
~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

J usteringsersätta re 

Justeringens 
plats och t id 
Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Tingshuset, Kopparberg 

Enligt bilaga 1. 

Sammanträdesdatum 

2017-12-12 

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 
Bo Wallströmer, kommunchef§§ 87-94 
Sara Jonsson, ekonomichef§§ 87-94 
Marie-Louise Forsberg-Fransson, socialchef§§ 87-91 
Gunilla Råstock § 87 
Isabella Almeteg § 87 
Thyra Lundell § 89 
Johanna Haaraoja, registrator 

Mattias Svedberg (S) och Hendrik Bijloo (L) 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Kommunkontoret 2017-12-18 

~~~ 
Anders Andersson 

·· '·. 7J1u . rJj e d.u.t./.fk:i ..... . 
Ulla Diedrichsen / 

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

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslagsu ppsättning 
Underskrift 

Justerandes sign. 

Kommunfullmäktige 

2017-12-12 

2017-1 2-18 

~~ .. ~w.L .......... ... . 
Anders Andersson 

Utdragsbestyrkande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Datum för 
nedtagande 

1 (38) 

Tid 18.30-21.35 

Paragrafer 87 - 107 

Kommunkansliet 

2018-01-1 2 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (38) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes sign. 

Kf § 87 

Allmänhetens frågestund 

Ärendebeskrivning 
Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige. 

Gunilla Råstock och Isabella Almeteg ställer följande frågor: 

1. Använder kommunen Vision 2030 som grund i alla beslut? 
2. Hur är beslutet rörande Ljusnarshallen förankrat i Vision 2030? 
3. Vilka alternativa finansieringar för fullstor idrottshall har undersökts? 
4. Var skall innebandyklubben bedriva sin verksamhet under ombyggnationen 

av Ljusnarshallen? 
5. Vilken ekonomisk plan finns om kostnaderna överstiger budget i samband 

med ombyggnation av Ljusnarshallen? 
6. Vad finns för plan för att förverkliga Vision 2030 i samband med arenan? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta frågorna till sammanträde den 
15 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes sign. 

Kf § 88 
Ks § 242 
Bos§ 123 Dnr KS 0039/2017 

Yttrande över medborgarförslag rörande inrättande av 
fattigmansfond, Birgitta Fransson 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Birgitta Fransson inkom med medborgarförslag daterat den 14 februari 2017 rörande 
inrättande av en kommunal fond med namnet fattigmansfond. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 april 2017 § 26 hänskjuta 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson har inkommit med förslag till yttrande 
över medborgarförslaget daterat den 9 oktober 2017. I förslaget till yttrande anges 
bland annat att det inte är en enkel process att upprätta en fond samt att det i dagsläget 
finns Ljusnarsbergs S.ocialsamfond samt Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse med 
likartat syfte som en eventuell fattigmansfond. 

Förslag 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föreslår kommunfullmäktige besluta att 
medborgarförslaget avslås. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att medborgarförslaget avslås. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget avslås. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Birgitta Fransson 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes sign. 

Kf § 89 
Ks § 243 
Au§ 188 Dnr KS 0087 /2016 

Yttrande över medborgarförslag rörande kolonilotter, 
Thyra Lundell 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Thyra Lundell inkom med medborgarförslag daterat den 9 april 2016 rörande 
kolonilotter och planteringar i Kopparberg. 

I medborgarförslaget angavs bland annat att gräsmattan mellan "mitteninfarten" och 
husen på Kyrkvägen kunde vara ett lämpligt område för kolonilotter. Vidare 
föreslogs i medborgarförslaget att kommunen inköper äppelträd och/eller bärbuskar, 
med ätliga bär. Lämplig plantering av dess kunde vara den så kallade Trekanten i 
centrala Kopparberg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 april 2016 § 34 hänskjuta 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Medborgarförslaget sändes till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 
upprättande av förslag till yttrande. 

Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade vid sammanträde 

den 20 oktober 2017 § 130 anta förslag till yttrande. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Thyra Lundell föredrar sitt medborgarförslag. 

Utdragsbestyrkande 

!jl '~ 
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Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatu m 

2017-12-12 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Thyra Lundell 

Justerandes sign. Utdragsbeslyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes sign. 

Kf § 90 
Ks § 227 
Au§ 183 Dnr KS 0080/2017 

Budget 2018 och plan för 2019-2020 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar förslag till budget 2018 och plan 2019-2020 
gällande verksamheter inom allmänna utskottet verksamhetsområde. Förslaget till 
driftbudget innehåller bland annat följande: 

• Ökade kostnader, 850 000 kronor, för medlemskap i Nerikes Brandkår. 

• Kostnadsreducering inom reception och växel med 125 000 kronor på grund 
av ändrade rutiner för frankering och införande av digitala utskick. Eventuellt 
kommer växelfunktionen överföras till Lindesbergs kommun. 

• Utökad IT-personal till skolan. 

• 0,25 årsarbetare drifttekniker till kommunfastigheter. 
• 0,50 årsarbetare måltidspersonal till förskolan Skogsgläntan. 

• Lönepotten minskas med 3 000 000 kronor. 

• Kostnadsreducering av politisk verksamhet med 100 000 kronor på grund av 
minskad utbetalning av ersättning för förlorad arbetsfö11jänst. 

• Minskad personal på HVB Bergsgården och reducering av antalet 
socialsekreterare med anledning av minskat mottagande av ensamkommande 
barn och unga. 

• Förlängning av utökad integrationssekreterartjänst finansierad av statliga 
bidrag. 

• Utökade resurser för kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare 
finansierad av statliga bidrag. 

• Utökning med aktivitetsledare och assistent för projekt All-In, finansierade av 
projektbidrag. 

• Sammantaget föreslås en kostnadsreducering på allmänna utskottets 
verksamhetsområde med 2 794 000 kronor. 

• Allmännyttan utökas med 3,0 årsarbetare för yttre skötsel. 

• Underhållsfond inom allmännyttan skall inledas byggas upp. 
• Inom överförmyndarverksamheten överförs 1,0 årsarbetare handläggare från 

verksamheten för ensamkommande barn och unga till den gemensamma 
verksamheten. 

Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes sign. 

/f 

I förslaget till investeringsbudget innehåller fortsatta satsningar på IT. Den största 
budgeterade investeringen är ombyggnation av Ljusnarshallen. Vidare finns 
investeringar inom framför allt vatten och avloppsverksamheten. 

Förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande: 

• Utredning av försäljning av kommunens gruppbostäder på Bergsmansvägen 
och Kata Dalströms väg till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening 
Ljusnarsbergs äldrebostäder. 

• Uppdra åt kommunchefen utreda den kommunala administrationen med syfte 
att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet. 

• Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att med anledning av 
ändringarna i kommunallagen 2018 kartlägga inom vilka 
verksamhetsområden eller vilka specifika uppgifter som kommunen bör söka 
samarbete med andra kommuner kring. 

• Uppdra åt kommunchefen att ta fram digitaliseringsstrategi för hela 
kommunen. 

• Uppdra åt socialchefen att inventera kommande permanenta boendebehov i 
form av servicebostäder eller gruppbostäder för personer i behov av LSS
insatser. 

• Uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en tioårsplan för investeringar och 
deras finansiering. 

• Kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp belopp motsvarande belopp på den lån som förfaller till betalning under 
2018 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen 
innebärande att ekonomichefen är beslutande i samråd med kommunchefen. 

• För år 2018 fastställa föreliggande förs lag till avfallstaxa innebärande en 
höjning av intäktsramen med tre procent enligt föreliggande fö rslag från 
Sarnhäl lsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

• För år 2018 fastställa föreliggande förslag till slamtaxa innebärande en 
justering mot miljöstyrande taxa för extra tömning och akut extratömning och 
i övrigt enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

9 (38) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes sign. 

• För år 2018 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande en 

höjning för både den fasta och den rörliga avgiften enligt förslag från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

• Tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2018. 

• I övrigt fastställa Budget 2018 och plan för 2019-2020 enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med skrivelse datera den 22 november 2017. I 
skrivelsen presenteras förslag till revideringar till tidigare budgetförslag samt bilaga 
med anledning av budgetberedningens beslut den 15 november 2017 att uppdra åt 
ekonomichef Sara Jonsson säkerställa kända kostnader beträffande placeringar enligt 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och barnplaceringar inom 
individ- och familjeomsorgen. 

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt tjänstemän att 
se över möjligheterna till kostnadseffektiviseringar inom verksamheten personlig 
assistans vuxna för ärenden där kommunen är generös jämfört med Försäkringskassans 
tolkning av Socialförsärkringsbalken och att beslut omprövas eller möjligheterna att 
erbjuda hemtjänstinsatser utreds. 

Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

• att uppdra åt kommunchef och ekonomichef utreda konsekvenserna av 
försäljning av kommunens gruppbostäder på Bergsmansvägen och Kata 
Dalströms väg till Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsföreningen Ljusnarsbergs 
Äldrebostäder, 

• att uppdra åt kommunchefen att utreda en omorganisation av den kommunala 
administrationen med syfte att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet, 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Justerandes sign. 

att uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att med anledning av 
ändringarna i Kommunallagen 2018 kartlägga inom vilka verksamhetsområden 
eller vilka specifika uppgifter som kommunen bör söka samarbete med andra 

kommuner, 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram en digitaliseringsstrategi för hela 
kommunen, 
att uppdra åt kommunchefen att utreda möjligheterna att starta fritidsbank i 
kommunen, 
att samtliga byalag ges möjlighet att en gång om året få hjälp av servicegruppen 
med att röja sly och träd i de områden i respektive by där föreningarna anser det 
mest angeläget, 
att uppdra åt fastighetschefen att i samband med renoveringen av Ljusnarshallen 
göra noggranna konsekvensanalyser av hur ombyggnationen påverkar 
skolverksamhetens och föreningslivets aktiviteter samt att arbetsgruppen som 
leder renoveringen skyndsamt presenterar förslag för kommunstyrelsen på hur 
de verksamhetsstörningar som uppstår under byggprocessen kan mildras, 
att uppdra åt socialchefen att inventera kommande permanenta boendebehov i 
form av servicebostäder eller gruppbostäder för personer i behov av LSS
insatser, 
att uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en tioårsplan för investeringar och 
deras finansieringar, 
att uppdra åt fastighetschefen att utarbeta en policy för den allmätmyttiga 
bostadsverksamheten med syfte att förebygga och förhindra våld i nära 
relationer, 
att uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en blankett för "Rapprotplikt" 
(innehållande till exempel ja/nej-frågor om huruvida ramavtal efterlevts och 
delegationsbeslut delgetts under året) som samtliga budgetansvariga skall lämna 
till kommunstyrelsen tillsammans med verksamhetsberättelserna i samband med 
årsboksluten, 
att kommunchefen skall lämna en redovisning på hur va1je enhet i kommunen 
arbetar aktivt och konkret för att bemöta kommuninvånarna respektfullt och i 
enlighet med kommunens värdegrund, 
att kommunstyrelsen under är 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2018 och 
att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen innebärande att 
ekonomichefen är beslutande i samråd med kommunchefen, 
att för år 2018 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande en 
höjning av intäktsramen med tre procent enligt föreliggande förslag från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 
att för 2018 fastställa föreliggande förslag till slam taxa innebärande en justering 
mot miljöstyrande taxa för extra tömning och akut extratömning och i övrigt 
enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 

Utdrags bestyrkande 

-~ 
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Sammanträdesdatum 

KOM MU NFU LLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes sign. 

• för år 2018 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande en höjning 
för både den fasta och den rörliga avgiften enligt föreliggande förslag från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 

• att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2018, 
samt 

• att i övrigt fastställa Budget 2018 och plan för 2019-2020 enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt tjänstemän att se över möjligheterna till 
kostnadseffektiviseringar inom verksamheten personlig assistans vuxna för ärenden där 
kommunen är generös jämfört med Försäkringskassans tolkning av 
Socialförsärkringsbalken och att beslut omprövas eller möjligheterna att erbjuda 
hem~jänstinsatser utreds. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

att uppdra åt kommunchef och ekonomichef utreda konsekvenserna av 
försäljning av kommunens gruppbostäder på Bergsmansvägen och Kata 
Dalströms väg till Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsföreningen Ljusnarsbergs 
Äldrebostäder, 
att uppdra åt kommunchefen att utreda en omorganisation av den kommunala 
administrationen med syfte att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet, 
att uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att med anledning av 
ändringarna i Kommunallagen 2018 kartlägga inom vilka verksamhetsområden 
eller vilka specifika uppgifter som kommunen bör söka samarbete med andra 

kommuner, 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram en digitaliseringsstrategi för hela 
kommunen, 
att uppdra åt kommunchefen att utreda möjligheterna att starta fritidsbank i 
kommunen, 
att samtliga byalag ges möjlighet att en gång om året få hjälp av servicegruppen 
med att röja sly och träd i de områden i respektive by där föreningarna anser det 
mest angeläget, 
att uppdra åt fastighetschefen att i samband med renoveringen av Ljusnarshallen 
göra noggranna konsekvensanalyser av hur ombyggnationen påverkar 
skolverksamhetens och föreningslivets aktiviteter samt att arbetsgruppen som 
leder renoveringen skyndsamt presenterar förslag för kommunstyrelsen på hur 
de verksamhetsstörningar som uppstår under byggprocessen kan mildras, 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes sign. 

• att uppdra åt socialchefen att inventera kommande permanenta boendebehov i 
form av servicebostäder eller gruppbostäder för personer i behov av LSS
insatser, 

• att uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en tioårsplan för investeringar och 
deras finansieringar, 

• att uppdra åt fastighetschefen att utarbeta en policy för den allmännyttiga 
bostadsverksamheten med syfte att förebygga och förhindra våld i nära 
relationer, 

• att uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en blankett för "Rapportplikt" 
(innehållande till exempel ja/nej-frågor om huruvida ramavtal efterlevts och 
delegationsbeslut delgetts under året) som samtliga budgetansvariga skall lämna 
till kommunstyrelsen tillsammans med verksamhetsberättelserna i samband med 
årsboksluten, 

• att kommunchefen skall lämna en redovisning på hur va1je enhet i kommunen 
arbetar aktivt och konkret för att bemöta kommuninvånarna respektfullt och i 
enlighet med kommunens värdegrund, 

• att kommunstyrelsen under är 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2018 och 
att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen innebärande att 
ekonomichefen är beslutande i samråd med kommunchefen, 

• att för år 2018 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande en 
höjning av intäktsramen med tre procent enligt föreliggande förslag från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 

• att för 2018 fastställa föreliggande förslag till slamtaxa innebärande en justering 
mot miljöstyrande taxa för extra tömning och akut extratömning och i övrigt 
enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 

• för år 2018 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande en höjning 
för både den fasta och den rörliga avgiften enligt föreliggande förslag från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 

• att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2018, 
samt 

• att i övrigt fastställa Budget 2018 och plan för 2019-2020 enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson föredrar föreliggande förslag till budget 2018 och plan 
för 2019-2020. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes sign. 

Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Ulf Hilding (M), 
Natalie Peart (MP), Astrid Dahl (V), Ulla Kalander-Karlsson (S) och 
Ronnie Edvardsson (MP), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Hendrik Bijloo (L), 
Natalie Peart (MP), Astrid Dahl (V), Niklas Hermansson (C), 
Ulla Kalander-Karlsson (S) och Ronnie Edvardsson (MP), yrkar i ett 
ändringsyrkande att punkt 12 i kommunstyrelsens förslag får följande lydelse "att 
kommunchefen skall lämna en redovisning på hur varje enhet i kommunen aktivt 
och konkret arbetar med respektfullt bemötande mellan individer i enlighet med 
kommunens värdegrund." 

Hendrik Bijloo (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar 
(bilaga 2): 

1. Under investeringsbudget 2018 ändras renovering av Ljusnarshallen till 
nybygge av idrottshall med en investeringsbudget på 28 miljoner kronor. 

2. Under plan 2019 läggs till nybygge av Kyrkbacksskolans matsal och kök 
med en investeringsbudget på 8,3 miljoner kronor. 

3. Fastighetschefen ges i uppdrag att ändra pågående projektering för 
renovering till projektering för nybygge och skyndsamt återkomma med 
förslag till ändrad budget och planering för projekteringen och nybygge. 

4. Fastighetschefen ges i uppdrag att i samråd med berörda parter på skolan 
utarbeta en optimal placering av nybyggda hallen, tillfälliga skollokaler och 
ny matsal och kök på skolområdet. 

Mathias Eriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande 
ändringar (bilaga 3): 
Planering och genomförande av projekt 1513 Renovering och utbyggd entre 
Ljusnarshallen avbryts. I stället inhämtas offerter och projektering görs för följande 
förslag 

1. Nybyggnation av idrottshall samt matsal och kök. (Byggnation på samma 
plats som befintlig hall). 

2. Renovering och ombyggnad idrottshall med utökad entre och fullstor yta på 
planen. (Alternativ 2 enligt konstandsbedömning från AB adABACUM). 

Projektering för de två alternativen finansieras med medel ur Projekt 1513. 
Konsekvensanalys för de bägge utförs. 

Niklas Hermansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringsyrkande att nybyggnation av Ljusnarshallen med annan placering än 
nuvarande Ljusnarshallen budgeteras. 

Utdragsbestyrkande 

~ 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes sign. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
avslag på detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Ewa-Leena Johanssons (S) ändringsyrkande att punkt 12 i kommunstyrelsens 
förslag får följande lydelse "att kommunchefen skall lämna en redovisning på hur 
va1je enhet i kommunen aktivt och konkret arbetar med respektfullt bemötande 
mellan individer i enlighet med kommunens värdegrund.". Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (S) ändringsyrkande. 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Hendrik Bijloos (L) ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Mathias Erikssons (SD) ändringsyrkande. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Niklas Hermansson (C) ändringsyrkande. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

• att uppdra åt kommunchef och ekonomichef utreda konsekvenserna av 
försäljning av kommunens gruppbostäder på Bergsmansvägen och Kata 
Dalströms väg till Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsföreningen Ljusnarsbergs 
Äldrebostäder, 

• att uppdra åt kommunchefen att utreda en omorganisation av den kommunala 
administrationen med syfte att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet, 

• att uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att med anledning av 
ändringarna i Kommunallagen 2018 kartlägga inom vilka verksamhetsområden 
eller vilka specifika uppgifter som kommunen bör söka samarbete med andra 
kommuner, 

• att uppdra åt kommunchefen att ta fram en digitaliseringsstrategi för hela 
kommunen, 

• att uppdra åt kommunchefen att utreda möjligheterna att starta fritidsbank i 
kommunen, 

Utdragsbestyrkande 

\~ 
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• att samtliga byalag ges möjlighet att en gång om året få hjälp av servicegruppen 
med att röja sly och träd i de områden i respektive by där föreningarna anser det 
mest angeläget, 

• att uppdra åt fastighetschefen att i samband med renoveringen av Ljusnarshallen 
göra noggranna konsekvensanalyser av hur ombyggnationen påverkar 
skolverksamhetens och föreningslivets aktiviteter samt att arbetsgruppen som 
leder renoveringen skyndsamt presenterar förslag för kommunstyrelsen på hur 
de verksamhetsstörningar som uppstår under byggprocessen kan mildras, 

• att uppdra åt socialchefen att inventera kommande permanenta boendebehov i 
form av servicebostäder eller gruppbostäder för personer i behov av LSS
insatser, 

• att uppdra åt socialchefen att inventera kommande permanenta boendebehov i 
form av servicebostäder eller gruppbostäder för personer i behov av LSS
insatser, 

• att uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en tioårsplan för investeringar och 
deras finansieringar, 

• att uppdra åt fastighetschefen att utarbeta en policy för den allmännyttiga 
bostadsverksamheten med syfte att förebygga och förhindra våld i nära 
relationer, 

• att uppdra åt ekonomichefen att utarbeta en blankett för "Rapportplikt" 
(innehållande till exempel ja/nej-frågor om huruvida ramavtal efterlevts och 
delegationsbeslut delgetts under året) som samtliga budgetansvariga skall lämna 
till kommunstyrelsen tillsammans med verksamhetsberättelserna i samband med 
årsboksluten, 

• att kommunchefen skall lämna en redovisning på hur varje enhet i kommunen 
aktivt och konkret arbetar med ett respektfullt bemötande mellan individer i 
enlighet med kommunens värdegrund, 

• att kommunstyrelsen under är 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2018 och 
att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen innebärande att 
ekonomichefen är beslutande i saimåd med kommunchefen, 

• att för år 2018 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande en 
höjning av intäktsramen med tre procent enligt föreliggande förslag från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 

• att för 2018 fastställa föreliggande förslag till slamtaxa innebärande en justering 
mot miljöstyrande taxa för extra tömning och akut extratömning och i övrigt 
enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 

• för år 2018 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande en höjning 
för både den fasta och den rörliga avgiften enligt föreliggande förslag från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 

Utdragsbestyrkande 
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• att den beslutade besparingen om 2 227 000 kronor 2018 hanteras genom att 
internbudgeten anpassas med specifika kostnadsminskningar eller 
intäktsökningar till motsvarande belopp, 

• att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2018, 

samt 
• att i övrigt fastställa Budget 2018 och plan för 2019-2020 enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Hendrik Bijloo (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Mathias Eriksson (SD), Hans Karlsson (SD), Ronnie Wegerstedt (SD), 
Jonny Åhlström (SD), Kenneth Axelsson (SD) och Andreas Forsberg (SD) 
reserverar sig till förmån till för Mathias Erikssons (SD) yrkande. 

Niklas Hermansson (C) och Elof Eriksson (C) reserverar sig till förmån för 
Niklas Hermanssons (C) yrkande. 

Expediering: 
Kommunledningsgruppen 
V erksamhetschefer 
Enhetschefer 
Rektorer/förskolechefer 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Bergslagens överförmyndarnämnd 
Nerikes Brandkår 

Utdrags bestyrkande 
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Justerandes sign. 

Kf § 91 
Ks § 231 
Bos§ 84 Dnr KS 0026/2017 

Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och 

handikappomsorgen 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har inkommit med förslag ti ll taxor, avgifter och ersättningar 
inom äldre- och handikappomsorgen. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson och assistent Lena Johansson föredrar 
ärendet. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

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

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 

Utdragsbestyrkande 

1P~ 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign. 

Kf § 92 
Ks § 226 Dnr KS 0073/2016 

Kartläggning av individer (20-64 år) som inte fanns i 
förvärvskraften i Ljusnarsbergs kommun 2015 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 8 december 2016 § 127 i samband 
med antagande av budget 2017 och plan för 2018-2019, uppdra åt folkhälsostrategen att 
kartlägga individer i utanförskap i kommunen. Folkhälsoutvecklare ltma Nordin, 
Folkhälsa i norra Örebro län, har inkommit med rapporten "Kartläggning av individer 
(20-64 år) som inte fanns i förvärvskraften i Ljusnarsbergs kommun 2015" daterad maj 
2017. 

Jonas Karlsson, Folkhälsoteamet i norra Örebro län redovisar rapporten. 

Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen uppdra åt kommunchef 
Bo Wallströmer inventera vilka åtgärder som genomförs i kommunen och vilka åtgärder 
som skall göras i framtiden för att minska antalet människor som inte finns i 
förvärvskraften i kommunen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten Kartläggning av 
individer (20-64 år) som inte fanns i förvärvskraften i Ljusnarsbergs kommun 2015" 
och anse uppdraget slutfört. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
kommunchef Bo Wallströmer inventera vilka åtgärder som genomförs i kommunen och 
vilka åtgärder som skall göras i framtiden för att minska antalet människor som inte 
finns i förvärvskraften i kommunen. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Folkhälsa i norra Örebro län 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes sign. 

Kf § 93 
Ks § 244 
Au§ 195 Dnr KS 0109/2017 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden samt 

revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 

6 november 2017 angående annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden. 

Kommunallagen kap 5 § 10 fastslår beträffande kungörelse av kommunfullmäktiges 

sammanträden att "Uppgift om tid och plats för ett sammanträde skall minst en vecka 

före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige 

beslutar." Detta regleras även av § I 0 i den arbetsordning för kommunfullmäktige 

som beslutades den 20 november 2014 § 80. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 93 om 

följande annonsering: Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Nerikes 

Allehanda och webbtidningen Kopparbergarn med angivelse av tid och plats samt 

hänvisning till kommunens webbplats. Annonsering sker på kommunens webbplats 

med tillgång till kungörelse inklusive vilka ärenden som skall behandlas samt 

handlingar till dessa ärenden i den mån dessa finns. 

Från och med den 1 januari 2018 ikraftträder en reviderad Kommunallag i vilken 

kravet på annonsering i ortstidningar har tagits bort. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ej skall ske i 
ortstidningar från och med den 1 januari 2018. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes sign. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ej skall ske i 
ortstidningar från och med den 1 januari 2018. Vidare föreslås kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att § I 0 i arbetsordning för kommunfullmäktige 
revideras i det att ordet "även" stryks i första stycket, andra meningen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att annonsering av 
kommunfullmäktiges sammanträden ej skall ske i ortstidningar från och med den 
1 januari 2018. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att § 10 i arbetsordning för 
kommunfullmäktige revideras i det att ordet "även" stryks i första stycket, andra 
menmgen. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Kanslichef Anders Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes sign. 

Kf § 94 
Ks § 245 
Au§ 196 Dnr KS 0198/2016 

Anmälan av arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
2018 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 91 om 

reviderade ekonomiska förmåner för förtroendevalda. § 19 i dessa bestämmelser 

fasts lår att "Förändrade arvodesnivåer skall årligen delges kommunstyrelsen." 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med anmälan av ändring av ekonomiska 

förmåner för fö11roendevalda 2018 daterad den 6 november 2017. Anmälan visar att 

ersättningarna ökat med 2,251 procent. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
notera förändrade arvodes- och ersättningsnivåer för förtroendevalda från och med 
den I januari 2018. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera förändrade arvodes- och 
ersättningsnivåer för förtroendevalda från och med den I januari 2018. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes sign. 

Kf § 95 
Ks § 253 Dnr KS 0110/2017 

Reviderat Samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och 
förvaltning för de kommunala bygg- och miljöverksamheterna I 
Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer, kommunchef Tommy Henningsson, 
Hällefors konunun, kommunchef Christer Lenke, Lindesbergs kommun och 
kommunchef Isabell Landström Nora kommun har inkommit med skrivelse daterad den 
15 september 2017 rörande mark och exploateringsfunktion i samverkan. 

I skrivelsen anges bland annat att det sedan tio år i Lindesbergs kommun funnits en 
mark- och exploateringsfunktion (MEX) i form av en heltidstjänst som mark- och 
exploateringsingenjör. Denna tjänst är för närvarande vakant och mellan 
kommunchefsgruppen och verksamhetschefer inom Samhällsbyggnad Bergslagen har 
diskussion förekommit om att tjänsten skall placeras inom Samhällsbyggnad 
Bergslagen. Denna tjänst skulle i1mefatta 

• biträda kommunerna vid köp och försäljning av fast egendom inklusive 
utredningar, förhandlingar och upprättande av avtal, 

• biträda kommunerna och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen vid 
lantmäteriförrättningar, 

• handlägga avtalsärenden rörande exploatering, arrenden och nyttjanderätter, 
• medverka i planprocesser, 
• delta i etableringsservice i samarbete med kommunernas näringslivsansvariga, 
• i samarbete med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bevaka och säkerställa 

att detaljplaner genomförs i enlighet med det som anges i planerna, samt 
• kontakter med konsulter, exploatörer, fastighetsägare, kommuninvånare, 

kommunernas politiska församlingar och verksamhetsorganisationer inklusive 
kommunala bolag. 

Då behovet av mark- och exploateringsfunktion skiljer sig mellan kommunerna, föreslås 
finansiering av funktionen genom att vaije kommun debiteras den faktiska förbrukade 
tiden till självkostnad. 

Förslaget kräver revidering av Samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och 
förvaltning för de kommunala bygg- och miljöverksamheterna I Hällefors, Lindesbergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign. 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta reviderat Samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning 
för de kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesbergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner i form av att under avsnittet Ändamål och 
verksamhet görs tillägg med punkten 

• Bistå med kompetens och handläggning av mark- och exploateringsärenden 
enligt plan- och bygglagen samt lag om kommunala markanvisningar. 

Vidare föreslås antas revidering i form av att andra stycket, första meningen under 
avsnitt Extra kostnader får följ ande lydelse "Kostnaden för utredningar, planer samt 
mark- och exploateringsärenden debiteras enligt den uppdragsbekräftelse som 
förvaltningen tar fram och parterna kommer överens om." 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat 
Samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de kommunala 
bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora 
kommuner i form av att under avsnittet Ändamål och verksamhet görs tillägg med 
punkten 

• Bistå med kompetens och handläggning av mark- och exploateringsärenden 
enligt p lan- och bygglagen samt lag om kommunala markanvisningar. 

Vidare föreslås antas revidering i fo1m av att andra stycket, första meningen under 
avsnitt Extra kostnader får följande lydelse "Kostnaden för utredningar, planer samt 
mark- och exploateringsärenden debiteras enligt den uppdragsbekräftelse som 
förvaltningen tar fram och paiierna kommer överens om." 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet omedelba1i justeras. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Lindesbergs kommun 

Utdragsbestyrkande 
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Nora kommun 
Hällefors kommun 
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Kf § 96 Dnr KS 0040/2017 

Val av ordinarie ledamot i direktionen för Nerikes Brandkår 
från och med den 1 januari 2018 

Ärendebeskrivning 
Ljusnarsbergs kommun är sedan den 1 januari 2018 medlem i Nerikes Brandkår. I 
anledning av detta har kommunfullmäktige att välja ledamot i direktionen för 
Nerikes Brandkår från och med den 1 januari 2018. 

Förslag 
Ken Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Gert Stark (S) till ledamot i 
direktionen för Nerikes Brandkår från och med den 1 januari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Gert Stark (S) till ledamot i direktionen för 
Nerikes Brandkår från och med den 1 januari 2018. 

Expediering: 
Gert Stark (S) 
N erikes Brandkår 
Kansliavdelningen 

Utdrags bestyrkande 
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Justerandes sign. 

Kf § 97 Dnr KS 0040/2017 

Val av ersättare i direktionen för Nerikes Brandkår från och 

med den 1 januari 2018 

Ärendebeskrivning 
Ljusnarsbergs kommun är sedan den 1 januari 2018 medlem i Nerikes Brandkår. I 
anledning av detta har kommunfullmäktige att välja ersättare i direktionen för 
Nerikes Brandkår från och med den 1 januari 2018. 

Förslag 
Ulf Hilding (M) föreslår kommunfullmäktige välja Daniel Johansson (M) till 
ersättare i direktionen för Nerikes Brandkår från och med den l januari 2018. 

Elof Eriksson (C) föreslår kommunfullmäktige välja Niklas Hermansson (C) till 
ersättare i direktionen för Nerikes Brandkår från och med den l januari 2018. 

Propositionsordning 
Då ärendet avser val, vidtar sluten omröstning. Omröstningen avser val av ersättare 
i direktionen för Nerikes Brandkår från och med den l januari 2018. 

Omröstningsresultat 
Omröstning genomförs och utfaller enligt följande: 
Daniel Johansson (M) 15 röster 
Niklas Hermansson (C) 6 röster 
Avstår 1 röst 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige valt Daniel Johansson (M) till ersättare 
i rektionen förNerikes Brandkår från och med den 1 januari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Daniel Johansson (M) till ersättare i direktionen för 
Nerikes Brandkår från och med den 1 januari 2018. 

Expediering: 
Daniel Johansson (M) 
Nerikes Brandkår 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 26 (38) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes sign. 

!f} 

Kf § 98 Dnr KS 0040/2017 

Val av revisor i Nerikes Brandkår från och med den 

1 januari 2018 

Ärendebeskrivning 
Ljusnarsbergs kommun är sedan den 1 januari 2018 medlem i Nerikes Brandkår. I 
anledning av detta har kommunfullmäktige att välja revisor i Nerikes Brandkår från 
och med den 1 januari 2018. 

Förslag 
Ken Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Piijo Nilsson till revisor i 
Nerikes Brandkår från och med den 1 januari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja Pi1jo Nilsson till revisor i Nerikes Brandkår från 
och med den 1 januari 2018. 

Expediering: 
Pi1jo Nilsson 
Nerikes Brandkår 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 99 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 

Dnr KS 0040/2017 

Val av ledamot i kommunstyrelsen efter 
Janeric Björkman {C) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 november 2017 § 86 
entlediga Janeric Björkman (C) från samtliga politiska förtroendeuppdrag. 

Kommunfullmäktige har att välja ledamot i kommunstyrelsen efter 
Janeric Björkman (C). 

Förslag 
Elof Eriksson föreslår kommunfullmäktige välja Niklas Hermansson (C) till 
ledamot i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

27 (38) 

Kommunfullmäktige väljer Niklas Hermansson (C) till ledamot i kommunstyrelsen. 

Justerandes sign. 

Expediering: 
Niklas Hermansson (C) 
Kansliavdelningen 

~ -

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes sign. 

Kf § 100 Dnr KS 0040/2017 

Val av ledamot i krisledningsnämnden efter 

Janeric Björkman (C) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 november 2017 § 86 
entlediga Janeric Björkman (C) från samtliga politiska förtroendeuppdrag. 

Kommunfullmäktige har att välja ledamot i krisledningsnämnden efter 
Janeric Björkman (C). 

Förslag 
Elof Eriksson föreslår kommunfullmäktige välja Niklas Hermansson (C) till 
ledamot i krisledningsnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Niklas Hermansson (C) till ledamot i 
krisledningsnämnden. 

Expediering: 
Niklas Hermansson (C) 
Kansliavdelningen 

Uldragsbeslyrkande 

28 (38) 



f9lI91 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Juslerandes sign. 

Kf § 101 Dnr KS 0040/2017 

Val av ersättare i valnämnden efter Janeric Björkman (C) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 november 2017 § 86 
entlediga Janeric Björkman (C) från samtliga politiska förtroendeuppdrag. 

Kommunfullmäktige har att välja ledamot i valnämnden efter 
Janeric Björkman (C). 

Förslag 
Elof Eriksson föreslår kommunfullmäktige välja Niklas Hermansson (C) till 
ledamot i valnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Niklas Hermansson (C) till ledamot i valnämnden. 

Expediering: 
Niklas Hermansson (C) 
Kansliavdelningen 

Uldragsbeslyrkande 

29 {38) 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (38) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes sign. 

Kf § 102 Dnr KS 0040/2017 

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter 

Niklas Hermansson (C) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 november 2017 § 86 
entlediga Janeric Björkman (C) från samtliga politiska förtroendeuppdrag. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 december 2017 § 99 välja 
Niklas Hermansson (C) till ledamot i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige har att välja ersättare i kommunstyrelsen efter 
Niklas Hermansson (C) 

Förslag 
Elof Eriksson föreslår kommunfullmäktige välja Lars Berglund (C) till ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Lars Berglund (C) till ersättare i kommunstyrelsen. 

Expediering: 
Lars Berglund (C) 
Kansliavdelningen 

.w-t, · 
Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
W' KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 103 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (38) 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 

Dnr KS 0040/2017 

Val av ledamot i valberedningen efter Janeric Björkman (C) 

Juslerandes sign. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 november 2017 § 86 
entlediga Janeric Björkman (C) från samtliga politiska förtroendeuppdrag. 

Kommunfullmäktige har att välja ledamot i valberedningen efter 
Janeric Björkman (C). 

Förslag 
Elof Eriksson föreslår kommunfullmäktige välja Niklas Hermansson (C) till 
ledamot i valberedningen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Niklas Hermansson (C) till ledamot i valberedningen. 

Expediering: 
Niklas Hermansson (C) 
Kansliavdelningen 

-~ -

Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (38) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes sign. 

Kf § 104 Dnr KS 0040/2017 

Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården efter 
Janeric Björkman (C) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 november 2017 § 86 
entlediga Janeric Björkman (C) från samtliga politiska förtroendeuppdrag. 

Kommunfullmäktige har att välja ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården 
efter Janeric Björkman (C). 

Förslag 
Elof Eriksson föreslår kommunfullmäktige välja Niklas Hermansson (C) till 
ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Niklas Hermansson (C) till ledamot i styrelsen för 
Stiftelsen Stora Gården. 

Expediering: 
Niklas Hermansson (C) 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (38) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes sign. 

Kf § 105 Dnr KS 0040/2017 

Val av ersättare i valnämnden efter Nina Geschwind (S} 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 8 juni 2017 § 55 entlediga 
Nina Geschwind (S) från samtliga politiska förtroendeuppdrag. 

Kommunfullmäktige har att välja ersättare i valnämnden. 

Förslag 
Ken Karlsson föreslår kommunfullmäktige välja Mattias Svedberg (S) till ersättare i 
val nämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Mattias Svedberg (S) till ersättare i valnämnden. 

Expediering: 
Mattias Svedberg (S) 
Kansliavdelningen 

~-

Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
'™' KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (38) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes s ign. 

Kf § 106 Dnr KS 0040/2017 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare för 

ledamot i kommunfullmäktige, Kajsa Norling (C) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 november 2017 § 86 
entlediga Janeric Björkman (C) från samtliga politiska förtroendeuppdrag. 

Länsstyrelsen i Örebro län inkom protokoll från den 21 november 2017 med beslut 
om att utse Niklas Hermansson (C) till ny ledamot i kommunfullmäktige och 
Kajsa Norling (C) till ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. 

Kajsa Norling (C) inkom till Länsstyrelsen i Örebro län den 29 november 2017 med 
begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Kajsa Norling (C) entledigande från uppdraget 
som ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. 

Vidare beslutas att begära hos Länsstyrelsen i Örebro län rösträkning för 
framtagande av ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. 

Expediering: 
Kajsa Norling (C) 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (38) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-12 

Justerandes sign. 

Kf § 107 

Delgivning 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ges följande delgivning: 

• Länsstyrelsen i Örebro län, protokoll från den 21 november 2017, 
Maud Tsupukka (S) ny ersättare i kommunfullmäktige till och med den 
14 oktober 2018 efter Elin All en (S). 

• Länsstyrelsen i Örebro län, protokoll från den 21 november 2017, 
Niklas Hermansson (C) ny ledamot i kommunfullmäktige till och med den 
14 oktober 2018 efter Janeric Björkman (C). 

• Länsstyrelsen i Örebro län, protokoll från den 21 november 2017, 
Kajsa Norling (C) ny ersättare i kommunfullmäktige till och med den 
14 oktober 2018 efter N iklas Hermansson (C). 

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Lekebergs kommun den 
27 november 2017 § 74, beslut att godkänna samverkansavtal angående 
gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. 

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Lekebergs kommun den 
27 november 2017 § 75, beslut att erbjuda Ljusnarsbergs kommun 
medlemskap i Nerikes Brandkår. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar delgivningen. 

Utdrags bestyrkande 



I. Budgetmotion 

Liberalerna Budget2018 

Budgetmotion 2018 Liberalerna 

Det är dags att ta ett positivt kliv mot framtiden, satsa på våra barn och ungdomar i skolan, skapa 
bättre förutsättningar för våra föreningar och göra en insats för en bättre miljö. Liberalerna vill, på 
ett ekonomiskt hållbart sätt, ge skolan och föreningar bättre möjligheter att jobba för Ljusnarsbergs 
barn och ungdomar. 

Vi har många ungdomar som har det kämpigt i skolan. Koncentrationssvårigheter, bristande 
motivation, problem i hemmiljön, anledningen för svårigheter på skolan är divers och individuell. 
Det finns ingen standardlösning för alla problem, men vi är övertygade att bra idrottsundervisning 
och föreningsidrott kan vara en nyckel för att öppna dörren till en bättre framtid för många barn och 
ungdomar som kämpar! Det är därför vi vill prioritera, det är därför vi anser att vi måste satsa på 
Ljusnarshallen. 

För Liberalerna är beslutet om hallen så pass avgörande att vi har beslutat att inte yrka på fler 
ändringar än de som berör Ljusnarshallen. 

Därför yrkar vi bifall för kommunstyrelsens budgetförslag, dock med följande ändringar i 
kommunens budget 2018 och plan 2019-2020 : 

• Under investeringsbudget 2018 ändras renovering av Ljusnarshallen till nybygge av 
idrottshall med en investeringsbudget på 28 miljoner, 

• Under plan 2019 läggs till nybygge av Kyrkbackskolans matsal och kök med en 
investeringsbudget på 8,3 miljoner, 

• Fastighetschefen ges i uppdrag att ändra pågående projektering för renovering till 
projektering för nybygge och skyndsamt återkomma med förslag till ändrat budget och 
planering för projekteringen och nybygge, 

• Fastighetschefen ges i uppdrag att i samråd med berörda parter på skolan utarbeta en 
optimal placering av nybyggda hallen, tillfälliga skollokaler och ny matsal och kök på 
skolområdet. 

För Liberalerna i Ljusnarsberg 
Hendrik Bijloo, gruppledare 

Liberalerna i Ljusnarsberg 
Ljusnarsberg 
Lärkvägen 14, 71431 Kopparberg 

Telefon: 070 2921334 Org.nr:877101-3219 Sida 1 (1) 

E-post: ljusnarsberg@liberalerna.se 



Budgetförslag 2018 

Vi yrkar bifall till majoritetens budgetförslag med dessa ändringar. 

Projekt 1513. Renovering och utbyggd entre Ljusnarshallen. 

Planering och genomförande av ovanstående projekt avbryts. Istället inhämtas offerter och 
projektering görs för följande förslag. 

1. Nybyggnation idrottshall samt matsal och kök. (Byggnation på samma plats som 
befintlig hall.) 
(Alternativ 3 exklusive 6 st basklassrum enligt kostnadsbedömning från 

. __ j AB adABACUM) 

2. Renovering och ombyggnad idrottshall med utökad entre och fullstor yta på planen. 
(Alternativ 2 enligt kostnadsbedömning från AB adABACUM) 

Projektering för de två alternativen finansieras med medel ur Projekt 1513. 
Konsekvensanalys för alternativen utförs också. 

Kommentarer till ovanstående yrkande. 

En nybyggnation av idrottshall är det bästa alternativet om man bortser från det initialt 
ekonomiska. Vi anser också att placeringen av idrottshallen där den står idag är optimal för 
både skola och föreningsliv. Det innebär givetvis bekymmer med aktiviteter som idag finns i 
Ljusnarshallen och matsal under tiden nybyggnationen uppförs. 

Vi anser inte att det är ett bra alternativ att placera en idrottshall bakom Kyrkbacksskolan. 
Trafik, parkering, in och utfartsvägar samt merkostnader och oförutsedda problem för 

poster som markundersökningar måste tas i beaktande. 

Renovering och utbyggnad till fullstor idrottshall är en kompromiss mellan kvalite och 
ekonomi. Ett bra alternativ om man inte stöter på oförväntade problem under arbetets 
gång. Även i detta alternativ möter man kraven från skola och föreningsliv. I 
Kostnadsbedömningen är skillnaden på detta alternativ och alternativet endast renovering 
av idrottshall ca 11 miljoner kronor. Kostnadsbedömningen baseras då på flytt av två väggar 
och vi tror det räcker med flytt av endast en vägg för att uppnå fullstor yta på hallen. Det 
skulle minska den ekonomiska skillnaden mellan alternativen betydligt. 

~ -

Sida 1 av 2 
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Sammanfattning. 

Vi föredrar alltså en nybyggnation i första hand. Vi saknar dock erforderligt underlag för att 
säga säkert att detta är vad vi ska gå vidare med. Osäkerhet kring slutsumman för projektet 
måste först undersökas. 

En renovering samt utbyggnad till fullstor idrottshall är en kompromiss om det första 
alternativet skulle bli alltför kostsamt. Förhoppningsvis kan vi vid nästa års 
budgetomröstning ta beslut om vilket av dessa två alternativ Kommunfullmäktige ska gå 
vidare med. Då vet vi också vad våra medborgare tycker i en folkomröstning, som vi hoppas 
blir verklighet. 

Naturligtvis innebär dessa två och även majoritetens förslag stora kostnader. Vi vet ju 
faktiskt inte heller vad kostnaderna blir för de olika alternativen. Det vet vi först när 
projektering och offerter inhämtats. Vi vet alltså fortfarande inte vad en renovering av 
Ljusnarshallen faktiskt kommer att kosta, trots att det nu gått ett år sedan en majoritet av 
Kommunfullmäktige röstade för en sådan. SD samt C och L undantagna. Alla exempel är 
kostnadsbedömningar och schabloner. Inga konsekvensanalyser är heller utförda. 
Tidsaspekt, tillgång till hall och matsal mm under byggnationerna är inte utredda. Vi kan 
alltså inte fatta slutgiltigt beslut i detta ärende ännu. 

Vad gäller finansieringen av de olika alternativen. Har man noga undersökt om det går att få 
bidrag och sponsorer eller andra inkomster till projektet? Dessa alternativ bör undersökas 
närmare. 

Vi vet förstås att båda våra förslag blir mer kostsamma än majoritetens förslag. Det tror vi 
ändå att det är värt. I förordet till detta ärende angående budgetförslaget, kan man läsa att 
"Kommunen måste vara kreativ. Våga vara först ibland. Gå mot strömmen" Det står skrivet 
under "Demografiska utmaningar framöver" Det passar ju faktiskt väldigt bra i denna fråga 
också. Vi måste våga satsa på saker som gör vår kommun attraktiv för våra nuvarande samt 

potentiellt nya invånare. 

sverigedemokraterna Ljusnarsberg 

Sida 2 av 2 
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Bilaga 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (38) 
Sammanträdesdatum 

2017-12-12 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde 
tisdagen den 12 december 2017 

Socialdemokraterna 
Ewa-Leena Johansson 
Torgny Björn 
Ken Karlsson 
Arne Eklund, tjänstgörande ersättare 
Ulla Kalander-Karlsson 
Antti Tsupukka 
Maud Tsupukka, tjänstgörande ersättare 
Matias Svedberg 
Susanne Hall 

Vänsterpartiet 
Astrid Dahl 
Ulla Diedrichsen 

Miljöpartiet de gröna 
Ronnie Edvardsson 
Natalie Peart 

Justerandes sign. 

Moderata samlingspartiet 
Ulf Hilding 
Daniel Johansson 

Centerpartiet 
Elof Eriksson 
Niklas Hermansson 

Liberalerna 
Hendrik Bij loo 

Sverigedemokraterna 
Hans Karlsson§§ 87-90 
Mathias Eriksson, tjänstgörande ersättare 
Ronnie Wegerstedt 
Jonny Åhlström, tjänstgörande ersättare 
Kenneth Axelsson 
Andreas Forsberg§§ 87-90 

Utdragsbestyrkande 


