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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2007-05-10                                                                      
 
 

 Utdragsbestyrkande 
                                                                                                                                                      

 

 

Plats och tid                       Tingshuset, Kopparberg                           Tid: 19.00 – 19.30 

 
Beslutande 

 
Enligt bilagda förteckning 
      

Övriga deltagande Bo Wallströmer 
Ann-Mary Jansson-Kaare 
 

 
Utses att justera Lars Bergsten (s) och Claudia Holm (kfl) 

Justeringens 
plats och tid 

 
Kommunkontoret 2007-05-22      
 
 

Under- 
skrifter 

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

Paragrafer: 22  
 Ann-Mary Jansson-Kaare  

 
  

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

 Förste vice ordförande Ulla Diedrichsen, (v)  
 

 
Justerande       ……………………………………………………………………………………………………………… 
                  Lars Bergsten                                      Claudia Holm 

 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

            
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2007-05-10      

Datum för 
anslags uppsättning 2007-05-22 

Datum för 
anslags nedtagande 

 
2007-06-15 
      

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet   
    

 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                                         Ann-Mary Jansson-Kaare                                    
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Kf § 22 
 
Kommunrevisorerna – revisionsberättelse för år 2006 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
I enlighet med kommunrevisorernas tillstyrkan i revisionsberättelse av  
den 3 maj 2007 beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. 
 
  ****** 
 
ÄRENDET 
 
Revisionsberättelse för år 2006. 
 
Ärendets tidigare behandling 
 
Kommunrevisorerna beslutade den 3 maj 2007 att tillstyrka att 
kommunstyrelsen, de gemensamma nämnderna samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 
  
Det antecknades, att till kommunfullmäktige överlämnats en revisions-
berättelse från revisorerna, samt att denna revisionsberättelse, vartill särskild 
redogörelse samt granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de 
kommunala bolagen bifogas, redovisas i fullmäktiges handlingar. 
  
Det antecknades vidare, att de ledamöter i kommunfullmäktige, vilka jämväl 
var ledamöter och ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga 
organ, icke deltog i behandlingen av ärendet vad avsåg frågan om 
ansvarsfrihet, var och en i vad honom eller henne angick. 
 
Kommunrevisorerna tillstyrkte också att kommunens årsredovisning 
godkännes. 
 
_______ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2007-05-10                                                                      
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
                                                                                                                                                      

 

 

Plats och tid                       Tingshuset, Kopparberg                           Tid: 19.30 – 20.30 

 
Beslutande 

 
Enligt bilagda förteckning 
      

Övriga deltagande Bo Wallströmer 
Ann-Mary Jansson-Kaare 
 

 
Utses att justera Lars Bergsten (s) och Claudia Holm (kfl) 

Justeringens 
plats och tid 

 
Kommunkontoret 2007-05-22      
 
 

Under- 
skrifter 

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

Paragrafer: 23 - 30 

 Ann-Mary Jansson-Kaare  
 

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

 Sten-Ove Karlsson 
 

 
Justerande       ……………………………………………………………………………………………………………… 
                  Lars Bergsten                                Claudia Holm 

 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

            
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2007-05-10      

Datum för 
anslags uppsättning 2007-05-22 

Datum för 
anslags nedtagande 

 
2007-06-15 
      

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet   
    

 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                                         Ann-Mary Jansson-Kaare                                    
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Kf § 23 
Ks § 43  Dnr KS  037/2007 042    
 
Bokslut och årsredovisning 2006 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Enligt kommunstyrelsen § 43, 2007-04-25. 

 
_______ 
 
 
Ks § 43 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
• Årets resultat – överskott – tillförs det egna kapitalet för täckning av 

framtida omstruktureringskostnader. 
• Efter revisorernas hörande godkänns föreliggande bokslut. 
  
 
  ****** 
ÄRENDET 
 
Ekonomiavdelningen har sammanställt en årsredovisning för 
Ljusnarsbergs kommun utifrån den ekonomiska redovisningen för år 2006. 
  
Årsredovisningen innehåller en beskrivning av kommunens verksamhet  
och ekonomi under år 2006. Beskrivningen på kommunnivå omfattar 
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och 
finansieringsanalys.  
 
Motsvarande uppgifter finns för kommunkoncernen. 
  
Enligt kommunallagen skall årsredovisningen lämnas till kommun- 
fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter  
det år som redovisningen avser. 
 
Ordföranden har kallat förvaltningschefer, verksamhetsansvariga med 
budgetansvar och de kommunala bolagens VD till kommunstyrelsens 
sammanträde den 28 mars 2007.  
 
Verksamheternas redovisningar kommer att ligga till grund för arbetet med 
budget 2008. 
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Kf § 24 
Ks § 61  Dnr KS 128.04 336 
 
Bildande av naturreservatet Finnkullberget 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Enligt kommunstyrelsen § 61, 2007-04-25. 
 
  ****** 
YRKANDEN 
 
Ledamoten tillika kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) 
och ledamoten Barbro Resare (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
_______ 
 
 
Ks § 61 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
• Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklaras det område 
som utgör en del av fastigheterna Stortorp 1:1 och Laxbro 22:6 i 
Ljusnarsbergs kommun som naturreservat. Reservatet har den 
avgränsning som framgår av bifogad beslutskarta och med de slutgiltiga 
gränser som utmärks i fält. 
 
• Naturreservatets namn ska vara Finnkullberget. 
 
• Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m m, fastställs den till beslutet bifogade skötselplanen. 
 
• För att tillgodose syftet med naturreservatet förordnas i förslaget 
presenterade föreskrifter att gälla för området.  
 
• Följande förutsättningar ska gälla för beslutets verkställighet: 
 
1) att föreslagna markregleringar genomförs samt 
2) att statliga bidrag beviljas. 
 
 ****** 
ÄRENDET   
 
Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning har på uppdrag (Au § 14,  
2007-02-07) genom kommunbiolog Ingrid Andrén utarbetat ett förslag till 
naturreservat, Finnkullberget. 
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Förslaget har remitterats till berörda intressenter. Ingrid Andrén presenterar 
inkomna remissvar.  
 
I tjänsteskrivelse av den 13 april 2007 anförs bland annat följande: 
  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
• att med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklara det område 
som utgör en del av fastigheterna Stortorp 1:1 och Laxbro 22:6 i 
Ljusnarsbergs kommun som naturreservat. Reservatet har den 
avgränsning som framgår av bifogad beslutskarta och med de slutgiltiga 
gränser som utmärks i fält. 
• att naturreservatets namn ska vara Finnkullberget. 
• att med stöd av 3§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m m, fastställa den till beslutet bifogade skötselplanen. 
• att för att tillgodose syftet med naturreservatet förordna att föreskrifter 
enligt nedan ska gälla för området. 
 
Syftet med naturreservatet 
Området förklaras som naturreservat med syftet att långsiktigt säkerställa 
och utveckla såväl biologisk mångfald som möjligheter till rörligt friluftsliv 
i ett tätortsnära skogsområde. Området ska på ett hållbart sätt utvecklas för 
det tätortsnära friluftslivet och i pedagogisk verksamhet inom förskola, 
skola och för allmänheten. 
 
Genom att området förklaras som naturreservat ges förutsättningar för en fri 
utveckling av en stor del av skogen i riktning mot naturskog, vilket i sin tur 
kommer att ge stora möjligheter till naturupplevelser och rekreation. 
I området ingår även ungskog och ett par små hyggen. I dessa områden ska 
en naturskogsartad barrblandskog, blandskog och lövskog återskapas. 
Miljöer som är naturliga i det norra barrskogsbältet (boreala 
vegetationszonen) och med de djur växter och svampar som är knutna till 
dessa miljöer. Generellt kommer löv att gynnas och speciellt på de marker 
där förutsättningarna för löv är goda. 
 
Det igenväxande kulturlandskapet kring den norra delen av bäcken ska 
restaureras. Det bidrar till variationen i reservatet. Området består av gamla 
slåtter- och betesmarker delvis på gammal åker. Floran är inte utpräglat 
hävdgynnad. Landskapet ska öppnas upp och hävdas genom slåtter eller 
bete samt röjningar. 
 
Föreskrifter 
För att tillgodose syftet med naturreservatet förordna med stöd av 7 kap. 5, 6 
och 30 §§ miljöbalken samt 3 § förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. att nedan angivna föreskrifter samt vård- och 
förvaltningsbestämmelser ska gälla för naturreservatet.” 
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Kf § 25 
Vb § 1  Dnr KS 008/2007 102  
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag – val av styrelse samt revisor 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Enligt valberedningen, § 1, 2007-04-25. 
 
_______ 
 
 
Vb § 1 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
att välja fem ledamöter, fem ersättare, ordförande och vice ordförande samt 
      revisor enligt nedan: 
 
Ledamöter 
Arne Eklund (s), Borrarvägen 24, 714 34  Kopparberg 
Ingemar Javinder (s), Björkvägen 24, 714 72   Ställdalen 
Antti Tsupukka (s), Ängsvägen 9, 714 30  Kopparberg 
Elof Elvenäs (c), Lundsängs Gård 7107, 714 93  Kopparberg 
Ulf Anagrius (kfl), Stjernfors Herrgård, 714 93  Kopparberg 
 
Ersättare 
Ulla Kalander-Karlsson (s), Trastvägen 19, 914 33  Kopparberg 
Annika Javinder (s), Björkvägen 24, 714 72   Ställdalen 
Ulla Diedrichsen (v), Stjärnfors 405, 714 93  Kopparberg 
Lars Berglund (c), Kyrkogårdsgatan 13 B, 714 35  Kopparberg 
Ralf Nielsen (kfl), Ljusnarsvägen 32, 714 30 Kopparberg 
 
Ordförande 
Arne Eklund 
 
Vice ordförande 
Ingemar Javinder 

 
Revisor 
Rune Andersson, Lärkvägen 4, 714 31 Kopparberg 
 
 ****** 
ÄRENDET 
 
I enlighet med bolagsordningen har kommunfullmäktige att förrätta val av 
styrelse, ordförande, vice ordförande och en revisor. 
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Kf § 26      
Vb 2  Dnr KS 008/2007 102  
 
Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB – val av styrelse samt revisor 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Enligt valberedningen, § 2, 2007-04-25. 
 
_______ 
 
 
Vb 2 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
att välja fem ledamöter, fem ersättare, ordförande och vice ordförande samt  
      revisor  enligt nedan: 
 
Ledamöter 
Arne Eklund (s), Borrarvägen 24, 714 34  Kopparberg 
Ingemar Javinder (s), Björkvägen 24, 714 72   Ställdalen 
Antti Tsupukka (s), Ängsvägen 9, 714 30  Kopparberg 
Elof Elvenäs (c), Lundsängs Gård 7107, 714 93  Kopparberg 
Ulf Anagrius (kfl), Stjernfors Herrgård, 714 93  Kopparberg 
 
Ersättare 
Ulla Kalander-Karlsson (s), Trastvägen 19, 914 33  Kopparberg 
Annika Javinder (s), Björkvägen 24, 714 72   Ställdalen 
Ulla Diedrichsen (v), Stjärnfors 405, 714 93  Kopparberg 
Lars Berglund (c), Kyrkogårdsgatan 13 B, 714 35  Kopparberg 
Ralf Nielsen (kfl), Ljusnarsvägen 32, 714 30 Kopparberg 
 
Ordförande 
Arne Eklund 
 
Vice ordförande 
Ingemar Javinder 
 
Revisor 
Rune Andersson, Lärkvägen 4, 714 31 Kopparberg 
 
 ****** 
ÄRENDET 
 
I enlighet med bolagsordningen har kommunfullmäktige att förrätta val av 
styrelse, ordförande, vice ordförande och en revisor. 
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Kf § 27  Dnr KS 063/2007 610 
 
Anmälan av Anetté Bülows ”Fråga till bildningsutskottets ordförande  
Gert Stark (s)” angående avtal med Löa skola – svar på densamma  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
• Frågan upptas för behandling – det vill säga att frågan både anmäls  

och besvaras vid dagens sammanträde.  
• Frågan anses besvarad genom Ewa-Leena Johanssons svar på 

densamma. 
 

****** 
 

ÄRENDET 
 
Rubricerade  fråga anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde i dag, 
torsdagen den 10 maj 2007 och besvaras av ledamoten tillika 
kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) i anledning av att 
ledamoten tillika bildningsutskottets ordförande Gert Stark (s) fått förhinder. 
 
Ordföranden föreslår att frågan härigenom är besvarad. 
 
_______
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Kf § 28  Dnr KS  008/2007 102 
 
Begäran om entledigande från samtliga kommunala uppdrag 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
• Catrine Johanssons (s) begäran om entledigande från uppdragen som 

ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i Räddningstjänsten 
Västerbergslagen och ersättare i Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, 
beviljas. 
 

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

  
   ****** 
 

ÄRENDET 
 
Catrine Johansson, Granvägen 3, 714 72  Ställdalen, hemställer i skrivelse 
av den 7 maj 2007 om entledigande från uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige, ersättare i Räddningstjänsten Västerbergslagen och 
ersättare i Bergslagens Miljö- och Byggnämnd. 
 
_______ 
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Kf § 29  Dnr KS 064/2007 107 
 
Ägardirektiv till kommunens stämmoombud 2007 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Bolagen ska se till att delårsrapport samt bokslut innehåller en redovisning 
av måluppfyllelse gällande ägardirektiven i enlighet med föreliggande 
förslag. 
 
 ****** 
 
ÄGARDIREKTIV 
 
Ifrågavarande extra ärende har av ledamoten tillika kommunstyrelsens 
ordförande Ewa-Leena Johansson (s) anmäls för behandling och beslut: 

 
”Kommunfullmäktiges ordförande är kommunens stämmoombud vid 
årsstämman för de av kommunen helägda bolagen, LIFAB (Ljusnarsbergs 
Industrifastigheter AB) samt LFAB (Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag). 
Stämman äger rum årligen i början av juni. Ägaren, kommunen genom 
kommunfullmäktige, har i uppdrag att förse stämmoombudet med 
eventuella direktiv som skall framföras på årsstämman. 
 
Undertecknad förslår följande direktiv att framföras på årsstämman 2007.  
 
Bolagen ska se till att delårsrapport samt bokslut innehåller en 
redovisning av måluppfyllelse gällande ägardirektiven.” 
 
Det antecknas till protokollet att respektive ledamot genom sin gruppledare i 
kommunfullmäktige delgivits ärendet.  
 
_______ 
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Kf § 30  Dnr KS  001/2007   101  
 
Allmänhetens frågestund, programinslag och delgivningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
Frågor, svar och delgivningar m m läggs till handlingarna. 
 
   ****** 
Allmänhetens frågestund 

 
Fråga  
Helena Ylitalo: 1) När planeras utbyggnaden av Sjukhemmet 

ske?  
 
2) ReseMagasinet saknar uppgifter om olika 
arrangemang av turistiskt intresse. Varför är 
endast guldvaskningen nämnd? 

Svar 
Kommunstyrelsens 1) Kommunfullmäktige ska först anta 
ordförande Ewa-Leena den äldreomsorgsplan som är under 
Johansson (s): utarbetande, men av olika anledningar 

försenats. 
 
 2) Kommunen har av ekonomiska skäl inte 

prioriterat ReseMagasinet som alternativ för 
marknadsföring. Informationen om 
guldvaskning har bekostats av ett privat 
företag. 

 
Fråga 
Sture Ekmark: Bångbro vägförening efterlyser utlovade   
 550 kronor som ska återbetalas från tidigare 

inbetalade 900 kronor. 
 
Svar 
Kommunstyrelsens  Frågan ligger hos Bångbro vägförening. 
ordförande Ewa-Leena 
Johansson (s):    

 
Delgivningar  
 
LFAB: Årsredovisning 2006. 
 
LIFAB: Årsredovisning 2006. 
 

 


