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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-05-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

  

Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg 
 

Tid 18.30-21.15 

Beslutande Enligt bilaga 1 

Övriga deltagande Anders Andersson, kanslichef och sekreterare  

Bo Wallströmer, kommunchef  

Sara Jonsson, ekonom 

Boris Gudmundsson, ordförande, revisionen §§ 28-30 

Karl-Erik Persson, revisor §§ 28-30 
 

Utses att justera 

 
 

Antti Tsupukka (S) och Margareta Lagerlöf (M) 

Justeringsersättare 
 
 

Natalie Peart (MP) 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2014-05-21 Paragrafer 28-43 

Underskrifter 
 

 

 

 

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

  

 

 

……………………………………………… 

Ordförande Tord Westin 

  

 

 

……………………………………………………………………………………. 
Justerande Antti Tsupukka  Margareta Lagerlöf 

  

Organ 
 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2014-05-15 Förvaringsplats 

för protokollet 
Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2014-05-21 Datum för 

nedtagande 
2014-06-16 

Underskrift  

 

…………………………………………………. 

Anders Andersson 
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Kf § 28   
 

Allmänhetens frågestund 
 

Ärendebeskrivning 

Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige och ingen 

frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde. 

 

_________ 
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Kf § 29  Dnr KS 050/2014 
 

Revisionsberättelse 2013 och ansvarsfrihet 
 

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

Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Denise Ljungström (S) 

Gert Stark (S) 

Pirjo Nilsson (S) 

Josefine Oveson (S) 

Annika Renbro (S) 

Elin Allén (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Annika Javinder (S) 

Pirjo Nilsson (S) 

Astrid Dahl (V) 

Leif Jörner Pedersen (V) 

Ulf Hilding (M) 

John-Ove Johansson (M) 

Margareta Lagerlöf (M) 

Margareta Svenson (M) 

Hans Hedborg (C) 

Niklas Hermansson (C) 

Janeric Björkman (C) 

Natalie Peart (MP) 

 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har inkommit med revisionsberättelse för år 2013 med därtill hörande 

bilagor daterad den 29 april 2014 i vilken anges bland annat att räkenskaperna 

bedöms i allt väsentligt vara rättvisande samt att förbättringar skett av 

förvaltningsberättelsen jämfört med tidigare år, dock behövs den utvecklas 

ytterligare. 

 

Revisor Boris Gudmundsson redovisar revisionsberättelsen för år 2013. 

 

Förslag 
Revisorerna tillstyrker att årsredovisning för år 2013 godkänns och att 

kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna 

ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. 
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Yrkande 
Hendrik Bijloo yrkar bifall till revisorernas förslag. 

 

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

revisionsberättelsen, bevilja ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna 

ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. 

 

_________ 

Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 
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Kf § 30 
Ks § 73  Dnr KS 050/2014 
 

Årsredovisning 2013 för Ljusnarsbergs kommun 
 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson och kommunchef Bo Wallströmer redovisar förslag till 

årsredovisning 2013 för Ljusnarsbergs kommun.  

 

Årsredovisningen 2013 har disponerats på det vis att redovisning sker per verksamhet 

till skillnad från tidigare år då redovisning gjordes per ekonomiskt ansvarsområde. Den 

ändrade dispositionen har som syfte att göra årsredovisningen enklare och intressantare 

att läsa för i första hand utomstående. Dispositionen innebär även en uppföljning av det 

material som kommunen rapporterar in till Statistiska centralbyrån i samband med den 

årliga årssammanställningen. 

 

Det ekonomiska resultatet för kommunen 2013 visar på ett överskott med  

18 724 000 kronor. Kommunens resultat överstiger det budgeterade överskottet med 

14 092 000 kronor. Koncernen uppvisar ett överskott med 20 100 000 kronor.  

 

Tre av fyra finansiella mål uppnås medan inget av de fem målen inom sociala och 

bildningsområdena uppnås. 

 

Personalsekreterare Ann-Sofie Söderberg redovisar föreliggande personalredovisning 

för 2013.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att årsredovisningen kompletteras med planerade åtgärder 

med anledning av att målen inte uppnås inom det sociala området samt att 

utredningsgruppen för ökad måluppfyllelse inom skolan tillförs som åtgärd beträffande 

de icke uppnådda målen ”Alla elever ska vara behöriga till gymnasieskolan” och ”Det 

genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ska överstiga 210”. 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att årsredovingen för kommunen behöver utvecklas vad 

gäller analyser av de uppnådda resultaten. Vidare har kommunstyrelsen en stark 

förhoppning att den nya styrmodellen för kommunen, som är under utarbetande, skall ge 

ett tydligare linjärt samband mellan verksamheternas erhållna resurser och vad som 

genomförts via de erhållna resurserna samt verksamheternas konkreta resultat och 

måluppfyllelse. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att efter revisorernas hörande, 

godkänna föreliggande årsredovisning för Ljusnarsbergs kommun  

år 2013. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer och ekonom Sara Jonsson redovisar årsredovisning 2013 

för Ljusnarsbergs kommun. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 
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Kf § 31 
Au § 78   
Au § 62   
Bus § 40   
Su § 58  Dnr KS 085/2013 
 

Ekonomisk rapport 
 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar kommunens ekonomiska situation per den 31 

mars 2014. Prognos för helåret 2014 gällande allmänna utskottets verksamhets-områden 

visar på ett överskott gentemot budget med 833 000 kronor. Fördjupad ekonomisk 

rapport kommer att utarbetas och presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 

23 april 2014. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner rapporten. 

 

 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ansvarsområde 
510 Bildningschef 

520-522 Förskolor 

542 Garhytteskolan 

544 Kyrkbacksskolan 

550 VUXAM 

  

Ansvar 
  
  

Netto 
utfall 
tom feb 
(tkr) 

Period- 
budgettom  
feb 
(tkr) 

Avvikelse  
mot 
period- 
budget 

Årsbudget 
(tkr)t 

Rikt-
punkt 
25 % 

Resultat 
budget/ 
prognos 
(tkr) 

510 12 945,2 10 268,1 -2 677,3   41 413,0 31 0 

520-522 3 198,0 2 503,5 -694,5 10 426,3 31 - 350 

542 1 626,9 1 640,5 13,6 6 762,6 24 0 

544 4 530,6 4 530,3, -0,3 18 694,5 24 0 

550 3 477,5 1 604,9 -1 872,6 6 665,2 52 0 

Summa 25 778,4 20 547,3 -5231,1 83 961,6 31 - 350 
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Beträffande det ekonomiska ansvarsområdet bildningschef (510) prognosticerar enheten 

ett nollresultat, Gymnasiekostnader till andra kommuner är betalda för hela perioden 

med 3 100 000 kronor. 

 

Vad gäller ansvarsområdet förskolechef (520-522) prognosticerar enheten ett underskott 

på 350 000 kronor främst på grund av obudgeterade kostnader för assistenter och för 

avveckling av personal. Statsbidrag för maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder, 

omfattande 200 000 kronor, är utbetalda för årets andra kvartal. Bidrag för perioden 

januari till mars 2014 från Migrationsverket,  

150 000 kronor, är ännu ej rekvirerat. Extra kostnader för assistent, omfattande 105 000 

kronor, lönekostander för avslutad tjänst, 175 000 kronor, samt ovanligt höga kostnader 

för semesterlön i januari och upplupna semesterlöner, 300 000 kronor är också 

anledningar till avvikelser i periodbudgeten. Kostander för måltider i februari och mars 

2014, 100 000 kronor, är ännu ej debiterade. 

 

Angående ekonomiskt ansvarsområde Garhytteskolan (542) respektive 

Kyrkbacksskolan inklusive musikskolan (544) prognosticerar båda ett nollresultat. 

 

Vad gäller ansvarsområde VUXAM (550) prognosticerar enheten ett nollresultat. 

Lönebidrag och övriga bidrag från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är ännu 

ej utbetalt. 

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Anne Shemeikka redovisar delårsrapport per den 31 mars 2014 och att 

resultatprognos vilken visar på ett underskott i förhållande till budget för år 2014 

med 1 972 000  kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns följande 

prognos netto för år 2014. 
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Ansvar Netto, 

prognos/budget, 

tkr 

Socialchef (410) 0 

Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420) - 814 

Enhetschef, Funktionshindrade (430) - 994 

Enhetschef, Äldreomsorg Solgården/Heden (440) - 108 

Enhetschef, Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) - 56 

Enhetschef, Äldreomsorg Koppargården (460) 0 

Enhetschef, Sjuksköterskor (470) 0 

Enhetschef, Rehabilitering (480) 0 

Enhetschef HVB Bergslagen 0 

Summa - 1 972 

 

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

31 mars 2014: 

 

An- 

Netto 

(tkr)  

 

  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 

  2014 budget mot 2014   

   periodbudget   

410  331 1 164 833 4 889 6,8 

420 7 668 3 272 - 4 396 13 295 57,7 

430 4 645 3 792 - 853 15 171 30,6 

440 3 771 3 018 - 753 12 071 31,2 

450 5 806 4 795 - 1 011 19 182 30,3 

460 4 950 4 228 -722 16 913 29,3 

470 1 638 1 605 - 33 6 423 25,5 

480 821 739 - 82 2 957 27,8 

490 2 067 - 62 - 2 129 134 0,0 

Summa 31 697 22 551 - 9 146 90 867 34,9 

 

Ansvarsområde 410 Socialchef har ett överskott för perioden beroende på erhållen 

prestationsersättning, vilken beräknas användas under året för kvalitetshöjande 

åtgärder. 

 

Underskott inom ansvar 420 Individ- och familjeomsorg skall närmare analyseras. 
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Underskottet inom ansvarsområde Funktionshindrade (430) kan härledas till 

utbetald retroaktiv jourersättning, utbetalda sjuklöner för personlig assistans för 

vuxna, vårdhemsplats inom psykiatrivården samt utebliven intäkt för legoarbeten 

 

Ansvarsområde Solgården (440) har ett underskott beroende på ökade 

matservicekostnader. 

 

Underskottet för enheten Äldreomsorg Treskillingen/Hemtjänst (450) orsakas till 

huvuddelen av betalda hyreskostander för kvartal två 2014.. 

 

Underskott gentemot budget under perioden för 460 Koppargården föranleds av 

betalda hyreskostnader för kvartal två 2014. 

 

Ansvarsområde 470 Sjuksköterskor prognosticerar ett resultat enligt budget. 

 

Ansvarsområde 480 Rehabilitering prognosticerar ett resultat enligt budget. 

 

Hem för vår eller boende (HVB) Bergsgården (490) prognosticerar ett resultat enligt 

budget. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet godkänner rapporten och översänder den till kommunstyrelsen för 

kännedom. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer och ekonom Sara Jonsson redovisar kvartalsrapport 1 per 

den 31 mars 2014 enligt följande: 

 

Verksam- Netto (tkr)     

het Utfall Period- Avvikelse Budget Prognos 

  2014 budget mot 2014  mot 

   periodbudget  budget 

Administrativ vht 11 927 15 985 - 4 058 63 941 833 

Social verksamhet 31 735 22 716 - 9 019 90 865 - 2 472 

Bildningsvht 25 784 20 990 - - 4 794 83 962 - 610 

Överförmyndarvht 455 41 - 414 162 - 28 

Allmännyttan - 378 - 286 92 -  1 145 - 1 233 

Summa 69 523 59 446 - 9 193 237 785 - 3 510 
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Av de fyra finansiella målen beräknas tre av dessa uppnås under 2014. Inga större 

avvikelser beräknas från investeringsbudgeten dock finns en stor osäkerhetsafaktor 

beträffande den totala kostnaden för investeringarna i centralköket. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheterna skall återrapportera till kommun-

styrelsen förslag till åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet. Vidare 

beslutar kommunstyrelsen att godkänna rapporten samt att den skall delges 

kommunfullmäktige 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson informerar att ett misstag inträffat i samband med utskick 

av handlingar till dagens sammanträde i kommunfullmäktige, medförande att  handling 

till detta ärende saknas i utskicket. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta ärendet till dess sammanträde den  

12 juni 2014. 

 

_________ 

Expediering: 

Kansliet 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 
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Kf § 32 
Ks § 98 
Au § 69  Dnr KS 017/2013-8 
 

Årsredovisning 2013, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i 
likvidation för perioden 1 juli-31 december 2013 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med förslag till årsredovisning 2013 för 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i likvidation för perioden  

1 juli-31 december 2013. Periodens resultat uppgår till en vinst av 3 431 000 kronor. 

 

Ekonom Sara Jonsson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 1 april 2014, 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera årsredovisning 2013 för 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i likvidation för perioden  

1 juli-31 december 2013. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige notera 

årsredovisning 2013 för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i likvidation för perioden  

1 juli-31 december 2013. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera årsredovisning 2013 för 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i likvidation för perioden  

1 juli-31 december 2013. 
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Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson redovisar årsredovisning 2013 för för Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag i likvidation för perioden 1 juli-31 december 2013. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 
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Kf § 33 
Ks § 99 
Au § 70  Dnr KS 017/2014-9 
 

Direktiv till stämmoombud, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
i likvidation 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ljusnarsbergs kommun har att anta direktiv till kommunens ombud vid Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolags i likvidation bolagsstämma 2014. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 1 april 2014 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolags i likvidations bolagsstämma följande direktiv: 

 bevilja likvidatorn ansvarsfrihet i enlighet med förslag i revisionsberättelsen samt 

godkänna årsredovisning för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolags i likvidation 

avseende perioden 1 juli-31 december 2013, samt 

 godkänna likvidatorns förslag till disposition av 2013 års resultat. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

anta föreliggande förslag till direktiv för kommunens stämmoombud för Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag i likvidation. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till 

direktiv för kommunens stämmoombud för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i 

likvidation. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ Expediering: Ordförande Tord Westin  
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Kf § 34 
Ks § 100 
Au § 66  Dnr KS 157/2013-6 
 

Årsredovisning 2013 för Ljusnarsbergs Kommunlager AB 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med förslag till årsredovisning 2013 för 

Ljusnarsbergs Kommunlager AB.  2013 års resultat uppgår till en vinst av  

16 470 kronor. 

 

Ekonom Sara Jonsson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 1 april 2014, 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige notera årsredovisning 2013 för 

Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige notera 

årsredovisning 2013 för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, efter komplettering med revisions-

berättelse, notera årsredovisning 2013 för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef, tillika verkställande direktör,  Bo Wallströmer redovisar årsredovisning 

2013 för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________   Expediering: Kommunchef Bo Wallströmer och ekonom Sara Jonsson  
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Kf § 35 
Ks § 101 
Au § 67  Dnr KS 157/2013-7 
 

Beslut huruvida Ljusnarsbergs Kommunlager AB uppfyllt 
ändamålet 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslutad bolagsordning för Ljusnarsbergs Kommunlager AB § 4 är bolagets 

ändamål att i enlighet med kommunallagens självkostnadsprincip uppföra och uthyra 

lagerutrymmen.  

 

Ljusnarsbergs kommun har att besluta om huruvida Ljusnarsbergs Kommunlager AB 

uppfyllt ändamålet 2013. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 1 april 2014 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Ljusnarsbergs Kommunlager 

AB uppfyllt ändamålet 2013 enligt bolagsordningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

Ljusnarsbergs Kommunlager AB uppfyllt ändamålet 2013 enligt bolagsordningen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Ljusnarsbergs Kommunlager AB uppfyllt ändamålet 

2013. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen uppfyllt 

sin uppsiktsplikt gällande Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 
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Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

 

 
:  
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Kf § 36 
Ks § 102 
Au § 68  Dnr KS 139/2014-1 
 

Direktiv till stämmoombud, Ljusnarsbergs Kommunlager AB 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ljusnarsbergs kommun har att anta direktiv till kommunens ombud vid Ljusnarsbergs 

Kommunlager ABs bolagsstämma 2014. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 1 april 2014 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid 

Ljusnarsbergs Kommunlager ABs bolagsstämma följande direktiv: 

 bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet i enlighet med förslag 

i revisionsberättelsen samt godkänna årsredovisning för  

Ljusnarsbergs Kommunlager AB avseende räkenskapsåret 2013, 

 godkänna styrelsens förslag till disposition av 2013 års resultat, 

 att kommunens ombud vid årsstämman överlämnar av kommunfullmäktige 

beslutad bolagsordning samt uppdrar åt styrelsen att följa denna. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

anta föreliggande förslag till direktiv för kommunens stämmoombud för Ljusnarsbergs 

Kommunlager AB. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till 

direktiv för kommunens stämmoombud för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ Expediering: Ordförande Tord Westin  
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Kf § 37 
Ks § 103 
Au § 71  Dnr KS 223/2013-2 
 

Årsredovisning 2013, Stiftelsen Gillersklack 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med förslag till årsredovisning 2013 för Stiftelsen 

Gillersklack. 2013 års resultat uppgår till en förlust med 494 614 kronor. 

 

Ekonom Sara Jonsson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad den 1 april 2014 

kommunstyrelsen beslutar att efter komplettering med revisionsberättelse, överlämna 

årsredovisningen 2013 för Stiftelsen Gillersklack till kommunfullmäktige för 

kännedom. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att efter komplettering med 

revisionsberättelse, överlämna årsredovisningen 2013 för Stiftelsen Gillersklack till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen 2013 för Stiftelsen 

Gillersklack till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson föredrar årsredovisning 2013 för Stiftelsen Gillersklack. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: Kommunchef Bo Wallströmer och ekonom Sara Jonsson:  
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Kf § 38 
Ks § 94 
Vn § 21  Dnr KS 041/2014-17 
 

Kommunal folkomröstning 2014 om byte av kommunnamn 
 

Valnämnden 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 27 september 2011, § 85 att ett 

eventuellt byte av kommunnamn skulle föregås av en kommunal folkomröstning i 

samband med de allmänna valen 2014. 

 

Valnämnden beslutade vid sammanträde den 4 februari 2014, § 3 uppdra kanslichef, 

tillika valhandläggare, Anders Andersson utarbeta förslag till kommunal 

folkomröstning söndagen den 14 september 2014 om eventuell folkomröstning gällande 

kommunnamn. 

 

Kanslisekreterare Mia Fridfeldt Berggren har inkommit med förslag till utformning av 

kommunal folkomröstning samt föreskrifter för denna. 

 

Förslag 
Kanslisekreterare Mia Fridfeldt Berggren föreslår valnämnden föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

 Kommunal folkomröstning skall genomföras den 14 september 2014. 

 

 Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler skall överensstämma med distrikten 

och lokalerna för de allmänna valen som genomförs samma dag 

 

Valdistrikt Vallokal 

Hörken Bygdegården, Hörken 

 Ställdalen Ställdalens byalagslokal, Ställdalen 

 Kyrkbacksskolan, Kopparberg Kyrkbacksskolans cafeteria 

 Bångbro Folkets Hus, Bångbro 

Tingshuset, Kopparberg Tingshuset 

 

 Tre valsedlar utformas enligt följande 

a) Jag vill att kommunnamnet skall vara Ljusnarsbergs kommun 

b) Jag vill att kommunnamnet skall vara Kopparbergs kommun 

c) {blank] 
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 4 000 röstsedlar av alternativ a) och b) vardera samt 2 000 röstsedlar för alternativ 

c) skall beställas. Valsedlarna skall vara gröna i storlek A 6  

(105x148 mm) samt tillverkas av 80 grams offsetpapper. 

 

 Följande förutsättningar, som gäller för omröstning i de allmänna valen, enligt 

beslut vid valnämndens sammanträde den 4 februari 2014, §§ 9-11, skall gälla för 

omröstning i den lokala folkomröstningen: 

 

Gällande förtidsröstning: 

- Tingshuset i Kopparberg skall vara förtidsröstningslokal: 

- Förtidsröstningslokalen skall under perioden 27 augusti-14 september 2014 ha 

  öppethållande måndag, onsdag och fredag klockan 12.00-18.00 samt  

  tisdag och torsdag klockan 12.00-20.00 samt lördag och  

  söndag klockan 10.00-  14.00. 

 

Gällande institutionsröstning: 

- Ingen institutionsröstning skall genomföras. 

 

Gällande kommunala bud: 

- De kommunala buden skall under perioden 27 augusti-13 september 2014 vara 

  tillgängliga måndagar till fredagar 13.00-16.00 samt söndagen den  

  14 september 2014 klockan 10.00-18.00. 

 

 Röstsammanräkningen skall vara avslutad senast den 30 september 2014. 

 

Vidare föreslås valnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 

förslag till föreskrifter för kommunal folkomröstning i Ljusnarsbergs kommun den 14 

september 2014. 

 

Valnämndens förslag 
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt 

föreliggande förslag med ändring av att 4 000 röstsedlar för alternativ c) beställs. 
 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå komunfullmäktige besluta enligt föreliggande 

förslag. 
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Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

 

Yrkanden 
Hans Hedborg (C), med instämmande av Niklas Hermansson (C), yrkar avslag på 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Ulf Hilding (M), med instämmande av Ulla Diedrichsen (V), Hendrik Bijloo (KFL), 

Ewa-Leena Johansson (S), Natalie Peart (MP), Ingemar Javinder (S) och  

Margareta Svenson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ulla Diedrichsen (V) yrkar, i ett tilläggsyrkande; att kommunfullmäktige beslutar att 

förbinda sig till att följa majoritetsbeslutet i den kommunala folkomröstningen. 

 

Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Ingemar Javinder (S),  

Natalie Peart (MP) och Hendrik Bijloo (KFL), yrkar avslag på Ulla Diedrichsens 

tilläggsyrkande. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag enligt  

Ulf Hildings med fleras yrkande och Hans Hedborgs och Niklas Hermanssons yrkande 

om avslag på kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordförande ställer proposition på Ulla Diedrichsens tilläggsyrkande och  

Ewa-Leena Johanssons med fleras yrkande om avslag på Ulla Diedrichsens 

tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar avslå  

Ulla Diedrichsens tilläggsyrkande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservationer 
Ulla Diedrichsen (V), Leif Jörner Pedersen (V) och Astrid Dahl (V) reserverar sig 

skriftligt enligt bilaga 2 till förmån för Ulla Diedrichsens tilläggsyrkande. 

 

_________ 
Expediering: 

Valmyndigheten 

Kansliet:  
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Kf § 39 
Ks § 89 
Au § 74  Dnr KS 143/2014-1 
 

Revidering av risk- och sårbarhetsanalys för Ljusnarsbergs 
kommun 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 2 april 2014 

rörande revidering av risk- och sårbarhetsanalys för Ljusnarsbergs kommun. I 

skrivelsen anges att enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap kap 2 § 1 skall varje kommun och 

landsting ha en risk- och sårbarhetsanalys. Innehållet i dessa regleras genom 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om kommuners och 

landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6). 

 

Länsstyrelsen Örebro län konstaterade i uppföljning av kommunens risk- och 

sårbarhetsanalys i Örebro län daterad den 4 mars 2013, att kommunens risk- och 

sårbarhetsanalys inte håller tillräckligt god kvalitet på grund av att denna fortfarande 

bara innehåller en riskidentifiering där analysdelar i form av samhällsviktig verksamhet, 

kritiska beteenden, konsekvenser för verksamheten, resurser och förmågebedömningar 

saknas. 

 

Under hösten 2013 och början av 2014 har genomförts en revidering av kommunens 

risk- och sårbarhetsanalys. Under 2015 kommer, med anledning av ny mandatperiod, en 

mera grundläggande revidering av samtliga kommuners risk- och sårbarhetsanalyser i 

Örebro län att genomföras. 

 

Kanslichef Anders Andersson redovisar förslag till reviderad risk- och sårbarhetsanalys. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-fullmäktige 

anta föreliggande förslag till Risk- och sårbarhetsanalys för Ljusnarsbergs kommun. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

anta föreliggande förslag till Risk- och sårbarhetsanalys för Ljusnarsbergs kommun. 
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Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till 

Risk- och sårbarhetsanalys för Ljusnarsbergs kommun. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar föreliggande förslag till Risk- och 

sårbarhetsanalys för Ljusnarsbergs kommun. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Länsstyrelsen i Örebro län + handling 

Kanslichef Anders Andersson 

:  
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Kf § 40 
Ks § 93 
Su § 63  Dnr KS 222/2013-5 
 

Handlingsprogram gällande utredning och planering av 
kommande åtgärder inom psykiatrin och omsorgen i enlighet 
med överenskommelse med Örebro läns landsting 

 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 26 september 2012, § 201 ingå 

överenskommelse med Örebro läns landsting, övriga kommuner i Örebro län och 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) avseende samarbete kring personer 

med psykiska funktionsnedsättningar enligt förslag som inkommit från 

Regionförbundet Örebro. 

 

Arbetsgruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – vuxna 

(psykiatri och beroendeproblematik), Vilmergruppen, beslutade vid sammanträde den 

14 juni 2013 rekommendera Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län anta 

en reviderad överenskommelse med NSPH. Revideringen av överenskommelsen utgick 

från ett av grundkraven i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) gällande stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 178 anta 

ovanstående förslag till reviderad överenskommelse med Örebro läns landsting, övriga 

kommuner i Örebro län och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) avseende 

samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2013, § 80 i samband med antagande 

av Övergripanden strategier och budget 2014 och plan 2015-2016  

(ÖSB 2014), att det i denna skulle anges att det är av största vikt att kommunen 

fortsätter utredningen och planeringen för kommande åtgärder inom psykiatrin och 

omsorgen i enlighet med överenskommelse som ingåtts med Örebro läns landsting.  

 

Sociala utskottet beslutade vid sammanträde 13 februari 2014, § 33 att uppdra åt 

socialchef Anne Shemeikka och enhetschef Margareta Emnegard att utarbeta förslag till 

handlingsprogram för kommunens fullföljande av överenskommelse med Örebro läns 

landsting, övriga kommuner i Örebro län och NSPH avseende samarbete kring personer 

med psykiska funktionsnedsättningar. Vidare beslutades att ärendet skulle hänskjuts till 

dagens sammanträde. 
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Socialchef Anne Shemeikka och enhetschef Margareta Emnegard har inkommit med 

handlingsprogram gällande utredning och planering av kommande åtgärder inom 

psykiatrin och omsorgen i enlighet med överenskommelse med Örebro läns landsting. 

 

Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 

handlingsprogram gällande utredning och planering av kommande åtgärder inom 

psykiatrin och omsorgen i enlighet med överenskommelse med Örebro läns landsting. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Anne Shemeikka föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag samt att återrapportering 

skall ske till kommunfullmäktige angående fullgörande av budgetuppdrag. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen. 

 

_________ 
Expediering: 

Sociala utskottet 
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Kf § 41 
Ks § 97 
Au § 79  Dnr KS 022/2014-1 
 

Svar, motion angående åtgärder på Allerstatomten,  
Gunnar Fransson (M) 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Gunnar Fransson (M) inkom med motion daterad den 12 januari 2014 angående 

åtgärder på Allerstatomten. I motionen angavs bland annat att åtgärder vidtagits i 

centrala Kopparberg för att försköna samhället dock kvarstår åtgärder vid 

Allerstatomten vilken i nuvarande skick försämrar intrycket av centrala Kopparberg. I 

anledning av detta föreslogs att en kostnadssammanställning görs av nödvändiga 

åtgärder för att försköna kringliggande fasader och markberedning för att åstadkomma 

en funktionsduglig parkeringsyta vid Allerstatomten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 13 februari 2014 § 17 hänskjuta 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till svar daterat den  

31 mars 2014.  I förslaget till svar anges att asfaltering av Allerstatomten beräknas kosta 

320 000 kronor, iordningställande av dagvattenbrunnar till en kostnad av 150 000 

kronor samt målning och skyddande material mot klotter till en kostnad av cirka 30 000 

kronor. Av denna anledning föreslår kommunchef Bo Wallströmer i annat ärende att 

investeringsbudgeten för 2014 utökas med 500 000 kronor för att genomföra åtgärder på 

Allerstatomten. 

 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-fullmäktige 

besluta att med vad som anges i svaret, anse motionen besvarad. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

anta förslaget till svar och därmed anse motionen besvarad. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till svar och 

därmed anse motionen besvarad.  
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Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Gunnar Fransson 
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Kf § 42 
Ks § 96 
Au § 78  Dnr KS 147/2014-1 
 

Utvecklingen rörande Allerstatomten 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den  

27 mars 2014 rörande Allerstatomten. I skrivelsen anges att en asfaltering av tomten 

skulle försköna stadsmiljön samt öka antalet parkeringsplatser i centrala Kopparberg. 

Vidare finns vid den aktuella tomten byggnader vars baksidor vänder sig mot 

Allerstomten som i dag är dåligt underhållna och i behov av att åtgärdas för att 

ytterligare försköna miljön. 

 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta: 

 att uppdra åt Bergslagens Kommunalteknik (BKT) att genomföra asfaltering, 

skyltning, målning samt grävning av brunnar på Allerstatomten för tillskapande 

av parkeringsplatser, 

 att i BKTs uppdrag skall en bedömning göras huruvida eventuella planteringar, 

gräsytor etc är lämpligt, 

 att tillsätta en arbetsgrupp bestående av näringslivschef, inköpare och 

kommunchef för framtagande av förslag till åtgärder på de lodräta delarna av 

fastigheten, 

 att investeringsbudgeten utökas med 500 000 kronor, samt 

 att finansiella målet avseende investeringsnivå ändras till 27 500 000 kronor för 

2014. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 
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Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreligganade 

förslag. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer re4dovisar föreliggande förslag. 

 

Yrkande 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar i ett tilläggsyrkande, att kommunfullmäktige 

beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att vid behov omdisponera investeringsmedel 

för att säkerställa att upprustning av Allerstatomten genomförs enligt föreliggande 

förslag. 

 

Natalie Peart (MP) yrkar bifall till Ewa-Leena Johanssons tilläggsyrkande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och  

Ewa-Leena Johanssons tilläggsyrkande. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 
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Kf § 43   

 
Delgivningar 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ges följande delgivningar: 

 

 Sveriges Kommuner och Landsting, skriften ”Hot och våld mot förtroendevalda” 

 

 Polisen, information om Polisens arbete och kontaktvägar för tryggt, säkert och 

demokratiskt val. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

 

 

 

 

_________ 
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Bilaga 1 
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 15 maj 2014 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Centerpartiet 

Ewa-Leena Johansson Niklas Hermansson 

Ingemar Javinder Hans Hedborg 

Denise Ljungström §§ 28-37 Elof Eriksson, tjänstgörande ersättare 

Gert Stark Janeric Björkman 

Sten-Ove Karlsson  

Pirjo Nilsson Kraftsamling för Ljusnarsberg 
Josefine Oveson Siv Sjöstrand Önander, tjänstgörande ersättare 

Annika Renbro Hendrik Bijloo 

Tord Westin  

Elin Allén Miljöpartiet de gröna 

Antti Tsupukka Natalie Peart, tjänstgörande ersättare 

Annika Javinder Jimmy Gustavsson 

  

Vänsterpartiet  

Astrid Dahl  

Ulla Diedrichsen  

Leif Jörner Pedersen  

  

Moderata samlingspartiet  

Ulf Hilding  

Margareta Svenson, tjänstgörande ersättare  

Karin Gröningson  

John-Ove Johansson  

Margareta Lagerlöf, tjänstgörande ersättare  
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