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                                                                     Kyrkbacksskolan, Kopparberg                                       Tid:   17.05 – 17.30       
       

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 
Ingemar Javinder (S) 
Wiveca Stopp (S) 

 Gert Stark (S) 
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Astrid Dahl (V)  
Ronnie Edvardsson (MP) 
Hans Hedborg (C) 
Andreas Alexandre (C) 
Ulf Hilding (M) 
Gunnar Fransson (M) 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Tommy Larserö, kommunchef 
 

Utses att justera Gert Stark 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2011-03-22 
 
Under- 
skrifter 

 
Sekreterare       ………………………………………………………………………….. 
 Anders Andersson 

Paragrafer: 77 – 78 

  
 
Ordförande        …………………………………………………………………………. 
 Ewa-Leena Johansson 

 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 
 Gert Stark 

 

    
   ANSLAG/BEVIS           
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2011-03-17 
Datum för 
anslags uppsättning 2011-03-22 Datum för 

anslags nedtagande    2011-04-17 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
  Anders Andersson
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Ks § 77 
Ks § 64   Dnr KS 125/2010  107 
 
Framtida personalorganisation för  
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 november 2006,  
§ 35 i samband med antagande av budget för 2007 och flerårsplan för 
2008 och 2009 att uppdra åt kommunledningen utarbeta förslag angående 
organisation och omfattning för de kommunala bolagen.  
 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterade vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 januari 2009, § 4 en utredning daterad den  
23 december 2008 rörande Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB 
(LIFAB). Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
15 januari 2009, § 2 att försäljning skulle ske av LIFAB. Efter denna 
försäljning återstod Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) som 
enda kvarvarande helägda kommunala bolag. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer inkom den 22 februari 2011 med utredning 
om LFAB.  
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 februari 2011,  
§ 64 att godkänna föreliggande skrivelse som information samt att beslut 
i ärendet skulle tas vid ett senare sammanträde i kommunstyrelsen. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med reviderad utredning 
daterad den 17 mars 2011.  
 
Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår utifrån föreliggande utredning 
daterad den 17 mars 2011 kommunstyrelsen och styrelsen i LFAB 
besluta 

• att kommunen övertar bolagets administrativa verksamhet utifrån 
föreliggande förslag i utredningen, 

• att avtal om ersättning avseende administrativa verksamheten 
mellan parterna upprättas för godkännande av respektive styrelse, 

• att LFAB konkurrensutsätter skötsel, drift och underhåll genom 
upphandling, 

• att kommunen övertar ansvaret för lokalvården från LFAB från 
och med den 1 juli 2011, 

• att avtal om ersättning avseende lokalvården mellan parterna 
upprättas för godkännande av respektive styrelse, 

• att blivande fastighetschef/verkställande direktör får i uppdrag 
utreda den i kommunen samlade vaktmästarorganisationen, 
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• att ekonomichefen ges fortsatt uppdrag att närmare granska olika 
effekter av ändrad ägarstruktur av LFABs fastighetsbestånd samt 
effekter av att förvaltningsavtalet upphör mellan LFAB och 
kommunen, samt 

• att ovan nämnda beslut verkställs efter att erforderliga beslut 
fattats i kommunstyrelsen och i LFABs styrelse samt att fackliga 
förhandlingar genomförts. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Ekonomichef Bo Wallströmer 
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Ks § 78 
Au § 44  Dnr KS 240/2010 101 
 
Förslag till yttrande över motion rörande utredning av 
namnbyte till Kopparbergs kommun 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ewa-Leena Johansson (S) och Ulla Kalander-Karlsson (S) inkom med 
motion daterad den 21 oktober 2010 rörande namnbyte på kommunen. 
 
Motionärerna anför att sedan folkomröstningen i kommunen 2002 
gällande eventuellt namnbyte på kommunen har mycket hänt och det kan 
finnas anledning att pröva frågan i beslutande församling. Ur marknads-
föringssynvinkel är det viktigt att vara tydlig och nyttja de kända företag 
och företeelser som är förknippade med orten. Platsmarknadsföring och 
varumärkesbyggande handlar om att ge en plats en identitet och öka 
platsens imagevärde och dragningskraft. Motionärerna anser att detta 
görs mycket enklare om kommunen varumärkesbygger på namnet 
Kopparbergs kommun. Namnet Kopparberg är mera känt och lättare att 
geografiskt lokalisera än Ljusnarsberg och dessutom lättare att 
marknadsföra. Därtill nyttjas redan i dag begreppet Kopparberg i diverse 
sammanhang.  
 
I motionen föreslås att ett namnbyte på kommunen utreds både vad gäller 
formalia och kostnader. Därefter skall frågan om ett namnbyte på 
kommunen överlämnas till kommunfullmäktige för slutgiltigt 
ställningstagande. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 november 2010, 
§ 95 att hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson inkom med förslag till yttrande 
över motionen daterat den 1 mars 2011. I detta förslag föreslogs 
kommunfullmäktige besluta att en utredning skall genomföras 
beträffande eventuellt byte av namn till Kopparbergs kommun utifrån 
vad som anges i motionen. Vidare att, efter att undersökningen 
presenterats, beslut tas som ett separat ärende om ett eventuellt namnbyte 
till Kopparbergs kommun. Kommunfullmäktiges beslut innebär att 
motionen tillmötesgås. 
 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 9 mars 2011, § 44 att 
uppdra åt kommunsekreterare Anders Andersson att revidera förslaget till 
motionsyttrande för att uppnå en ökad tydlighet. Efter revidering skulle 
förslaget redovisas vid dagens extra sammanträde i kommunstyrelsen. 
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Kommunsekreterare Anders Andersson presenterar reviderat förslag till 
motionsyttrande daterat den 16 mars 2011. I förslaget anges att utifrån 
framkomna synpunkter i samband med exempelvis kommunchef  
Tommy Larserös intervjuer, har denne tagit initiativ till en utredning vad 
gäller möjligheter, kostnader etc beträffande ett namnbyte på kommunen. 
Denna utredning beräknas vara klar i slutet av mars månad 2011. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunfullmäktige 
besluta att anta föreliggande förslag till yttrande och därmed anse 
motionen besvarad. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att den 
av kommunchefen beställda utredningen skall presenteras för 
kommunfullmäktige vid kommande sammanträde samt att utredningen 
skall vara föremål för en bred remissprocess. Slutligen föreslås 
kommunfullmäktige besluta att ärendet rörande ett eventuellt namnbyte 
till Kopparbergs kommun skall behandlas separat vid ett senare 
sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
föreliggande förslag. 
 
_________ 
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