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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2014-09-18

Plats och tid

Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg

Beslutande

Enligt bilaga

Övriga deltagande

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare
Bo Wallströmer, kommunchef

Utses att justera

Arne Eklund (S) och Janeric Björkman (C)

Justeringsersättare

Ulf Hilding (M)

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Kommunkontoret 2014-09-24

Tid

18.30-19.05

Paragrafer

51-59

……………………………………………
Sekreterare

Anders Andersson

………………………………………………
Ordförande

Tord Westin

Justerande

…………………………………………………………………………………….
Arne Eklund
Janeric Björkman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-09-18

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Datum för
anslagsuppsättning
Underskrift

2014-09-24

Datum för
nedtagande

2014-10-20

………………………………………………….

Anders Andersson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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2014-09-18

Kf § 51
Allmänhetens frågestund
Ärendebeskrivning
Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige och ingen
frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 52

Ks § 139
Su § 77

Dnr KS 213/2014

Reviderade taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och
handikappomsorgen
Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Socialchef Anne Shemeikka har inkommit med förslag till reviderade taxor, avgifter
och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen. Revideringen består av ändrad
avgift för kost och förbrukningsartiklar i samband med korttidsvistelse enligt Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Förslag
Socialchef Anne Shemeikka föreslår följande avgifter för kost och
förbrukningsartiklar:
Ålder, år
0-6
Heldag, Halvsdag,
kronor
kronor
60
30

7-12
Heldag,
kronor
75

Halvsdag,
kronor
33

13 Heldag,
kronor
85

Halvsdag,
kronor
43

Sociala utskottets förslag
Sociala utskottet föreslår, med hänvisning till att revideringen medför en anpassning
till övriga landet i allmänhet och kommunerna i norra Örebro län i synnerhet,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till reviderade
taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen.

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Socialchef Anne Shemeikka föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till reviderade
taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
Expediering:
Socialchef Anne Shemeikka
Avgiftshandläggare Ulla Diedrichsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 53

Ks § 160
Au § 124

Dnr KS 045/2014

Årsredovisning 2013, Regionförbundet Örebro län
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Regionförbundet Örebro län har inkommit med årsredovisning för 2013.
Resultaträkningen visar på ett underskott 2013 med 3 493 000 kronor. Av
verksamhetsberättelsen framgår att Regionförbundet Örebro län uppnår 57 av 61
mål, tre av målen har ännu ej uppnåtts och ett mål anses inte längre angeläget.
Regionfullmäktige har vid sammanträde den 5 juni 2014 § 3 godkänt
årsredovisningen samt beviljat regionstyrelsen och nämnden för energi och klimat
ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning för Regionförbundet Örebro län avseende
år 2013.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 54

Ks § 161
Au § 125

Dnr KS 355/2014

Tertialrapport 1, Regionförbundet Örebro län
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Regionförbundet Örebro län har inkommit med tertialrapport 1 2014 avseende
perioden 1 januari-30 april 2014. Prognosen för helåret 2014 är ett överskott mot
budget med 580 000 kronor. Av de 57 verksamhetsmålen har 56 uppnåtts och ett mål
delvis uppnåtts, dock har detta mål inte prioriterats.
Regionstyrelsen har vid sammanträde den 17 juni 2014 § 33 godkänt tertialrapporten.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen noterar Regionförbundet Örebros läns tertialrapport 1
gällande perioden 1 januari-30 april 2014.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 55

Ks § 170
Su § 101

Dnr KS 322/2014

Årsredovisning 2013, Riksbyggens kooperativa
hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder
Sociala utskottet

Ärendebeskrivning
Riksbyggens kooperativa hyresrättsföreningen Ljusnarsbergs äldrebostäder har
inkommit med årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Resultatet 2013 visar på ett
underskott med 671 640 kronor.

Sociala utskottets förslag
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen notera årsredovisningen 2013 för
Riksbyggens kooperativa hyresrättsföreningen Ljusnarsbergs äldrebostäder.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige noterar årsredovisning för Riksbyggens kooperativa
hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder avseende år 2013.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 56

Ks § 172

Dnr KS 266/2014

Yttrande, motion angående ansökan om byggnadsminnesförklaring av Tingshuset i Kopparberg, Hans Hedborg (C)
Ärendebeskrivning
Hans Hedborg (C) inkom med motion daterad den 13 september 2013 angående
ansökan om byggnadsminnesförklaring av Tingshuset i Kopparberg. I motionen angavs
bland annat att miljön i centrala Kopparberg är en kulturmiljö väl värd att lyfta fram och
som inte är så väl känd som den förtjänar. Det är därför viktigt att bevara och skydda
den gamla bebyggelse som finns kvar i centrum av Kopparberg, och då inte minst
Tingshuset.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 19 september 2013 § 59 hänskjuta
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den
25 augusti 2014. I förslaget till yttrande anges bland annat att kommunfullmäktige delar
motionärens uppfattning att Tingshuset i Kopparberg är en byggnad som har ett stort
värde för kommunen ur historisk och kulturellt hänseende. Detta föranleder även
kommunfullmäktige att anse det vara av stor vikt att bevara denna byggnad. Därefter
anges i yttrandet förfarandet och innebörden av en byggnads-minensförklaring.
Slutligen anges att kommunstyrelsen inom det närmaste skall behandla ärendet om
huruvida en ansökan om byggnadsminnesaförklaring av Tingshuset i Kopparberg skall
inlämnas till Länsstyrelsen i Örebro län.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
anta föreliggande förslag till yttrande och därmed anse motionen besvarad.
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt
kommunchef Bo Wallströmer lämna in ansökan till Länsstyrelsen i Örebro län om
byggnadsminnesförklaring av Tingshuset i Kopparberg.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till
yttrande och därmed anse motionen besvarad.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
Expediering:
Hans Hedborg (C)

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 57

Ks § 175
Au § 138

Dnr KS 087/2014

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges
budgetbeslut
Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den
4 augusti 2014 rörande uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges
budgetbeslut. I skrivelsen redovisas verkställigheten av följande beslut:
•
•
•

•

Kommunfullmäktiges beslut vid sammanträde den 16 december 2010
§ 105, uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta uppdragshandlingar för
interna och externa utförare av kommunalt finansierad verksamhet.
Kommunfullmäktiges beslut vid sammanträde den 15 november 2012
§ 93, uppdra åt kommunstyrelsen utse en parlamentarisk grupp vilken
utreder den politiska organisationen i kommunen.
Kommunfullmäktiges beslut vid sammanträde den 17 december 2009
§ 117, uppdra till bildningschef att utreda och lämna förslag till
fritidsgårdens framtida verksamhet utifrån organisation, volym och
driftform med syftet att sänka kostnaden.
Kommunfullmäktiges beslut vid sammanträde den 21 november 2013
§ 80, uppdra åt bildningsutskottet innan sommaren 2014 utreda
förutsättningarna för att starta kulturskola i kommunen och presentera vilka
ekonomiska resurser som behövs för detta.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anse de i skrivelsen angivna budgetbesluten
verkställda och att dessa därmed avskrivs.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anse de i skrivelsen angivna budgetbesluten
verkställda och att dessa därmed avskrivs.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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2014-09-18

Dnr KS 041/2014

Anmälan av resultat av kommunal folkomröstning rörande
eventuellt byte av kommunnamn
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
Anders Andersson utarbeta förslag till kommunal folkomröstning söndagen den
14 september 2014 om eventuell folkomröstning gällande kommunnamn.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 maj 2014 § 38 att kommunal
folkomröstning skulle genomföras söndagen den 14 september 2014 angående
eventuellt byte av kommunnamn. Vid folkomröstningen skulle finnas följande
valalternativ:
•
•
•

Jag vill att kommunen skall heta Ljusnarsbergs kommun
Jag vill att kommunen skall heta Kopparbergs kommun
Blank

Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande. I det aktuella ärendet gäller att i det
fall ett namnbyte av kommunen skall ske, skall detta föregås av ett beslut av
kommunfullmäktige om att ansökan skall sändas till regeringen om namnbyte på
kommunen, varefter en sådan ansökan bereds av Kammarkollegiet. Detta innebär att det
kommunala folkomröstningsresultatet inte är något definitivt beslut vad gäller frågan
om ett eventuellt namnbyte på kommunen.
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med anmälan daterad den
18 september 2014 av resultatet av den kommunala folkomröstningen den
14 september 2014. Anmälan visar på följande resultat:
Valalternativ
Jag vill att kommunen skall heta Ljusnarsbergs kommun
Jag vill att kommunen skall heta Kopparbergs kommun
Blank
Ogiltiga röster
Summa
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Antal röster
1 807
935
86
18
2 846

Procent
63,5
32,9
3,0
0,6
100,0
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Valdeltagandet var 71,6 procent.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunfullmäktige godkänna anmälan av
resultatet av kommunal folkomröstning rörande eventuellt byte av kommunnamn.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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2014-09-18

Kf § 59
Delgivningar
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ges följande delgivningar:
•

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 14:35 Fullmäktiges val av
revisorer

•

Örebro läns nämndemannaförening, skrivelse rörande nämndemäns uppdrag

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige noterar delgivningarna.
_________

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Bilaga

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde
torsdagen den 18 september 2014

Socialdemokraterna
Arne Eklund, tjänstgörande ersättare
Ingemar Javinder
Elsa Jansson, tjänstgörande ersättare
Gert Stark
Susanne Hall, tjänstgörande ersättare
Pirjo Nilsson
Josefine Oveson
Annika Renbro
Tord Westin
Elin Allén
Antti Tsupukka
Annika Javinder
Vänsterpartiet
Madelene Lindkvsit, tjänstgörande ersättare
Ulla Diedrichsen
Miljöpartiet
Natalie Peart, tjänstgörande ersättare
Jimmy Gustavsson

Justerandes sign.

Moderata samlingspartiet
Ulf Hilding
Gunnar Fransson
Karin Gröningson
John-Ove Johansson
Kristina Bäck, tjänstgörande ersättare
Centerpartiet
Niklas Hermansson
Hans Hedborg
Eskil Stopp, tjänstgörande ersättare
Janeric Björkman
Kraftsamling för Ljusnarsberg
Ralf Nielsen
Hendrik Bijloo
Sverigedemokraterna
Jens Pettersson

Utdragsbestyrkande

