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Plats och tid                       Tingshuset, Kopparberg                           Tid: 19.00 – 20.35 
 
Beslutande 

 
Enligt bilagda förteckning 
      

Övriga deltagande Christer Lenke 
Ulla Gustavsson och Joakim Qvist, § 7 
Barbro Hjalmarsson, § 7 
Ann-Mary Jansson-Kaare 
 
 
 
 

Utses att justera Antti Tsupukka(s) och Anita Elvenäs (c) 

Justeringens 
plats och tid 

 
Kommunkontoret 2007-02-19      
 
 

Under- 
skrifter 

 
 
Sekreterare     ….……………………………………………………………………….…………….. 

Paragrafer: 1 - 7 

 Ann-Mary Jansson-Kaare  
 

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

 Sten-Ove Karlsson 
 

 
Justerande       ……………………………………………………………………………………………………………… 
                  Antti Tsupukka                             Anita Elvenäs 

 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

            
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2007-02-15      

Datum för 
anslags uppsättning 2007-02-19 

Datum för 
anslags nedtagande 

 
2007-03-16 
      

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet   
    

 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                                         Ann-Mary Jansson-Kaare                                    
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Kf § 1 
Ks § 18 
Au § 7  Dnr KS 
 
IT-strategi för Ljusnarsbergs kommun 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Enligt kommunstyrelsen § 18, 2007-01-24. 
 
_______ 
 
 
Ks § 18 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Enligt allmänna utskottet § 7, 2007-01-10. 
 
_______ 

 
 
Au § 7 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till IT-strategi. 
 
  ****** 
ÄRENDET 
 
IT-chef Lars Örtlund presenterar förslag till IT-strategi för Ljusnarsbergs 
kommun. 
 
Strategin är övergripande för kommunen. Den ska vara vägledande för alla 
nämnder vid hantering av IT och IT-säkerhet inom kommunen. 
 
Kommunfullmäktige föreslås anta IT-strategin.  
 
Därefter kommer kommunstyrelsen att fatta beslut om den mera ingående 
detaljstyrningen som återfinns i dokumenten IT-säkerhetsinstruktioner: 
Förvaltning, Användare och Drift. 
 
_______ 
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Kf § 2 
Ks § 19 
Au § 8  Dnr KS  122/2006 003 
 
Vänsterpartiets motion ”Flaggdag den 8 mars” – förslag till yttrande 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Enligt kommunstyrelsen § 19, 2007-01-24. 
 
_______ 

 
 
Ks § 19 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Enligt allmänna utskottet § 8, 2007-01-10. 
 
 
  ****** 
YRKANDE 
  
Motionären Astrid Dahl (v) tackar för den välvilliga behandlingen av 
motionen och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
_______ 
 
 
Au § 8 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionärens förslag att fastställa  
8 mars som lokal flaggdag och anser därmed motionen besvarad. 
 
  ****** 
MOTIONEN 
 
Den av Vänsterpartiet i Ljusnarsberg/Astrid Dahl inlämnade ”Motion om en 
flaggdag den 8 mars” anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
14 december 2006. 
 
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen anför följande i förslag 
till yttrande över motionen: 
 
”Motionären föreslår att man inför lokal flaggdag på internationella kvinnodagen 
den 8 mars. 
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Vidare skriver motionären att den internationella kvinnodagen är en årlig 
påminnelse om att kvinnor, världen över, fortsätter att diskrimineras. Ingenstans 
har kvinnor uppnått den jämställdhet som borde vara en självklarhet. För att 
manifestera jäm-ställdheten föreslås att Ljusnarsbergs kommun inför flaggdag den 
8 mars varje år. 
 
Vi vill lämna följande svar på motionen: 

 
I den svenska flagglagen som är från 1982 fastställs flaggans storlek, proportioner 
och färger. I övrigt så rekommenderar riksdagen att man följer de allmänna 
flaggdagarna. 
 
Det finns rekommendationer om flaggning som man bör följa och som grundar sig 
på lång tradition och den allmänna uppfattningen av flaggan som nationellt aktad 
symbol. Flaggan är en symbol för Sverige och vår nationella samhörighet. En 
symbol som bör värnas och aktas i alla sammanhang. Alla som har en flaggstång 
kan flagga på högtidsdagar inom orten och familjen. 

 
I Ljusnarsbergs kommun finns sedan 2002 ett antaget flaggreglemente som  
bygger på de rekommendationer som anges av ”Stiftelsen Sveriges Nationaldag”. 
Kommunen har ett avtal med Ljusnarsbergs Hemvärnsförening angående 
ombesörjandet av flaggning på de av kommunen anvisade flaggstängerna, 
12 stycken till antalet. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknade att kommunfullmäktige 
föreslås biträda motionärernas önskan och inrätta en lokal flaggdag den 8 mars 
samt att i och med detta betrakta motionen såsom besvarad.”  
 
_______ 
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Kf § 3 
Ks § 20 
Au § 9  Dnr KS  101/2006 310 
 
Ljusnarsbergs Obundna Kommunpartis motion ”Vägföreningar” – förslag 
till yttrande      
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Enligt kommunstyrelsen § 20, 2007-01-24. 
 
_______ 
 

 
Ks § 20 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
Enligt allmänna utskottet § 9, 2007-01-10. 
 
  ****** 
YRKANDE 
 
Motionären Anna-Marina Martinsson (kfl) tackar för den välvilliga 
behandlingen av motionen och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Au § 9 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar att upprättat förslag till yttrande utgör svar på 
motionen som härigenom anses besvarad. 
 
  ****** 
 
MOTIONEN  
 
Den av Ljusnarsbergs Obundna Kommunparti/Anna-Marina Martinsson 
inlämnade motionen ”Vägföreningar” anmäldes vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 14 september 2006. 
 
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen anför följande i förslag 
till yttrande över motionen: 
 
”Motion har inkommit 2006-09-04 från LOK genom Anna-Marina 
Martinsson med förslag om en vägförening för alla samhällen i Ljusnars-
bergs kommun och där samma regler ska gälla eller att Ljusnarsbergs kom-
mun sköter den ekonomiska delen och upphandlingarna på vägunderhåll. 
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Vägföreningarna i Ställdalen, Bångbro, Hörken, Högfors och Silverhöjden 
bildades under 1960-70-talen. I samband med lagförändringar i slutet av 
1990-talet erhöll kommunerna statliga bidrag för omprövning av vägföre-
ningarna. Kommunstyrelsen i Ljusnarsberg beslutade 2003 att genomföra 
dessa omprövningar. Vägverket har kravet att vägföreningar ska finnas för 
att årliga skötselbidrag ska utbetalas. Vägföreningarna ska ha stadgar och en 
fungerande styrelse. Enligt tidigare lagstiftning har det inte varit möjligt att 
bilda vägförening inom Kopparbergs centralort. 

 
De aktuella vägföreningarna innefattar som högst knappt 400 fastighets-
ägare. Kommunen, liksom Vägverket och Lantmäteriet, bedömer att en väg-
förening med ca 400 fastighetsägare är en relativt stor förening för att med-
lemmannas delaktighet ska kunna tillvaratas.  
 
Motionärens förslag om en gemensam vägförening för samtliga samhällen 
är teoretiskt möjlig, men skulle innebära svårigheter när det gäller medlem-
marnas möjlighet att ta ansvar för, vara delaktiga i och kunna påverka sköt-
sel och underhåll av det lokala vägnätet. En gemensam förening är således 
inte att rekommendera.  

 
Vägföreningarna kan genom avtal överlåta skötselansvaret till kommunen, 
vilket innebär att kommunen handlar upp skötsel för en eller flera vägföre-
ningsområden enligt gällande lag om offentlig upphandling (LOU). 
 
De i kommunen aktuella ombildade vägföreningarna har under december 
2006 erbjudits att överlåta skötsel mot att kommunen erhåller det bidrag 
som Vägverket beviljar. På så sätt kan vägföreningarna undvika att åta sig 
ett stort ekonomiskt ansvar och verksamhetsansvar. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att i och med detta svar anse motionen som besvarad.” 
 
_______ 
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Kf § 4 Dnr KS  008/2007 102 
 
Stiftelsen Gillersklacks styrelse 2007-2010 – val av styrelse och revisor. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Ordinarie ledamöter 
Ewa-Leena Johansson (s), Egna Hemsvägen 21, 772 94 Grängesberg 
Arne Eklund (s), Borrarvägen 24, 714 34  Kopparberg 
Ingemar Javinder (s), Skogsvägen 24, 714 72 Ställdalen 
 
Ersättare 
Sten-Ove Karlsson (s), Mossgruvan 6753, 714 91 Kopparberg 
Pirjo Nilsson (s), Hedins väg 10, 714 30 Kopparberg 
Ulla Kalander-Karlsson (s), Trastvägen 19, 714 33 Kopparberg 

 
Ordförande 
Ewa-Leena Johansson 
 
Vice ordförande 
Ingemar Javinder 
 
Revisor 
Bengt-Åke Sandström, Stortorpsvägen 10, 714 36, Kopparberg 
 
_______ 
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Kf § 5  Dnr KS  008/2007 102 
 
Begäran om entledigande från uppdrag i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
• Roger Englunds (v) begäran om entledigande från uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige beviljas. 
 

• Hemställan hos länsstyrelsen i Örebro län om röstsammanräkning för ny 
ersättare för Vänsterpartiet i Ljusnarsberg. 

  
   ****** 
 
ÄRENDET 
 
Roger Englund (v), hemställer i skrivelse av den 12 januari 2007 om 
entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.  
 
_______ 
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Kf § 6  Dnr KS  008/2007 102 
 
Begäran om entledigande från uppdrag i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
• Eric Sandbergs (m) begäran om entledigande från uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige beviljas. 
 

• Hemställan hos länsstyrelsen i Örebro län om röstsammanräkning för ny 
ersättare för Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg. 

  
   ****** 
 
ÄRENDET 
 
Eric Sandberg, Mårtenstorp 202, 714 93  Kopparberg, hemställer i 
skrivelse av den 12 februari 2007 om entledigande från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige.  
 

_______ 
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Kf § 7  Dnr KS  001/2007   101  
 
Allmänhetens frågestund, programinslag och delgivningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
Delgivningar m m läggs till handlingarna. 
 
   ****** 
Allmänhetens frågestund  
Skrivelse från Lars Gunnar Förslag till Posten gällande förbättringar. 
Hansen, 2007-02-23: Skrivelsen har överlämnats till Posten för 

 besvarande. 
Föreläsare 
Ulla Gustafsson och   Nuvarande och framtidens organisation av 
Joakim Qvist, Posten:  Posten. 
 
Barbro Hjalmarsson,   En asylsköterskas vardagsbestyr och 
asylsköterska:    upplevelser i arbetet med asylsökande. 
   
Delgivningar 

 Länsstyrelsen Örebro län: Protokoll 2007-01-08, dnr 201-00282-2006 – 
  Val av ny ledamot Lotta Johansson (s) och 

ny ersättare Ken Karlsson (s). 
  
Socialchefen (blankett): Rapportering enligt 16 kap. 6 f § SoL – ej  
 verkställda beslut.  

 
 Anmälan av motioner 

Dnr KS  010/2007   101 Claudia Holm, Kraftsamling Ersättares rätt att närvara vid utskottens 
 för Ljusnarsberg: sammanträden. 
 

Dnr KS  011/2007   106 Barbro Resare, Centerpartiet: Avsaknad i lokalpressen, NA/BP, av inslaget 
 ”Ljusnarsberg idag”.  
 
Kommunfullmäktige Barbro Resare meddelar att motionen 
beslutar att godkänna sättet besvarats genom tidningens utökade 
som motionen behandlats på. informationsservice på respektive 

kommunsida. 
 
Anmälan av interpellation Till bildningsutskottets ordförande Gert Stark  
Margareta Svensson,   
Moderaterna i Ljusnarsberg: ”Ny skolorganisation”. 
 
Anmälan av 

  medborgarförslag  
Dnr KS  014/2007   106 Karl-Erik Persson och Radio Ljus angående behov av faciliteter. 

Lars Gunnar Hansen:  


