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

 

  

Plats och tid Tingshussalen, Tingshuset, Kopparberg  

 

Tid 18.00 – 18.25 

Beslutande Enligt bilaga. 

 
Övriga deltagande Anders I Andersson, kanslichef och sekreterare 

Berit Westergren, kommunchef 

 

 

Utses att justera 

 
Hendrik Bijloo (-) och Peter Johansson (M) 

 
Justeringsersättare Inger Willman (S)  

 
Justeringens 

plats och tid 
Kommunkontoret 2022-09-21 

 

 

 

Paragrafer 74 – 89 

Underskrifter …………………………………………… 

Sekreterare Anders I Andersson 

  

 

……………………………………………  

Ordförande Kjell Eriksson  

     
  

 

………………………………….       …………………………….. 

Justerande Hendrik Bijloo Peter Johansson 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-09-15 Förvaringsplats 

för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 

anslagsuppsättning 

2022-09-22 Datum för 

nedtagande 

2022-10-17 

Underskrift  

 

…………………………………………………. 

Anders I Andersson 
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Kf § 74 
 

Allmänhetens frågestund 
 

Ärendebeskrivning 
Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige och ingen 

frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde. 

 

_________ 
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Kf § 75 
Ks § 233 
Au § 156   Dnr KS 0011/2022-22 
 

Tillägg i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har inkommit till Ljusnarsbergs kommun 

med ett förslag om att Ljusnarsbergs kommun beslutar att 2 § punkt 5 i Reglementet 

för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ändras till: 

 

Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande 

produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om tobaksfria 

nikotinprodukter. 

 

Ändringen skall gälla från den 1 juli 2022.  

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet.  

 

Förslag 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs 

kommun att besluta att 2 § punkt 5 i Reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen ändras till: 

 

Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande 

produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om tobaksfria 

nikotinprodukter. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

enligt föreliggande förslag.  

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 
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Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 2 § punkt 5 i Reglementet 

för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ändras till: 

 

”Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande 

produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om tobaksfria 

nikotinprodukter.” 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Hällefors kommun 

Lindesbergs kommun 

Nora kommun 
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Kf § 76 
Ks § 198 
Bos § 101  Dnr KS 0011/2022-54 
    

Taxa för kommunens avgifter inom alkohol, tobak och 
liknande produkter, receptfria läkemedel och tobaksfria 
nikotinprodukter, Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Regeringen har aviserat en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter som skall börja 

gälla från och med den 1 augusti 2022. För detta har Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen utarbetat förslag till en taxa för tillsyn. Vidare har taxorna för 

serveringstillstånd av alkohol och tillstånd för försäljning av tobak samt 

tillsynsavgifter för serveringstillstånd av alkohol, tillstånd av försäljning av tobak, 

försäljning av receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter och folköl omarbetats. 

 

Förslag 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen beslutade vid sammanträde den  

19 maj 2022 § 119 föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg 

och Nora besluta anta ny taxa för kommunens avgifter inom områdena 

serveringstillstånd, tobakstillstånd, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter, 

folköl samt den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter. 

 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta ny taxa från och med 

den 1 januari 2023 för kommunens avgifter inom områdena serveringstillstånd, 

tobakstillstånd, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter, folköl samt den nya 

lagen om tobaksfria nikotinprodukter enligt föreliggande förslag. 
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Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Hällefors kommun 

Lindesbergs kommun 

Nora kommun 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   7 (27) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-09-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Kf § 77 
Ks § 259  Dnr KS 0016/2018 
 

Begäran om åtagande som huvudman, Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 juni 2018 § 34 deklarera att 

Ljusnarsbergs kommun önskade att projektering och sanering av Kaveltorps före 

detta koppar- och blyverk genomfördes. Vidare undanbad sig kommunen 

huvudmannaskapet då kommunen saknade resurser och kompetens för att vara 

huvudman avseende projektering och sanering av Kaveltorps före detta koppar- och 

blyverk. Ljusnarsbergs kommun begärde därmed att Sveriges geologiska 

undersökning (SGU) åtog på sig ansvaret som huvudman för projektering och 

efterbehandlingsåtgärder, under förutsättning att statsbidrag erhölls. 

 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har informerat att de önskar ett nytt beslut i 

ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta deklarera att Ljusnarsbergs 

kommun önskar att projektering och sanering av Kaveltorps före detta koppar- och 

blyverk genomförs. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att undanbe sig  

huvudmannaskapet då kommunen saknar resurser och kompetens för att vara 

huvudman avseende projektering och sanering av Kaveltorps före detta koppar- och 

blyverk. Ljusnarsbergs kommun begär därmed att Sveriges geologiska undersökning 

(SGU) åtar på sig ansvaret som huvudman för projektering och 

efterbehandlingsåtgärder, under förutsättning att statsbidrag erhålls. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
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Kf § 78 
Ks § 228 
Au § 140  Dnr KS 0006/2022-40 
 

Delrapport samt eventuella förslag på försäljningar och 
underhållsplaner avseende kommunens fastighetsbestånd 
samt en sammanfattning av Bostadsberedningens möten 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Jimmy Sander fick i uppdrag av Bostadsberedningen att upprätta en 

rapport över vilka fastigheter som skulle kunna avyttras genom försäljning. 

 

Med anledning av uppdraget som gavs fastighetschef Jimmy Sander har kontakt 

tagits med fastighetsmäklare för att värdera de byggnader som sedan tidigare har 

identifierats som tänkbara försäljningsobjekt. Dessa fastigheter är Gula villan,  

Stora Gården och Lärcentrum. 

 

Varför just dessa byggnader har identifierats som lämpliga objekt för försäljning 

beror på att det dels kommer bli kostsamt att underhålla byggnaderna och att det är 

svårt att finna lämpliga verksamheter att husera i de nämnda fastigheterna. 

 

Fastighetschef Jimmy Sander föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Fastighetschef Jimmy Sander föreslår allmänna utskottet att föreslå 

kommunstyrelsen att fatta beslut om att inleda en försäljningsprocess av Gula villan.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.  

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera delrapporten. 
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Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Fastighetschef Jimmy Sander 
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Kf § 79 
Ks § 234 
Au § 161  Dnr KS 0138/2022-2 
 

Policy för säkerhetsskydd 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med en tjänsteskrivelse med förslag på 

policy för säkerhetsskydd.  

 

Policyn för säkerhetsskydd beskriver kommunfullmäktiges viljeinriktning med 

säkerhetsskyddet och dess stöd för arbetet med säkerhetsskydd. Policyn har 

upprättats i enlighet med bestämmelserna i Säkerhetsskyddslagen, 

Säkerhetsskyddsförordningen och Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd. 

Policyn ska kompletteras med riktlinjer som beskriver vad som skall uppnås för att 

säkerställa att säkerhetsskyddet i kommunen upprätthålls.  

 

Policyn ska revideras vid behov eller efter översyn minst en gång per mandatperiod. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till Policy för säkerhetsskydd i 

Ljusnarsbergs kommun.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 

Policy för säkerhetsskydd i Ljusnarsbergs kommun.  
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Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kanslichef Anders I Andersson 
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Kf § 80 
Ks § 235 
Au § 170  Dnr KS 0089/2022 
 

Partistöd för 2021 års verksamhet, Sverigedemokraterna 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 83 anta 

regler för kommunalt partistöd för Ljusnarsbergs kommun. Reglernas § 5 fastslår 

krav på årlig redovisning av partistödets användning och att till redovisningen skall 

bifogas granskningsrapport och granskningsintyg.  

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträden den 12 april 2017 § 14,  

14 september 2017 § 60 och 12 september 2019 § 66 om reviderade regler för 

redovisningen av partistödets användning. 

 

Redovisning av partistödets användning, granskningsrapport och granskningsintyg 

för 2021 har inkommit från Sverigedemokraterna. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.  

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna inkommen redovisning av 

partistöd för 2021 års verksamhet. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Sverigedemokraterna 

Kanslichef Anders I Andersson 

Ekonomihandläggare Maria Rohde 
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Kf § 81 
Ks § 236 
Au § 171  Dnr KS 0089/2022 
 

Partistöd för 2021 års verksamhet, Liberalerna 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 83 anta 

regler för kommunalt partistöd för Ljusnarsbergs kommun. Reglernas § 5 fastslår 

krav på årlig redovisning av partistödets användning och att till redovisningen skall 

bifogas granskningsrapport och granskningsintyg.  

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträden den 12 april 2017 § 14,  

14 september 2017 § 60 och 12 september 2019 § 66 om reviderade regler för 

redovisningen av partistödets användning. 

 

Redovisning av partistödets användning, granskningsrapport och granskningsintyg 

för 2021 har inkommit från Liberalerna. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna inkommen redovisning av 

partistöd för 2021 års verksamhet. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Liberalerna 

Kanslichef Anders I Andersson 

Ekonomihandläggare Maria Rohde 
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Kf § 82 
Ks § 229 
Au § 141  Dnr KS 0006/2022-41 
 

Redovisning av budgetuppdrag, utreda allmännyttans 
underhållsbehov och hyreskollektivets möjligheter att 
finansiera detta 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 december 2018, § 80 i 

samband med antagande av budget för 2019 och plan för 2020-2021 att uppdra åt 

kommunchefen och ekonomichefen att utreda allmännyttans underhållsbehov och 

hyreskollektivets möjligheter att själv finansiera dessa.  

 

Efter kommunstyrelsens beslut ovan bildades Beredningsgruppen för kommunens 

bostadsbestånd (Bostadsberedningen). Vid Bostadsberedningens möte den  

9 februari 2022 redovisades en underhållsplan inklusive beräknande drift- och 

underhållskostnader för såväl allmännyttan som kommunfastigheterna. Beträffande 

drift- och underhållskostnader inom allmännyttan kunde konstateras att utifrån den 

bostadshyresmarknad som föreligger i kommunen och rådande underhållsbehov 

inom allmännyttan, saknar hyreskollektivet möjligheter att själva finansiera 

underhållskostnader samt driftkostnader. 

 

Fastighetschef Jimmy Sander föredrar ärendet.  

 

Förslag 
Fastighetschef Jimmy Sander föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

godkänna föreliggande redovisning och anse uppdraget slutfört.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.  

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna föreliggande redovisning 

och anse uppdraget slutfört. 
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Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Fastighetschef Jimmy Sander 
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Kf § 83 
Ks § 230 
Au § 142  Dnr KS 0006/2022-39 
 

Redovisning av budgetuppdrag, utreda kommunala 
fastigheter för alternativa användningsområden eller 
avyttring 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Jimmy Sander har inkommit med en redovisning av budgetuppdraget 

att utreda kommunala fastigheter för alternativa användningsområden eller avyttring, 

något som kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 december 

2018, § 80.  

 

Efter kommunstyrelsens beslut ovan bildades Beredningsgruppen för kommunens 

bostadsbestånd (Bostadsberedningen). Bostadsberedningens första möte ägde rum 

den 14 januari 2021 där beredningens uppdrag definierades. Det generella uppdraget 

var att beredningen skulle ta fram underlag för beslut angående kommunens 

allmännytta och särskilt fokus på Krokforsområdet. 

 

Kommunfullmäktige fattade vid sammanträdet den 17 oktober 2019, § 81 beslut om 

avyttring i form av rivning av hus på Wallmovägen 11, 21, 22, 24, 27 och 29 och vid 

sammanträdet den 14 maj 2020, § 46 beslutades om rivning av Wallmovägen 15, 19 

och 23. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 juni 2021, § 49 som sin 

viljeinriktning att en totalsanering av bostadsområdet Krokfors innebärande en 

rivning av befintliga byggnader, för att skapa möjligheten att bygga nya bostäder.  

 

Vid Bostadsberedningens sammanträde den 9 februari 2022 redovisades en 

underhållsplan inklusive beräknande drift- och underhållskostnader för såväl 

allmännytta som kommunfastigheter. I samband med detta redovisades vilka 

kommunala fastigheter som var lämpliga att avyttra via försäljning eller rivning.  

 

Fastighetschef Jimmy Sander föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Fastighetschef Jimmy Sander föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

godkänna föreliggande redovisning och anse uppdraget avslutat.  
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Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.  

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna föreliggande redovisning 

och anse uppdraget avslutat.  

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Fastighetschef Jimmy Sander 
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Kf § 84 
Ks § 246 
Bos § 116  Dnr KS 0001/2022-33  
    

Redovisning av budgetuppdrag, inrätta system för 
kostnadsfria mensskydd åt behövande elever i grundskolan 

 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 december 2021 § 98, i 

samband med antagande av budget för 2022 och plan för 2023-2024, uppdra åt 

skolchefen inrätta system för kostnadsfria mensskydd åt behövande elever i 

grundskolan. 

 

Skolchef Andreas Lundholm har inkommit med redovisning daterad den  

5 juli 2022. I redovisningen anges att sedan den 1 juni 2022 finns en automat uppsatt 

i anslutning till skolsköterskans mottagning där elever, kostnadsfritt, kan hämta 

mensskydd. 

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen och anse uppdraget genomfört. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen och 

anse uppdraget genomfört. 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   19 (27) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-09-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Skolchef Andreas Lundholm 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   20 (27) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-09-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Kf § 85 
Ks § 247 
Bos § 118  Dnr KS 0001/2022-32  
    

Redovisning av budgetuppdrag, hur samtliga elever 
engageras i arbetet med mobbing inom skolan 

 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 december 2020 § 140, i 

samband med antagande av budget för 2021 och plan för 2022-2023, uppdra åt 

skolchefen redovisa hur samtliga elever engageras i arbetet med mobbing inom 

skolan. 

 

Skolchef Andreas Lundholm har inkommit med redovisning daterad den  

8 juli 2022 innehållande en sammanställning av aktiviteter som genomförs som 

innefattar direkt elevmedverkan. 

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen och anse uppdraget slutfört. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen och 

anse uppdraget slutfört. 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   21 (27) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-09-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Skolchef Andreas Lundholm 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   22 (27) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-09-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Kf § 86 
Ks § 248 
Bos § 119  Dnr KS 0001/2022-35  
    

Redovisning av budgetuppdrag, utvärdering av effekterna av 
införandet av förstelärare utifrån de mål och uppdrag som 
förelåg vid inrättandet 

 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 december 2021 § 98, i 

samband med antagande av budget för 2022 och plan för 2023-2024, uppdra åt 

skolchefen utvärdera effekterna av införandet av förstelärare utifrån de mål och 

uppdrag som förelåg vid inrättandet. 

 

Skolchef Andreas Lundholm har inkommit med redovisning daterad den  

4 juli 2022. 

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen och anse uppdraget slutfört. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen och 

anse uppdraget slutfört. 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   23 (27) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-09-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Skolchef Andreas Lundholm 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   24 (27) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-09-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Kf § 87 
Ks § 205 
Au § 125  Dnr KS 0112/2022 
 

Årsredovisning 2021, Stiftelsen Gillersklack 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med årsredovisning 2021 för  

Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning. Resultatet för år 2021 uppgår till ett 

underskott med 23 790 kronor. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.  

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen 2021 för Stiftelsen 

Gillersklacks till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Stiftelsen Gillersklack 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   25 (27) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-09-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Kf § 88 
Ks § 208 
Au § 128   Dnr KS 0112/2022-4 
 

Årsredovisning 2021, Stiftelsen Stora Gården 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med årsredovisning 2021 för  

Stiftelsen Stora Gården. Resultatet för år 2021 uppgår till ett överskott med  

1 838 kronor. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera årsredovisning 2021 för 

Stiftelsen Stora Gården. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Stiftelsen Stora Gården 

 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   26 (27) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-09-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Kf § 89 
Ks § 225 
Au § 143  Dnr KS 0112/2022-7 
 

Årsredovisning 2021, Riksbyggen Kooperativa 
Hyresrättsförening Ljusnarsbergs Äldrebostäder 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Ljusnarsbergs Äldrebostäder har 

inkommit med en årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 till 2021-12-31.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.  

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2021 för 

Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Ljusnarsbergs Äldrebostäder. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Ljusnarsbergs Kooperativa Hyresrättsförening Ljusnarsbergs Äldrebostäder 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   27 (27) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-09-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilaga  
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 15 september 2022 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Ewa-Leena Johansson  Daniel Johansson  

Annika Renbro Peter Johansson 

Kjell Eriksson  Jörgen Hart  

Gert Stark   

Maud Tsupukka Sverigedemokraterna 

Antti Tsupukka  Mats Larsson  

Mattias Svedberg  Mathias Eriksson  

Inger Willman Fredrik Heiser  

 Niklas Bäcker  

Vänsterpartiet Åsa Vennberg 

Eva Renberg Hazze Karlsson 

  

Ej partibeteckning  

Hendrik Bijloo   

  

Miljöpartiet de gröna  

Kevin Peart, tjänstgörande ersättare  

  

  

  

  

  

  
 

 

 


