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Kf § 111 

Allmänhetens frågestund 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (35) 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfull mäktige och ingen 
frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-09 

Kf § 112 
Ks § 249 

Au§ 194 Dnr KS 431/2014 

Kommunal Avfallsplan 2016-2020 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11december2014 § 88 

förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan till och med den 30 juni 2015. 

Kvalitetsledare avfall & återvinning Michael Lindström, Bergslagens 

Kommunalteknik (BKT), inkom med mail den 30 mars 2015 med önskemål om 

ytterligare förlängning av giltighetstiden för nuvarande avfallsplan. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2015 § 44 att förlänga 

giltighetstiden för nuvarande avfallsplan till dess beslut togs om en ny avfallsplan. 

Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 16 oktober 2015 § 127 godkäima 

då föreliggande förslag till avfallsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och 

Nora kommuner samt överlämna den till respektive kommunens fullmäktige för 

beslut. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta 
föreliggande förslag till Kommunal Avfallsplan 2016-2020. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag ti ll 
Kommunal Avfallsplan 2016-2020. 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
K valitetsledare avfall & återvinning Michael Lindström, Bergslagens Kommunalteknik 
(BKT) föredrar ärendet. 

Justerandes sign 

.~ U<ht~ ~JJ_,. 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktiges beslut · 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Bergslagens Kommunalteknik 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Nora kommun 

Utdragsbestyrkande 

4 {35) 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-09 

Justerandes sign. 

Kf § 113 
Ks § 248 

Au§ 192 Dnr KS 238/2015 

Risk- och sårbarhetsanalys för Ljusnarsbergs kommun 
mandatperioden 2015-2018 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
I Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap kap 2 § 1 anges att 

Kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära 
händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive 
landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och 
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 

Kommuner och landsting skall vidare, med beaktande av risk- och 
sårbarhetsanalysen, för va1je ny mandatperiod fastställa en plan för 
hur de skall hantera extraordinära händelser. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela närmare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt 
planer för hanteringen av extraordinära händelser. 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) författningssamling 
(MSBFS) 2015 :5 § 4 skall kommunen senast den 31 oktober under det första 
kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige ställa samman och rapportera 
resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalys enligt av MSB fastställd 
uppställning. På grund av landets flyktingmottagande har kommunerna erhållit 
dispens till den 31 december 20 15 med att inkomma med risk- och sårbarhetsanalys. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till risk- och 
sårbarhetsanalys för mandatperioden 2015-2018 daterat den 3 november 2015. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
anta föreliggande förslag till Risk- och sårbarhetsanalys för Ljusnarsbergs kommun 
2015-2018. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
enligt föreliggande förslag. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige besluta att anta före liggande förslag 
med ändring att namnet anges till Risk- och sårbarhetsanalys för Ljusnarsbergs 
kommun perioden 2015-2019. 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Ulf Hilding (M), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Ewa-Leena Johansson (S) yrkar i ett tilläggsyrkande, kommunfullmäktige besluta 
uppdra åt kanslichef Anders Andersson rätta stavfel samt genomföra de redaktionella 
ändringar som det anses fömas behov av och vilka inte påverkar sakinnehållet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag samt enligt 
Ewa-Leena Johanssons (S) ti lläggsyrkande. 

Expediering: 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap + handling 
Länsstyrelsen i Örebro län+ handling 
Kanslichef Anders Andersson 

Utdragsbeslyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-09 

Kf § 114 
Ks § 255 Dnr KS 111/2015 

Budget 2016 och plan för 2017-2018 

Kommunstyre/sen 

Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2016 och plan för 2017-2018 sändes den 2 oktober 2015 ut till 
politiska partier representerade i kommunfullmäktige på remiss. 

Centerpartiet inkom den 28 oktober 2015 med yttrande över utsänt förslag. 

Dåvarande Folkpartiet Liberalerna inkom den 29 oktober 2015 med yttrande över 
utsänt förslag. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet inkom den 
2 november 2015 med gemensamt yttrande över utsänt förslag. 

Moderata Samlingspartiet inkom den 4 november 2015 med yttrande över insänt 
förslag. 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag daterat den 
18 november 2015 till budget 2016 och plan för 2017-2018 utifrån 
budgetberedningen den 10 november 2015. 

Ekonomichef Sara Jonsson och kommunchef Bo Wallströmer föredrar föreliggande 
förslag till budget 2016 och plan för 2017-2018. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar om följande uppdrag vilka 
skall rapporteras till kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige: 

1. att uppdra åt bildningschefen utreda möjligheterna till sommarlovsstöd i 
grundskolan och söka medel för detta till sommarens verksamhet, 

2. att uppdra åt bildningschefen utreda och bevaka behovet av att söka olika 
statsbidrag inom skolans område i syfte att insatser görs för bättre resultat, 

3. att uppdra åt socialchefen utvärdera kommunens behov av att söka de 
särskilda riktade statsbidragen för att stärka och utveckla den sociala barn
och ungdomsvården under 2016, 

Justerandes sign. 

/Jltln /} I . ' l{ ~- /,·"-J---h ' 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-09 

Justerandes sign. 

4. att uppdra åt socialchefen utvärdera beslutet om att säga upp avtalen med 
Samhall om köp av tvättjänster samt leverans av matlådor för att säkerställa 
att detta är möjligt att hantera inom ramen för den kommunala 
hem tj änstverksamheten, 

5. att uppdra åt näringslivsutvecklaren kartlägga hur grundskolans 
investeringsbudget avseende IT-utrustning har utnyttjats de senaste två åren 
samt vilka utbildningsinsatser som har erbjudits personalen och om 
kompetensen är tillfredställande, 

6. att uppdra åt bildningschefen utvärdera resultatet av inrättandet av kulturskola 
i kommunen med syfte att utröna om fler elever i och med detta valde gå i 
Ljusnarsbergs kommuns grundskola istället för att välja privata alternativ 
eller grundskola i annan kommun, 

7. att det, under förutsättning att kommunen förvärvar mark intill 
Kyrkbacksskolans område, sker en bred dialog med alla elever i samband 
med budgetarbetet 20 16 med målsättningen att utforma den utökade 
skolgården på bästa möjliga sätt. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

I . att Ljusnarsbergs kommunlager AB skall avyttras under 2016, 
2. att uppdra åt kommunchefen att utreda konsekvenserna av ett övertagande av 

lokalvårdsverksamheten från Bergslagens Kommunalteknik, 
3. att uppdra åt kommunchefen genomlysa individ- och familjeomsorgens 

organisation och verksamhet med syfte att säkerställa långsiktig 
kostnadseffektivitet och kvalitet inbegripet kompetensbehov och att statliga 
bidrag rekvireras, 

4. att uppdra åt ekonomichefen genomlysa förskolans och grundskolans 
ekonomi utifrån tidigare budgetbeslut och resursfördelningsmodell, 

5. att uppdra åt kommunchefen utreda förutsättningarna och konsekvenserna av 
ett medlemskap i Sydnärkes taxe- och avgiftsnämnd, 

6. att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 
2016 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen, 
innebärande att kommunchefen är beslutande i samråd med ekonom, 

7. att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande höjd 
taxa med fyra procent, 

8. att för år 2016 fastställa fö religgande förslag till slam taxa innebärande ökad 
avgift med 34 kronor per tömning inklusive fyra kubikmeter och 20 meter 
slang, 

9. att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande två 
procents höjning, 

Utdragsbestyrkande 

ff(/rh u~- ~l~ , 
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10. att aviserade medel hänförliga ti ll regeringens proposition 2015116:47 "Extra 
ändringsbudget för 2015" skall hanteras redovisningstekniskt och i övrigt i 
samband med 2015 års bokslutsarbete, 

11. att anta föreslagen modell för fördelning av ersättningar från 
Migrationsverket som redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 
17 juni 2015 § 159 med tillägg av att kommunstyrelsen ges rätt att revidera 
modellen utifrån tillkommande och/eller ändrade förutsättningar, 

12. att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2016, 
samt 

13. att i övrigt fastställa Budget 2016 och plan för 2017-2018 enligt föreliggande 
förslag. 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har inkommit med yttrande daterat den 30 november 2015. 

Ekonomichef Sara Jonsson och kommunchef Bo Wallströmer föredrar föreliggande 
förslag till budget 2016 och plan för 2017-2018. 

Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Ulf Hilding (M), 
Natalie Peart (MP), Astrid Dahl (V) och Niklas Hermansson (C), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Hendrik Bijloo (L) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag med fö ljande 
ändringar: 

Finansiella mål 
Kommunfullmäktige beslutar om fö ljande tre finansiella mål i budget 2016 och 
plan för 2017-2018: 

• Resultatet skall budgeteras på att ligga på åtminstoner två procent av 
skatteintäkter och intäkter från utjämningssystemet. 

• Kommunens samtliga lån skall inte överstiga 250 000 000 kronor. 
• Likviditeten skall uppgå till minst fem procent av kommunens årliga externa 

bruttokostnader. 

Driftbudget, verksamhetsförändringar 
Allmän verksamhet 

• Kommunstyrelsens disponibla medel minskas med I 000 000 kronor. 
• Sparkrav på kommunens administration uppgående till 250 000 kronor. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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• Kommunens resultat 2016, budgeterat överskott minskas med 
3 500 000 kronor, samt 

10 (35) 

• Hållbaii Ljusnarsberg, I 00 procents förnybar energiförsö1jning, ökning av 
budgeten med 500 000 kronor. 

Bildningsverksamhet 
• Förstärkning av pedagogiken på Garhytteskolan, med 500 000 kronor. 
• Ökad gymnasiebehörighet för elever genom ett tionde grundskoleår våren 

2016, ökad budget med 5 00 000 kronor. 
• Ökad gymnasiebehörighet för elever genom ett tionde grundskoleår hösten 

2016, ökad budget med 500 000 kronor. 
• Minskade kostnader för individuella programmet inom gymnasieskolan, 

minskad budget med 500 000 kronor. 
• Förstärkning av ledningsorganisation med 50 procents tjänst som 

administratör, ökad budget med 200 000 kronor. 
• Införande av schemalagd pedagogisk lunch, ökad budget med 

300 000 kronor. 

Social verksamhet 
• Ökad budget och därmed enligt Liberalerna mer realistisk budget inom 

individ- och familjeomsorgen, 2 000 000 kronor. 
• Förstärkning av det förebyggande arbetet inom individ- och 

famiijeomsorgen, ökad budget med 500 000 kronor. 
• Kostnader för integrationsplan, ökad budget med 250 000 kronor. 

Investerings budget 
• Nybyggnation av Ljusnarshallen under 2017 med en investeringsbudget 

uppgående till 36 000 000 kronor. 
• Renovering av 2018 av Kyrkbacksskolans matsal samt nybyggnation av sex 

klassrum, ökade investeringsanslag med 18 500 000 kronor. 

Tillkommande budgetuppdrag 
Följande uppdrag skall tillföras budget 20 16 och plan för 2017-2018: 

• att uppdra åt bildningschefen utreda förutsättningarna och konsekvenserna 
av tioårig grundskola alternativt gymnasium i Kopparberg med staii hösten 
2016, 

• att uppdra åt fastighetschefen att utreda förutsättningarna och 
konsekvenserna av en kommunal målsättning av 100 procentig förnybar 
energiförsöijning i Ljusnarsbergs kommun, samt 

• att uppdra åt bildningschefen utvärdera schemalagd lunch under pågående 
försöksverksamhet och om utfallet av utvärderingen är positiv, permanenta 
försöksverksamheten. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Astrid Dahl (V) yrkar avslag på Hendrik Bij loos (L) ändrings- och 
tilläggsyrkanden. 

Propositionsord ni ng 
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Ordförande ställer proposition på Hendrik Biljoos (L) ändringsyrkanden avseende 
finansiella mål och Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. 

Ordförande ställer proposition på Hendrik Biljoos (L) ändringsyrkanden avseende 
driftbudgeten och Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. 

Ordförande ställer proposition på Hendrik Biljoos (L) ändringsyrkanden avseende 
investeringsbudgeten och Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. 

Ordförande ställer proposition på Hendrik Biljoos (L) ti lläggsyrkande att uppdra åt 
bildningschefen utreda förutsättningarna och konsekvenserna av tioårig grundskola 
alternativt gymnasium i Kopparberg med start hösten 2016 och Astrid Dahls (V) 
avslagsyrkande. Ordförande filmer att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. 

Ordförande ställer proposition på Hendrik Biljoos (L) tilläggsyrkande att uppdra åt 
fastighetschefen att utreda förutsättningarna och konsekvenserna av en kommunal 
målsättning av I 00 procentig förnybar energiförsö1jning i Ljusnarsbergs kommun 
och Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. 

Ordförande ställer proposition på Hendrik Bi ljoos (L) tilläggsyrkande att uppdra åt 
bildningschefen utvärdera schemalagd lunch under pågående försöksverksamhet 
och om utfallet av utvärderingen är positiv, permanenta försöksverksamheten och 
Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att uppdra åt bildningschefen utreda möjligheterna till sommarlovsstöd i 
grundskolan och söka medel för detta till sommarens verksamhet, 

2. att uppdra åt bildningschefen utreda och bevaka behovet av att söka olika 
statsbidrag inom skolans område i syfte att insatser görs för bättre resultat, 

Utdragsbestyrkande 
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3. att uppdra åt socialchefen utvärdera kommunens behov av att söka de 
särskilda riktade statsbidragen för att stärka och utveckla den sociala barn
och ungdomsvården under 20 16, 

4. att uppdra åt socialchefen utvärdera beslutet om att säga upp avtalen med 
Samhall om köp av tvättjänster samt leverans av matlådor för att säkerställa 
att detta är möjligt att hantera inom ramen för den kommunala 
hemtjänstverksamheten, 

5. att uppdra åt näringslivsutvecklaren kartlägga hur grundskolans 
investeringsbudget avseende IT-utrustning har utnyttjats de senaste två åren 
samt vilka utbildningsinsatser som har erbjudits personalen och om 
kompetensen är tillfredställande, 

6. att uppdra åt bildningschefen utvärdera resultatet av inrättandet av kulturskola 
i kommunen med syfte att utröna om fler elever i och med detta valde gå i 
Ljusnarsbergs kommuns grundskola istället för att välja privata alternativ 
eller grundskola i annan kommun, 

7. att det, under förutsättning att kommunen förvärvarar mark intill 
Kyrkbacksskolans område, sker en bred dialog med alla elever i samband 
med budgetarbetet 2016 med målsättningen att utforma den utökade 
skolgården på bästa möjliga sätt. 

8. att Ljusnarsbergs kommunlager AB skall avyttras under 2016, 
9. att uppdra åt kommunchefen att utreda konsekvenserna av ett övertagande av 

lokalvårdsverksamheten från Bergslagens Kommunalteknik, 
10. att uppdra åt kommunchefen genomlysa individ- och familjeomsorgens 

organisation och verksamhet med syfte att säkerställa långsiktig 
kostnadseffektivitet och kvalitet inbegripet kompetensbehov och att statliga 
bidrag rekvireras, 

11 . att uppdra åt ekonomichefen genomlysa förskolans och grundskolans 
ekonomi utifrån tidigare budgetbeslut och resursfördelningsmodell, 

12. att uppdra åt kommunchefen utreda förutsättningarna och konsekvenserna av 
ett medlemskap i Sydnärkes taxe- och avgiftsnämnd, 

13. att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 
2016 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen, 
innebärande att kommunchefen är beslutande i samråd med ekonom, 

14. att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande höjd 
taxa med fyra procent, 

15. att för år 2016 fastställa fö religgande förslag till slamtaxa innebärande ökad 
avgift med 34 kronor per tömning inklusive fyra kubikn1eter och 20 meter 
slang, 

16. att för år 2016 faststä lla fö religgande förslag till VA-taxor innebärande två 
procents höjning, 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign . 

17. att aviserade medel hänförliga till regeringens proposition 2015/16 :4 7 "Extra 
ändrings budget för 2015" skall hanteras redovisningstekniskt och i övrigt i 
samband med 2015 års bokslutsarbete, 

18. att anta föres lagen modell för fördelning av ersättningar från 
Migrationsverket som redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 
17 juni 2015 § 159 med tillägg av att kommunstyrelsen ges rätt att revidera 
modellen utifrån tillkommande och/eller ändrade förutsättningar, 

19. att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2016, 
samt 

20. att i övrigt fastställa Budget 2016 och plan för 2017-2018 enligt föreliggande 
förslag. 

Reservation 
Hendrik Biljoo (L) reserverar sig till förmån för egna yrkanden med följande 
motivering: "Världen står inför stora utmaningar i och med ökade flyktingströmmar 
och klimatförändring. Det krävs globala lösningar för detta globala problem. Vi 
anser dock att sådana lösningar bör få stöd från flera håll och att även Ljusnarsbergs 
kommun måste bidra till att uppnå en verklig förbättring på dessa områden. Därför 
anser vi att insats föreslagen i våra ändringsförslag bör genomföras snarast. 
Dessutom anser vi att återkopplingen hittills av provet med schemalagd lunch är så 
pass positiv att en permanentning av provet bör övervägas. Därför anser vi att 
bildningschefen bör få i uppdrag att utforska möjligheten att göra detta." 

Expediering: 
Bergslagens miljö- och byggnämnd 
Bergslagens överförmyndarnämnd 
Räddningsnämnden Västerbergslagen 
Bergslagens Kommunalteknik 
Kommunledningsgruppen 
Enhetschefer/rektorer/förskolechef/förvaltningschef 

Utdragsbestyrkande 

. ll!#m w~- ~ Ji. , 



~LJUSNARSBERGS 
WI KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 115 
Ks § 250 
Bos§ 203 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (35) 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

DnrK5253/2013,040/2015 

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt 
program 2016-2019 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 17 mars 2011 , § 3 Äldrepolitiskt 
program för Ljusnarsbergs kommun 201 1-2014. Revidering av detta program 
skulle ske under 2014. 

Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 7 februari 2013, § 28 uppdra åt 
dåvarande socialchef Charlotte Dahl bom att utarbeta ett förslag till tidplan för 
arbetet med revidering av äldrepolitiska programmet. 

Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 7 mars 2013, § 39 anta ett då 
föreliggande förslag till tidplan utarbetat av dåvarande socialchef 
Charlotte Dahlbom. 

Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 10 oktober 20 13, § 117 om en 
reviderad tidplan för arbetet med det äldrepolitiska programmet. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 januari 2014, § 11 uppdra åt 
sociala utskottet revidera föreliggande tidplan för arbetet med Äldrepolitiskt 
program för Ljusnarsbergs kommun år 2015-2018. Revideringen skulle medföra att 
remisstiden förlängdes till och med den 28 feb ruari 20 14. 

Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 13 februari 20 14 § 29 om reviderad 
tidsplan. 

Under våren, sommaren och hösten 2014 pågick ett arbete pågått med att revidera 
förslaget till Äldrepolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun år 2015-2018. 

Dåvarande socialchef Anne Shemeikka, folkhälsostrateg Linnea Hedkvist och 
fo lkhälsoutvecklare Natasha Anderberg inkom med förslag till Hälsosamt åldrande i 
Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2015-2025. 

Sociala utskottet diskuterade förslaget vid sammanträde den 13 november 2014 
§ 138 varvid diverse frågeställningar uppkom och revideringar gjordes av förslaget. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



[919] LJUSNARSBERGS 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-09 

Justerandes sign. 

Därefter beslutade sociala utskottet att förslaget till äldrepolitiskt program skulle 
sändas ut på remiss ti ll politiska partier representerade i kommunfullmäktige, Rådet 
för funktionshindrade och pensionärer, pensionärsorganisationer och organisationer 
för funktionshindrade. Remisstiden skulle vara till och med den 5 januari 2015. 

Remissyttranden inkom från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, 
Moderata Samlingspartiet, Sverigedemokraterna, PRO Hörken, Örebro läns 
Afasiförening, Attention och Folke Haglund. 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 15 januari 2015 
§ 12 att uppdra åt då tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström ansvara för 
sammanställning av remissyttranden samt utifrån dessa, reviderat förslag till 
äldrepolitiskt program. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 april 2015 § I 7 att 
befintligt äldrepolitiskt program skulle gälla även år 2015, efter förslag från 
bildnings- och sociala utskottet och kommunstyrelsen. Detta förslag föranleddes av 
att då förel iggande förslag till äldrepolitiskt program för 2015-2025 innehöll stora 
revideringar. 

Kommunfullmäktige beslutade den I 0 juni 2015 § 51 om ny styrmodell för 
kommunen. Ordförande Ingemar Javinder (S) och kanslichef Anders Andersson har 
utarbetat reviderat förslag till Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun 
Äldrepolitiskt program 2016-2019 utifrån den beslutade kommunala styrmodellen. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kansl ichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019. 

Utdragsbestyrkande 

f/f!h1 V dit. 4-4 l 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-09 

Justerandes sign 

Kommunfullmäktige 

Yrkanden 
Ingemar Javinder (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Hendrik Bijloo (L) yrkar i ett tilläggsyrkande, att under utvecklingsområdet Möten 
och upplevelser tillförs målet "ge hög prioritet åt infrastrukturella förbättringar och 
underhåll där många äldre vistas." 

Ingemar Javinder (S), med instämmande av Ewa-Leena Johansson (S), yrkar avslag 
på Hendrik Bijloos (L) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Hendrik Biljoos (L) tilläggsyrkande och 
Ingemar Javidners (S) med fleras avslagsyrkande. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Ingemar Javinders (S) med fleras 
avslagsyrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk 

Utdragsbestyrkande 

fWrm u Jt ~ ~141 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-09 

Juslerandes sign_ 

Kf § 116 
Ks § 251 

Bos§ 216 

Skolplan 2016-2019 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 

Dnr KS 207 / 2015 

Bildnings- och sociala utskottet har att utarbeta en skolplan för 20 16-2019. 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 februari 2015 
§ 38 att uppdra åt bildningschef Anders Nordlund utarbeta ett utkast till reviderad 
skolplan i fo rm av ett arbetsmaterial. Vidare beslutades att utskottets 
beredningsorgan skulle planera det fortsätta arbetet med skolplanen. 

Bildningschef Anders Nordlund och ordförande Ingemar Javinder (S) rapporterade 
muntligt om det pågående arbetet med reviderad skolplan vid bildnings- och sociala 
utskottets sammanträde den 7 april 2015 § 79. 

Bildningschef Anders Nordlund redovisade fö rslag till Skolplan 201 6-2019 daterad 
den 3 september 20 15 vid bildnings- och sociala utskottets sammanträde den 
10 september 2015 § 180. Vid detta tillfälle beslutades att förslaget ti ll Skolplan 
2016-201 9 skulle utsändas på remiss till de politiska partier vilka är representerade 
i kommunfullmäktige. Vidare beslutas att yttrande över förslaget till skolplan skall 
vara kommunen tillhanda senast den 2 november 201 5. 

Remissyttranden har inkommit från Moderata Samlingspartiet,Vänsterpa11iet, 
Centerpartiet, Socialdemokraterna och Folkpartiet Liberalerna. 

Bildningschef Anders Nordlund redovisar utifrån inkomna remissyttranden, 
reviderat förslag till skolplan 20 16-20 19. 

Bildningschef Anders Nordlund och ordförande Ingemar Javinder (S) föredrar 
föreliggande fö rslag till skolplan 2016-20 19. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Uldragsbeslyrkande 

(h!JYio L< dit ~ I A \ 



~LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-09 

Justerandes sign. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
Skolplan 2016-2019. 

Kommunfullmäktige 

Yrkande 
Ingemar Javinder (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 

Utdragsbestyrkande 

{WJn UcJ4. ~ '/<h ' 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-09 

Kf § 117 
Ks § 283 

Biblioteksplan 2012-2015 

Ärendebeskrivning 

Dnr KS 006/2011 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 
20 november 2015 rörande Biblioteksplan 2012-2015. I skrivelsen anges bland annat 
att enligt Bibliotekslagen § 3 är kommunen huvudman för folkbiblioteken och 
skolbibliotek där kommunen är huvudman. Vidare anger § 17 att "Kommuner och 
landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på bibliotekso1nrådet." 

Kommunfullmäktige bes! utade vid sammanträde den 20 september 2012 § 71 anta 
Biblioteksplan 2012-2015. 

Bildnings- och sociala utskottet skulle under 2015 utarbeta en biblioteksplan för 
2016-2019. 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 12 februari 2015 
§ 39 att uppdra åt bildningschef Anders Nordlund utarbeta ett utkast till reviderad 
biblioteksplan i form av ett arbetsmaterial. 

Bildningschef Anders Nordlund rapporterade muntligt om det pågående arbetet med 
reviderad biblioteksplan vid bildnings- och sociala utskottets sammanträde den 
7 april 2015 § 80. 

Under hösten 2015 har arbetet fortgått med att revidera biblioteksplanen men tiden 
har inte medgivit att ett förslag till Biblioteksplan 2016-2019 kan presenteras i 
dagsläget. 

Förslag 
Utifrån vad som anges i skrivelsen, föreslår kanslichef Anders Andersson 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga giltighetstiden för 
Biblioteksplan 2012-2015 till dess beslut tas om en ny biblioteksplan. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bes luta att förlänga giltighetstiden 
för Biblioteksplan 2012-2015 till dess beslut tas om en ny biblioteksplan. 

Utdrags bestyrkande Justerandes sign. 

/l;f!~ ~ ~ ~ar 
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WJ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 

Utdragsbeslyrkande 

20 (35) 
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W' KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 118 
Ks § 261 

Au§ 214 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Dnr KS 417 /2014 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 80 

arbetsordning för kommunfullmäktige vilket trädde i kraft från och med den 

1 januari 2015. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kom den 16 december 2014 med 

Cirkulär 14:57 Ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag daterat den 

21 (35) 

9 november 2015 till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. Förslaget 

har utarbetas utifrån SKLs cirkulär 14:57. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

anta föreliggande förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige samt 

att den reviderade arbetsordningen skall gälla från och med den 1 januari 2016. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmäima utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 
reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige samt att den reviderade 
arbetsordningen skall gälla från och med den 1 januari 2016. 

Utdragsbestyrkande 



~LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUN FULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Kanslichef Anders Andersson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

22 {35) 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLM ÄKTIGE 2015-12-09 

Justerandes sign. 

Kf § 119 
Ks § 262 
Au§ 212 Dnr KS 417/2014 

Reglemente för kommunstyrelsen 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 20 november 20 14 § 81 reglemente 
för kommunstyrelsen vilket trädde i kraft den I januari 2015. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kom den 12 december 2014 med 
Cirkulär 14:58 Ett nytt förslag till reglemente för styrelser och nämnder. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag daterat den 
9 november 2015 till reglemente för kommunstyrelsen förslaget har utarbetas 
utifrån SKLs cirkulär 14:58. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
anta föreliggande förslag till reglemente för kommunstyrelsen samt att det nya 
reglementet skall gälla från och med den I j anuari 2016. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag ti ll 
reglemente för kommunstyrelsen samt att det nya reglementet skall gälla från och 
med den 1 januari 2016. 

Utdragsbestyrkande 

f#lln 4 nt ~ cJlr , 



~LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Kanslichef Anders Andersson 

Juslerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-09 

Kf § 120 
Ks § 263 
Au§ 198 Dnr KS 500/2014 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik beslutade vid sammanträde den 
12 december 2014 § 14 7 föreslå Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs 
kommuner revidera de allmä1ma lokala ordningsföreskriftera § 6 gällande grävning 
och schaktning i kommunerna. § 6 föreslogs kompletteras med: 

Grävtillstånd krävs för alla schaktningsarbeten i kommunal 
mark. Ansökan ska vara inkommen till Bergslagens 
kommunalteknik senast tio arbetsdagar före va1je arbetes 
igångsättande. 

Arbeten som innebär påverkan på trafiken ska ha en godkänd 
TA-plan. Trafikanordningsplan ska upprättas och insändas till 
Bergslagens kommunalteknik för godkännande. I övrigt 
hänvisas till "Anvisningar för schaktningsarbeten i gatumark" 
respektive "Anvisningar för schaktningsarbeten i parkrnark." 

Vidare beslutade direktionen att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till taxa 
gällande handläggning av schakttillstånd, vilken skulle godkännas av direktionen och 
antas av respektive kommun. 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 14 januari 2015 § 7 avvakta med 
förslaget till ändringar av allmänna lokala föreskrifter till dess Bergslagens 
Kommunalteknik presenterat förslag till taxa. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 20 15 § 40 anta 
gemensam taxa för återställningsarbeten för Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och 
Lindesbergs kommuner. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign. 

/lltffnc l{ .1(,(. ~ ?l,. 



[919] LJUSNARSBERGS 
W' KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 

26 (35) 

16 november 2015 med anledning av direktionen i Bergslagens Kommunaltekniks 
beslut. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun
fullmäktige anta föreliggande förs lag ti ll revidering av§ 6 i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige besluta att Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter i Ljusnarsbergs kommun § 6 kompletteras med 

Grävtillstånd krävs för alla schaktningsarbeten i kommunal 
mark. Ansökan ska vara inkommen till Bergslagens 
kommunalteknik senast tio arbetsdagar före va1je arbetes 
igångsättande. 

Arbeten som innebär påverkan på trafiken ska ha en godkänd 
TA-plan. Trafikanordningsplan ska upprättas och insändas till 
Bergslagens kommunalteknik för godkännande. I övrigt 
hänvisas till "Anvisningar för schaktningsarbeten i gatumark" 
respektive "Anvisningar fö r schaktningsarbeten i parkmark." 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förs lag. 

Expediering: 
Bergslagens Kommunal teknik 
Kanslichef Anders Andersson 

Justerandes sign. 

/ffl!lm L{ Jli ~ f J. . 
Utdragsbestyrkande 
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~KOMMUN 
KOMMUNFU LLMÄKTIGE 

Kf § 121 
Ks § 264 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (35) 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Dnr KS 189/2015 

Samverkansavtal för gemensam nämnd för lönesamverkan i 
Kumla, Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsbergs och 
Ljusnarsbergs kommuner 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 september 20 15 § 68 att 
ansöka om medlemskap i den gemensamma nämnden Sydnärkes lönenämnd. 

Kumla kommun har den 30 oktober 2015 inkommit med förslag till samverkansavtal 
för gemensam nämnd för lönesamverkan i Kumla, Askersunds, Lekeberg, Laxå, 
Hallsbergs och Ljusnarsbergs kommuner. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag ti ll 
samverkansavtal för gemensam nämnd för lönesamverkan i Kumla, Askersunds, 
Lekeberg, Laxå, Hallsbergs och Ljusnarsbergs kommuner. 

Kommunf ullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Kumla kommun 
Askersunds kommun 
Lekebergs kommun 
Laxå kommun 
Hallsbergs kommun 
Kommunledningsgruppen 

Utdragsbestyrkande 



~LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 122 
Ks § 265 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Dnr KS 189/ 2015 

Reglemente för Sydnärkes lönenämnd 

Ärendebeskrivning 

28 (35) 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 september 2015 § 68 att 
ansöka om medlemskap i den gemensamma nämnden Sydnärkes lönenämnd. 

Ju sterandes sign. 

Kumla kommun har den 30 oktober 20 15 inkommit med förslag till reglemente för 
Sydnärkes lönenämnd. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
reglemente för Sydnärkes lönenämnd. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Kumla kommun 
Askersunds kommun 
Lekebergs kommun 
Laxå kommun 
Hallsbergs kommun 
Kommunledningsgruppen 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-09 

Kf § 123 

Val av en ledamot och en ersättare i Sydnärkes lönenämnd 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har, med anledning av beslut i § 122, att välj a en ordinarie 
ledamot och en ersättare för denne i Sydnärkes lönenämnd för perioden 2016-20 18. 

Förslag 
Ken Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Ewa-Leena Johansson (S) till 
ordinarie ledamot i Sydnärkes lönenämnd perioden 2016-2018. 

Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Ingemar Javinder (S) 
ti ll ersättare i Sydnärkes lönenämnd perioden 2016-2018. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige välj er Ewa-Leena Johansson (S) till ordinarie ledamot och 
Ingemar Javinder (S) till ersättare i Sydnärkes lönenämnd perioden 20 16-2018. 

Expediering: 
Kumla kommun 
Askersunds kommun 
Lekebergs kommun 
Laxå kommun 
Hallsbergs kommun 
Kansliavdelningen 

Justerandes sign. 

(lU!Jrri L{ dtt. v4v li. t 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFU LLMÄKTIGE 2015-12-09 

Justerand es sign. 

Kf § 124 Dnr KS 035/2015 

Val av revisor efter Susanne Lovsjö för perioden 2015-2018 

Ärendebeskrivning 
Susanne Lovsjö inkom den 16 november 2015 med avsägelse från uppdraget som 
kommunrevisor på grund av jäv. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 
den 19 november 2015 § 109 entlediga Susanne Lovsjö från uppdraget som 
kommunrevisor. 

Kommunfullmäktige har att välja revisor efter Susanne Lovsjö för perioden 2015-2018. 

Förslag 
Ulf Hilding (M) föreslår kommunfullmäktige välja Therese Gäll ström till revisor efter 
Susanne Lovsjö för perioden 2015-2018. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja Therese Gällström till revisor för perioden 
2015-2018. 

Expediering: 
Therese Gällström 
Revisionens ordförande Boris Gudmundsson 
Revisor Anna Gröndahl, PwC 
Ekonomichef Sara Jonsson 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-09 

Kf § 125 
Ks § 260 
Au § 213 Dnr KS post 201/2015 

Avveckling av Stiftelsen Gillersklack Fritidsanläggningar 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11december 20 14 § 86 att 
uppdra åt styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggningar förbruka stiftelsens 
ti llgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som 
möjligt motsvarar detta, och genom detta upplösa stiftelsen. 

Styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggningar har inkommit med 
protokoll från sammanträde den 26 oktober 2015. I protokollets § 11 bes I utar 
styrelsen om följande fördeln ing av kvarvarande medel: 

• Bygga ett utegym på lämplig plats i Rydbergsdal. 
• Bevilja Ställbergs IK 15 000 kronor. 
• Kommunens servicegrupp bygger rastplatsbord till kommunala badplatser där 

så behövs. 
• Återställande av vandringsleden Ljusnarn runt och bidrag till skötselavtal 

som upprättas med lämplig förening. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upplösa Stiftelsen 
Gillersklacks Fritidsanläggningar. 

Kommunfullmäktige 

Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Ro1mie Edvardsson (MP), yrkar 
bifall ti ll kommunstyrelsens förs lag. 

Justerandes sign. 

(//~ l{ J-<,[ ~ I{,\ 
Utdrags bestyrkande 



~LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Utdragsbestyrkande 

32 (35) 



~LJUSNARSBERGS 
'W KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 126 
Ks § 266 
Au § 200 

Bos§ 220 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Dnr KS 253/2015 

Sammanträdestider 2016 för kommunfullmäktige 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

33 (35) 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag ti ll sammanträdestider för 
allmänna utskottet, bi ldnings- och sociala utskottet, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2016. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige bes I uta om sammanträdestider 2016 för kommunful I mäktige 
enligt föreliggande förslag. 

Vidare förslås kommunstyrelsen besluta om sammanträdestider 2016 för 
kommunstyrelsen och dess utskott enligt föreliggande förslag. 

Slutligen föreslås kommunstyrelsen besluta att allmänna utskottet samt bildnings
och sociala utskottet äger rätt att ändra tidpunkt för sina respektive sammanträden 
när behov anses föreligga. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmätma utskottet hänskjuter ärendet ti ll kommunstyrelsen. 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till sammanträdestider för 
allmänna utskottet, bildnings- och sociala utskottet, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2016. 

Utdragsbestyrkande 



~LJUSNARSBERGS 
WI KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 34 (35) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-12-09 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyre lsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta om sammanträdestider 2016 för kommunfullmäktige 

enligt föreliggande förslag. 

Vidare förslås kommunstyrelsen besluta om sammanträdestider 20 16 för 

kommunstyrelsen och dess utskott enligt föreliggande förslag. 

Slutligen föreslås kommunstyrelsen besluta att allmänna utskottet samt bildnings

och sociala utskottet äger rätt att ändra tidpunkt för sina respektive sarnmanträden 

när behov anses föreligga. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta sammanträdestider 2016 för kommunstyrelsen och 
dess utskott enligt föreliggande förs lag. Vidare beslutas att allmänna utskottet samt 
bildnings- och sociala utskottet äger rätt att ändra tidpunkt för sina respektive 
sammanträden när behov anses föreligga. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om sammanträdestider 2016 
för kommunfullmäktige enligt föreliggande förslag. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Kansli avdelningen 

Justerandes sign. 

ffllni l{dl-(" ~ ~ ' 
Utdragsbestyrkande 
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~KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Bilaga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (35) 
Sammanträdesdatum 

2015-12-09 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde 
torsdagen den 9 december 2015 

Socialdemokraterna 
Ewa-Leena Johansson 
Ingemar Javinder 
Ken Karlsson 
Gert Stark 
Ulla Kalander-Karlsson 
Antti Tsupukka 
J osefine Ovesson 
Kitty Strandberg 
Susanne Hall 

Vänsterpartiet 
Astrid Dahl 
Ulla Diedrichsen 

Miljöpartiet de gröna 
Ronnie Edvardsson 
Natalie Peart 

Moderata samlingspartiet 
Ulf Hilding 
Jolm-Owe Johansson, tjänstgörande ersättare 

Centerpartiet 
Elof Eriksson 
Niklas Hermansson, tjänstgörande ersättare 

Liberalerna 
Hendrik Bij loo 

Sverigedemokraterna 
Hans Karlsson §§ 111-113 
Jens Pettersson 
Johnny Åhlström, tjänstgörande ersättare 
Ke1meth Axelsson 
Andreas Forsberg 

Utdrags bestyrkande 


