiens resultat och eventuell försäljning av del av 

fastigheten Nyrågen 6 (Kyrkvägen 11), till SBO. Av skrivelsen framgår att 

styrelsen i LFAB fortlöpande erhållit information om förstudiens utveckling. 

Förstudien har avslutats och LFAB har gjort en avsiktsförklaring och SBOs styrelse 

avser den 15 maj 2013 besluta om att fullfölja genomförandet av omvandlingen av 

del av Nyrågen 6 till seniorboende. Genomförandet innebär att SBO köper 

fastigheten för en (1) krona och därefter finansierar om- och tillbyggnation. 

Kommunen hyr sedan fastigheten av SBO för att hyra ut berörda lägenheter i andra 

hand till målgruppen personer 65 år och äldre. Innan kommunen hyr ut 

lägenheterna kommer behovsbedömning att genomföras. 

 

Upphandling av byggentreprenaden har genomförts och utvärderingen av inkomna 

anbud visar att projektet kommer att kunna genomföras på en kostnadsnivå som väl 

motiverar ett beslut från SBO att fullfölja genomförandet. Ett genomförande kräver 

dock ett beslut av LFAB som ägare till fastigheten och kommunen som ägare av 

LFAB, om försäljning av fastigheten till SBO. En försäljning av fastigheten till 

SBO medför en realisationsförlust för LFAB strax under 100 000 kronor. 

 

Förslag 
Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta  

 att uppdra till LFAB att försälja del av fastigheten Nyrågen 6,  

 att köpeskillingen skall vara en (1) kronor, samt 

 att snarast avstycka den del av fastigheten som skall säljas 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

enligt föreliggande förslag. Vidare beslutas att ärendet omedelbart justeras. 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 att uppdra till LFAB att försälja del av fastigheten Nyrågen 6,  

 att köpeskillingen skall vara en (1) kronor, samt 

 att snarast avstycka den del av fastigheten som skall säljas 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Statens Bostadsomvandling AB 

Verkställande direktör Christer Göransson, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 

Ekonom Sara Jonsson 

Tillförordnad kommunchef och ekonomichef Bo Wallströmer 
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Kf § 32 
Ks § 101 
Bus § 43 Dnr KS 103/3013 
 

Avgift för lån av videofilm och DVD på biblioteket 
 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. Vid folkbiblioteket i Kopparberg 

finns idag möjlighet att hyra kvalitetsfilm för barn för en kostnad av 25 kr. 

Hyrestiden är 3 dagar. Lån av DVD-film är idag den enda utlåning som är förenad 

med en kostnad på vårt bibliotek. Biblioteket tar även ut en avgift på 5 kr/bok för 

att reservera en bok.  

 

Mot bakgrund av att uthyrningen riktar sig till barn samt att kostnaden för inköpet 

av film inte överstiger kostnaden för inköp av många av de böcker som köps in till 

biblioteket är det svårt att finna någon anledning till att avgiftsbelägga just lån av 

barnfilm.  

 

Vidare så tar biblioteket i nuläget ut en avgift för att reservera en bok i bibliotekets 

eget bestånd. Denna avgift är enligt personalen svår att motivera för låntagarna. 

Reservationen kan göras av låntagaren själv via bibliotekets webbsida. Inget av 

biblioteken i våra grannkommuner tar heller ut en sådan avgift. Avgiften för att 

reservera en bok från en annan kommuns bibliotek förslås dock vara oförändrad,  

5 kronor per bok, då detta medför ett merarbete då boken skall skickas mellan 

biblioteken.  

 

Förslag 

Bildningschef Anders Nordlund föreslår bildningsutskottet föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta att avgiften för utlån av film vid folkbiblioteket 

samt avgiften för reservation av medier som finns i bibliotekets eget bestånd tas bort. 
 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

avgiften för utlån av film vid folkbiblioteket samt avgiften för reservation av medier 

som finns i bibliotekets eget bestånd tas bort. 
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Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avgiften för utlån av film 

vid folkbiblioteket samt avgiften för reservation av medier som finns i bibliotekets eget 

bestånd tas bort. 
 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 

Biblioteket 

 

_________ 
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Kf § 33 
Ks § 105 
Au § 47  Dnr KS 009/2012 
 
Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Ljusnarsbergs kommun 

 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och landsting och 

länsstyrelsen att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) 

fastslår i § 1 att ”Kommunerna får meddela föreskrifter enligt 1 kap. 2 § andra 

stycket samt 3 kap. 8 och 9 §§ och 10 § första stycket andra meningen 

ordningslagen (1993:1617)”. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012, § 72 anta 

då föreliggande förslag till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 

Ljusnarsbergs kommun. 

 

Länsstyrelsen i Örebro kommun inkom med beslut daterat den 24 oktober 2012 om 

att upphäva bestämmelserna i § 13, första stycket rörande förtäring av alkohol. 

Beslutet föranleddes av att det inte specifikt angavs vilka geografiska områden som 

omfattades av förbudet mot att förtära alkoholdrycker. 

 

Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag, till reviderade 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 3 april 2013 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun med tillägget i  

§ 13 med Kopparbergs nya kyrkogård. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Yrkande 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar i ett ändringsyrkande att i § 13 ändras texten 

”Avgränsningar se bilagd karta 4” till ”Avgränsningar se bilagd karta 3.” 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till Allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun samt Ewa-Leena Johanssons 

ändringsyrkande. 

 

_________ 
Expediering: 

Länsstyrelsen i Örebro län + handling 
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Kf § 34 
Ks § 107 
Au § 53   Dnr KS 107/2013 
 

Bolagsordning, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson informerar att för närvarande pågår en 

översyn av bolagsordningen för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) och att 

detta kan föranleda en revidering. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner informationen 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med förslag till bolagsordning för 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB). 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

bolagsordning. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Verkställande direktör Christer Göransson, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 

Ekonom Sara Jonsson 

Tillförordnad kommunchef och ekonomichef Bo Wallströmer 
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Kf § 35 
Ks § 108 
Au § 54  Dnr KS 107/2013   
 

Ägardirektiv, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson informerar att för närvarande pågår en 

översyn av ägardirektiven för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) och att 

detta kan föranleda en revidering. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner informationen 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med förslag till ägardirektiv för Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag (LFAB). 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

ägardirektiv. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Verkställande direktör Christer Göransson, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 

Ekonom Sara Jonsson 

Tillförordnad kommunchef och ekonomichef Bo Wallströmer 
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Kf § 36 
Ks § 109 
Au § 55  Dnr KS 107/2013   
 

Direktiv till kommunens stämmoombud, Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag (LFAB) 

 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson informerar att för närvarande pågår en 

översyn av direktiven för kommunens stämmoombud i Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag (LFAB) och att detta kan föranleda en revidering. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner informationen 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till direktiv för 

kommunens stämmoombud för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB). 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

direktiv för kommunens stämmoombud för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 

(LFAB). 

 

 

Kommunfullmäktige 

Jäv  
Följande personer är jäviga och deltar inte i behandlingen av ärendet samt beslutet: 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Gert Stark (S) 

Wiveca Stopp (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Hans Hedborg (C) 

Janeric Björkman (C) 

Anetté Bülow (M) 

Gunnar Fransson (M)  
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunfullmäktiges ordförande Tord Westin (S) 
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Kf § 37 
Ks § 110 
Au § 56  Dnr KS 157/2013   
 

Bolagsordning, Ljusnarsbergs Kommunlager AB (LKAB) 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson informerar att för närvarande pågår en 

översyn av bolagsordningen för Ljusnarsbergs Kommunlager AB (LKAB) och att 

detta kan föranleda en revidering. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner informationen 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med förslag till bolagsordning för 

Ljusnarsbergs Kommunlager AB (LKAB). 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

bolagsordning. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Verkställande direktör Ljusnarsbergs Kommunlager AB, tillförordnad 

kommunchef och ekonomichef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 
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Kf § 38 
Ks § 112 
Au § 58  Dnr KS 157/2013   
 

Direktiv till kommunen stämmoombud, Ljusnarsbergs 
Kommunlager AB (LKAB) 

 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson informerar att för närvarande pågår en 

översyn av direktiven för kommunens stämmoombud i Ljusnarsbergs 

Kommunlager AB (LKAB) och att detta kan föranleda en revidering. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner informationen 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till direktiv för 

kommunens stämmoombud för Ljusnarsbergs Kommunlager AB (LKAB). 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

direktiv för kommunens stämmoombud för Ljusnarsbergs Kommunlager AB 

(LKAB). 

 

 

Kommunfullmäktige 

Jäv 
Följande personer är jäviga och deltar inte i behandlingen av ärendet samt beslutet: 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Wiveca Stopp (S) 

Gert Stark (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Denise Ljungström (S) 

Annika Javinder (S) 

Annika Renbro (S) 
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Pirjo Nilsson (S) 

Astrid Dahl (V) 

Natalie Ström (MP) 

Hans Hedborg (C) 

Janeric Björkman (C) 

Gunnar Fransson (M) 

John-Ove Johansson (M) 

Anetté Bülow (M) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunfullmäktiges ordförande Tord Westin (S) 
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Kf § 39   
 
Val av styrelseledamöter, ersättare och lekmannarevisor 
för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB)   
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har emligt bolagsordningen att välja fem ledamöter och 

fem ersättare i styrelsen för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) samt 

en lekmannarevisor. 

 

Förslag 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 

kommunfullmäktige välja följande ledamöter och ersättare i styrelsen samt 

lekmannarevisor: 

 

Ledamöter: Ersättare: 

Ewa-Leena Johansson  Ingemar Javinder  

Gert Stark Antti Tsupukka 

Wiveca Stopp Leif Jörner Pedersen 

Hans Hedborg Janeric Björkman 

Gunnar Fransson Ulf Hilding 

 

Lekmannarevisor: Jeanet van Dam 

 

Vidare föreslår Ulla Diedrichsen att Ewa-Leena Johansson väljs till ordförande 

och Gert Stark till vice ordförande i styrelsen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

De valda 

Verkställande direktör Christer Göransson, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 

Ekonom Sara Jonsson 

Tillförordnad kommunchef och ekonomichef Bo Wallströmer 
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Kf § 40   
 
Val av styrelseledamöter, ersättare och lekmannarevisor 
för Ljusnarsbergs Kommunlager AB (LKAB)   
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har emligt bolagsordningen att välja fem ledamöter och 

fem ersättare i styrelsen för Ljusnarsbergs Kommunlager AB (LKAB) samt en 

lekmannarevisor. 

 

Förslag 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 

kommunfullmäktige välja följande ledamöter och ersättare i styrelsen samt 

lekmannarevisor: 

 

Ledamöter: Ersättare: 

Ewa-Leena Johansson  Denise Ljungström  

Ingemar Javinder Annika Javinder 

Arne Eklund Annika Renbro 

Gert Stark Pirjo Nilsson 

Antti Tsupukka Wiveca Stopp 

Astrid Dahl Leif Jörner Pedersen 

Ronnie Edvardsson Natalie Ström 

Hans Hedborg Josefina Backelin 

Janeric Björkman Niklas Hermansson 

Ulf Hilding John-Ove Johansson 

Gunnar Fransson Daniel Johansson 

 

Lekmannarevisor: Bengt-Åke Sandström 

 

Vidare föreslår Ulla Diedrichsen att Ewa-Leena Johansson väljs till ordförande 

och Ingemar Javinder till vice ordförande i styrelsen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

De valda 

Verkställande direktör Ljusnarsbergs Kommunlager AB, tillförordnad 

kommunchef och ekonomichef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson  
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Kf § 41 
 
Val av ledamot och ersättare i kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) informerar om framfört 

önskemål om personförändringar vad gäller ledamot och ersättare i kommun-

styrelsen. 

 

Förslag 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen föreslår 

kommunfullmäktige välja Arne Eklund (S) till ordinarie ledamot i 

kommunstyrelsen samt Wiveca Stopp (S) till ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

De valda 

Kanslisekreterare Maria Stenberg 
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Kf § 42 
 
Entledigande från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige, Basil Smith (SD)   
 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad 

den 15 maj 2013 av vilken framgår att Basil Smith (SD) numera är folkbokförd 

i annan kommun. Enligt Kommunallagen kap 4 § 8 upphör uppdraget om en 

förtroendevald upphör att vara valbar. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Basil Smith från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige samt att begäran görs till Länsstyrelsen i Örebro län om 

rösträkning för framtagande av ny ledamot. 

 

_________ 

Expediering: 

Basil Smith 

Länsstyrelsen i Örebro län 
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Kf § 43 
 
Delgivningar 

 

   

 Ljusnarsbergs kommun 

Årsredovisningar och förvaltningsberättelser 

för 2012 gällande stiftelser administrerade av 

kommunen. 
   

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Bilaga  
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 16 maj 2013 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Ewa-Leena Johansson §§ 22-23, 25-35, 37, 

39-43 

Margareta Lagerlöf, tjänstgörande 

ersättare §§ 22-23, 25-43 

Ingemar Javinder §§ 22-23, 25-35, 37, 39-43 Gunnar Fransson §§ 22-23, 25-35, 37, 39-43 

Denise Ljungström §§ 22-23, 25-37, 39-43 Karin Gröningson 

Gert Stark §§ 22-23, 25-35, 37, 39-43 John-Ove Johansson §§ 22-23, 25-37, 39-43 

Wiveca Stopp §§ 22-23, 25-35, 37, 39-43 Anetté Bülow§§ 22-23, 25-35, 37, 39-43 

Sten-Ove Karlsson  

Pirjo Nilsson §§ 22-23, 25-37, 39-43 Centerpartiet 
Josefin Oveson Hans Hedborg §§ 22-23, 25-35, 37, 39-43 

Annika Renbro §§ 22-23, 25-37, 39-43 Eskil Stopp, tjänstgörande ersättare 

Tord Westin Janeric Björkman§§ 22-23, 25-35, 37, 39-43 

Elin Allén §§ 22-23, 25-43  

Antti Tsupukka§§ 22-23, 25-35, 37, 39-43  

Annika Javinder §§ 22-23, 25-37, 39-43 Kraftsamling för Ljusnarsberg 
 Ralf Nielsen 

Vänsterpartiet Hendrik Bijloo 

Astrid Dahl §§ 22-23, 25-37, 39-43  

Ulla Diedrichsen  

  

Miljöpartiet de gröna  

Natalie Ström, tjänstgörande ersättare  

§§ 22-23, 25-37, 39-43 

 

Jimmy Gustavsson  

  

  

  

 


