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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

  

Plats och tid Tingshussalen, Tingshuset, Kopparberg  

 

Tid 18.00 – 20.05 

Beslutande Enligt bilaga. 

 
Övriga deltagande Anders I Andersson, kanslichef och sekreterare 

Berit Westergren, kommunchef 

 

 

Utses att justera 

 
Dennis Persson Lundberg (V) och Peter Johansson (M) 

 
Justeringsersättare Yvonne Andersson (S)  

 
Justeringens 

plats och tid 
Kommunkontoret 2022-11-16 

 

 

Paragrafer 108 – 132 

Underskrifter …………………………………………… 

Sekreterare Anders I Andersson 

  

 

 

…………………… …..………..                        

Ordförande Kjell Eriksson 

  

 

 

………………………………….       …………………………….. 

Justerande Dennis Persson Lundberg Peter Johansson 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-11-10 Förvaringsplats 

för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 

anslagsuppsättning 

2022-11-17 Datum för 

nedtagande 

2022-12-12 

Underskrift  

 

…………………………………………………. 

Anders I Andersson 
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Kf § 108 
 

Allmänhetens frågestund 
 

Ärendebeskrivning 
Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige och ingen 

frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde. 

 

_________ 
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Kf § 109 
Ks § 305  Dnr KS 0040/2022-1 

Au § 215 
 

Yttrande över medborgarförslag, etablering av pulkabacke 
vid Rydbergsdal 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Mikael Haapala har inkommit med ett yttrade på medborgarförslaget 

om att anordna en pulkabacke i Rydbergsdal som inkom till Ljusnarsbergs kommun 

den 31 januari 2022. 

 

I yttrandet anges att idén om att anordna en pulkabacke centralt i Kopparberg är god. 

Men efter en genomgång av området vid ICAs parkeringen ner mot Rydbergsdal 

bedöms inte den förslagna platsen vara optimal. Det är brant ner mot tivoliplatsen 

vilket kommer att innebära markarbeten som förmodligen är tillståndspliktiga 

(bygglov). Platsen nedanför används som snöupplag under vintertid. Genom 

tivoliplan går också Oskars Lindström/Harald Olsgata som är tillåten för biltrafik.  

 

Idén med en pulkabacke centralt i Kopparberg är bra och förutsättningarna att 

genomföra idén bedöms vara större söderut i Rydbergsdal. 

 

Näringslivschef Mikael Haapala föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Näringslivschef Mikael Haapala föreslår allmänna utskottet att föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att kommunen jobbar vidare med en annan plats för en 

pulkabacke på kommunal mark i Rydbergsdal samt tar fram en kostnadsberäkning för 

trädfällning, borttagning av stubbar och sten samt bortforsling av material. I och med 

detta svar anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsen 
                     Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen jobbar vidare 

med en annan plats för en pulkabacke på kommunal mark i Rydbergsdal samt tar fram 

en kostnadsberäkning för trädfällning, borttagning av stubbar och sten samt bortforsling 

av material. I och med detta svar anses medborgarförslaget besvarat.  
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Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att arbetet med etablering 

av pulkabacke skall återrapporteras till kommunstyrelsen. att förslaget återrapporteras 

till kommunstyrelsen för verkställande. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Eva Engvall 

Näringslivschef Mikael Haapala 
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Kf § 110 
Ks § 306  Dnr KS 0032/2021-3 

Au § 216 
 

Yttrande över medborgarförslag, utredning av möjliga 
insatser för att bevara linhjulstornet 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Mikael Haapala har inkommit med ett yttrande på det 

medborgarförslaget som inkom till Ljusnarsbergs kommun den 9 mars 2021 om att 

en utredning bör göras huruvida det är möjligt att bevara linhjulstornet samt 

frågeställningar kring möjligheten att skydda linhjulstornet som byggnadsminne och 

vilken betydelse linhjulstornet har som symbol för ortens identitet.  

 

Näringslivschef Mikael Haapala föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Näringslivschef Mikael Haapala föreslår allmänna utskottet att föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att kommunen tar med linhjulstornet i inventeringen av 

kulturbyggnader och den underhållsplan som tas fram för kommunägda 

kulturbyggnader. Att i underhållsplanen utreda åtgärdsbehov för bevarande av 

linhjulstornet som kan utgöra del av beslutsunderlag för fortsatt hantering av 

linhjulstornet, samt att uppdraget anses vara avslutat med ovanstående redovisning. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen tar med 

linhjulstornet i inventeringen av kulturbyggnader och den underhållsplan som tas fram 

för kommunägda kulturbyggnader. Vidare att i underhållsplanen utreda åtgärdsbehov 

för bevarande av linhjulstornet som kan utgöra del av beslutsunderlag för fortsatt 

hantering av linhjulstornet, samt att uppdraget anses vara avslutat med ovanstående 

redovisning. 
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Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kaj Wolf 

Näringslivschef Mikael Haapala 
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Kf § 111 
Ks § 285  Dnr KS 0108/2021-17 
 

Ekonomisk rapport per den 30 september 2022 
 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med ekonomisk prognos per den  

30 september 2022. Prognos för helåret 2022 är ett överskott med 4 838 000 kronor 

vilket är ett överskott gentemot budget med 3 472 000 kronor. Verksamheternas 

utfall per den 30 september 2022 och prognos är enligt följande: 

Verksamhetsområde Utfall Prognos Budget Avvikelse 

  tkr tkr tkr tkr 

Ekonomichef 27 407 36 098 41 995 5 897 

Kommunchef 15 605 22 866 26 042 3 176 

Näringslivschef 1 374 1 123 1 423 300 

Kanslichef 1 864 3 794 5 735 1 942 

IT-chef 5 434 6 042 6 042 0 

Kommunfastigheter 4 679 6 625 4 025 -2 600 

Delsumma 56 363 76 548 85 262 8 714 
          

Socialchef 45 7 283 7 583 300 

Individ- och familjeomsorg 16 817 25 013 18 037 -6 976 

Funktionsstöd 14 129 19 225 20 325 1 100 

Solgården 12 255 16 547 16 647 100 

Hemtjänst/Treskillingen 18 196 22 911 20 411 -2 500 

Koppargården 14 466 19 275 19 675 400 

Hälso- och sjukvård 10 970 15 500 12 694 -2 806 

Arbetsmarknadsenhet 4 379 4 832 5 073 241 

Delsumma 91 257 130 586 120 445 -10 142 
          

Bildningschef 29 755 43 665 43 665 0 

Rektor förskola 10 679 15 048 15 048 0 

Kyrkbacksskolan 31 686 36 992 35 974 -1 017 

Rektor Komvux 3 223 4 564 5 129 565 

Kostchef 2 385 4 112 3 812 -300 

Delsumma 77 727 104 381 103 629 -752 
          

Överförmyndarverksamheten 637 204 204 0 

Delsumma 637 204 204 0 
          

SUMMA 225 984 311 719 309 540 -2 180 
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Verksamhetsområde Utfall Prognos Budget  Avvikelse 

  tkr tkr tkr tkr 

Allmännyttan 4 279 4 627 -73 -4 700 

SUMMA 4 279 4 627 -73 -4 700 

 

Ekonom Aldina Dervic föredrar ärendet.  

 

Yrkande 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

den ekonomiska rapporten per den 30 september 2022 samt översända den till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta uppdra åt kommunchef Berit Westergren 

att utreda en eventuell etablering av en ekonomisk resultatutjämningsreserv. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna den ekonomiska rapporten per den  

30 september 2022. 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen uppdra åt kommunchef Berit Westergren att utreda en 

eventuell etablering av en ekonomisk resultatutjämningsreserv. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera den ekonomiska rapporten per 

den 30 september 2022. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Ekonom Aldina Dervic 
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Kf § 112 
Ks § 286  Dnr KS 0160/2022-1 

Au § 195 

Fastställande av skattesats 2023 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunallagen kap 11 § 9 fastslår att kommunfullmäktige ska fastställa 

skattesatsen för kommande år innan november månads utgång året innan. För 2022 

är skattesatsen 21,02. 

 

Kommunchef Berit Westergren fördrar ärendet. 

 

Förslag 
Kommunchef Berit Westergren föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta anta en skattesats för 2023 med 21,02 kronor, det vill 

säga oförändrad skattesats. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Majoriteten bestående av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har den  

26 oktober 2022 inkommit med ett förslag på en höjd skattesats för 2023 med 48 öre 

som i sin helhet föreslås vikas åt att bekosta underhållsåtgärder på kommunala vägar 

och broar. 

 

Yrkande 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att: 

1. Den kommunala skattesatsen i Ljusnarsbergs kommun från år 2023 skall vara 

21.50  

2. Samt att dessa medel i sin helhet skall gå till underhållsåtgärder på de 

kommunala vägarna.   

 

Vidare yrkas på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra åt 

kommunchef år 2026 utvärdera genomförda investeringar samt utreda framtida 

investeringsbehov. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt   

Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Mats Larsson (SD) och  

Daniel Johansson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag, det vill säga att den 

kommunala skattesatsen från år 2023 skall vara 21,50 kronor samt att uppdra åt 

kommunchef år 2026 utvärdera genomförda investeringar samt utreda framtida 

investeringsbehov. Vidare yrkas förtydligande i beslutet av att höjningen av 

skattesatsen med 48 öre skall nyttjas till underhållsåtgärder på kommunala vägar och 

broar. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras yrkande. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Berit Westergren 

Ekonom Aldina Dervic 
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Kf § 113 
Ks § 288  Dnr KS 0075/2022-7 

Au § 199 

Delårsrapport per den 31 juli 2022, Nerikes Brandkår 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Nerikes Brandkår har inkommit till Ljusnarsbergs kommun med delårsrapport per 

den 31 juli 2022. Totalt visar halvåret på ett negativt resultat om 2 379 000 kronor. 

För helåret 2022 prognosticeras ett negativt resultat om 3 158 000 kronor. 

 

Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår allmänna utskottet att överlämna 

Nerikes Brandkårs delårsrapport per den 31 juli 2022 till kommunstyrelsen.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar enligt ordförande Ewa-Leena Johanssons (S) förslag till 

beslut. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera delårsrapporten. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Nerikes Brandkår 
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Kf § 114 
Ks § 296 
Au § 207  Dnr KS 0030/2022-8a 
 

Reglemente för gemensam teknisk nämnd med Hällefors, 
Lindesberg och Nora kommun 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren har inkommit med en tjänsteskrivelse angående 

upprättandet av reglemente för en gemensam teknisk nämnd mellan Ljusnarsberg, 

Hällefors, Lindesberg, och Nora kommun. I tjänsteskrivelsen anges att: 

 

”Sedan 2003 samarbetar kommunerna i Norra Örebro län kring 

samhällsbyggnadsfrågor. Samarbetet har organiserats i ett gemensamt 

kommunalförbund samt en gemensam nämnd. Från 2017 arbetar verksamheterna 

under det gemensamma namnet Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB.  

Förändringar i samhället i allmänhet och kommunernas utveckling i synnerhet skapar 

nya förutsättningar och nya villkor för samarbetet. Alla kommunerna är eniga om att 

sättet vi idag är organiserade på skapat en otydlighet gentemot medborgare, näringsliv 

och i vårt sätt att arbeta internt.  

 

För att på ett effektivare sätt kunna leda kommunerna in i framtiden inleddes 2019 ett 

arbete med att se över och skapa en tydligare organisation. Arbetet har skett både i 

kommunernas respektive politiska organ och i gemensamma organ som KNÖL-KS, 

liksom på förvaltningsnivå.  

 

Under 2021 har en förstudie framtagen av KPMG presenterats, en remissrunda har 

genomförts gällande framtida samverkan och en utredning av teknisk förvaltning har 

behandlats. I slutet av 2021 fick kommunernas kommundirektörer/chefer i uppdrag att 

utifrån framtagen politisk viljeinriktning konkretisera ett antal beslutsförslag för att 

driva utvecklingsarbetet framåt.  

 

Under våren 2022 fattades ett beslut i respektive kommunfullmäktige som i korthet kan 

beskrivas med att verksamheter som idag är organiserade under den gemensamma 

nämnden kvarstår i samma form, medan kommunalförbundet som juridisk person 

avvecklas. En del av kommunalförbundets verksamheter flyttas in i respektive kommun 

och en del verksamheter kommer fortsatt bygga på samarbete mellan kommunerna 

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Lindesbergs kommun blir huvudman för 

en ny gemensam nämnd med ansvar för verksamheterna Vatten och Avlopp, 

Renhållning och Gata, samt tillhörande projektenhet.  
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Efter ovanstående beslut har arbetet fortsatt såväl i de fyra respektive kommunerna 

som gemensamt inom KNÖL med att, i samarbete med de fackliga organisationerna 

och extern expertis, arbeta fram en plan för förändringens genomförande och succesivt 

verkställa densamma.  

 

Ett viktigt steg i det arbetet är beslut om reglementen och samverkansavtal för den nya 

tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden (nuvarande 

samhällsbyggnadsnämnden)  

 

Ekonomiska konsekvenser:  

Budget för verksamheter som tas hem flyttas från Samhällsbyggnadsförbundet till 

respektive verksamhet.  

 

Social konsekvensanalys  

Förändringen syftar till att underlätta för medborgare och näringsliv i kontakter med 

respektive kommun. Syftet är också att skapa en tydlighet i kommunernas styrning och 

ledning av verksamheterna. Gemensamt mål är att skapa bättre förutsättningar för att 

driva utveckling i respektive kommun. Att underlätta kontakter med myndigheter är en 

viktig fråga bland annat då det gäller att stärka förtroendet för det offentliga.  

 

Miljömässig konsekvensanalys  

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.  

 

Facklig samverkan  

Information och samverkan har skett inför beslutet” 

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kommunchef Berit Westergren föreslår allmänna utskottet att föreslå    

kommunstyrelsen att anta: 

 

1. Reglemente för tekniska nämnden.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 

reglemente för gemensam teknisk nämnd.  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   14 (46) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-11-10 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Daniel Johansson (M) och  

Mats Larsson (SD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Hällefors kommun 

Lindesbergs kommun 

Nora kommun 

Kommunchef Berit Westergren 
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Kf § 115 
Ks § 298 
Au § 208  Dnr KS 0030/2022-8b 

 

Samverkansavtal rörande gemensam teknisk nämnd med 
Hällefors, Lindesberg och Nora kommun 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Ett förslag på samverkansavtal mellan Hällefors, Lindesberg, Nora och 

Ljusnarsbergs kommun har inkommit till Ljusnarsbergs kommun. Genom avtalet ska 

kommunerna från den 1 januari 2023 samverka kring utförandet av de tekniska 

verksamheterna VA (vatten och avlopp), avfall och återvinning, gata och 

vinterväghållning. 

 

Samverkan ska i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen (3 kap 9 §) ske 

genom en gemensam nämnd kallad Tekniska nämnden (nämnden) för kommunerna 

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.  

 

Lindesbergs kommun ansvarar för att organisera en förvaltningsorganisation som är 

ändamålsenlig och effektiv utifrån nämndens uppdrag.  

 

Nämnden är ansvarig för en gemensam teknisk förvaltning med verksamheterna vatten 

och avlopp, gator, vägar, vinterväghållning samt avfall och återvinning. 

 

Samverkan syftar till att: 

- Verkställa en fungerande kommunalteknisk verksamhet till minst den nivå som 

gällande lagstiftning, samverkansavtal samt överenskommelser anger 

- Skapa förutsättningar för en optimering av resursutnyttjande och ekonomi jämfört med 

om medlemskommunerna ska bedriva motsvarande verksamhet var för sig 

- Bidra till att tillhandahålla och utveckla en samlad kompetens för kommunaltekniska 

frågor 

 

Nämnden skall därför ansvara för: 

- Utförande av teknisk förvaltning inom områdena VA (vatten och avlopp), avfall och 

återvinning, gata inklusive vinterväghållning. 

- Ge råd, stöd och service utifrån styrande lagstiftning och förutsättningar för 

verksamheten i respektive medlemskommun 

- Bistå med kompetens och handläggning i kommunernas samhällsbyggnadsprocesser 

- Ta fram och aktualitetshålla underhålls- och investeringsplaner för kommunernas VA 

och Gata. 
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- Nämnden ansvarar för att tillsammans med respektive medlemskommun och dess 

styrelse och nämnder utveckla samverkan i syfte att uppnå ett samhällsbyggande utifrån 

behov och politiska ambitioner i respektive medlemskommun 

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 
Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) förslår allmänna utskottet att hänskjuta ärendet 

till kommunstyrelsen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar enligt ordförande Ewa-Leena Johanssons (S) förslag till 

beslut.  

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 
Förslag 
Kommunchef Berit Westergren föreslår allmänna utskottet att föreslå    

kommunstyrelsen att anta: 

  

1. Samverkansavtal för tekniska nämnden. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 

samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Daniel Johansson (M) och  

Mats Larsson (SD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Hällefors kommun 

Lindesbergs kommun 

Nora kommun 

Kommunchef Berit Westergren 
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Kf § 116 
Ks § 297 
Au § 207  Dnr KS 0030/2022-8a 
 

Reglemente för gemensam bygg -och miljönämnd med 
Hällefors, Lindesberg och Nora kommun 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren har inkommit med en tjänsteskrivelse angående 

upprättandet av reglemente för en gemensam bygg- och miljönämnd mellan 

Ljusnarsberg, Hällefors, Lindesberg, och Nora kommun. I tjänsteskrivelsen anges att: 

 

”Sedan 2003 samarbetar kommunerna i Norra Örebro län kring 

samhällsbyggnadsfrågor. Samarbetet har organiserats i ett gemensamt 

kommunalförbund samt en gemensam nämnd. Från 2017 arbetar verksamheterna 

under det gemensamma namnet Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB.  

Förändringar i samhället i allmänhet och kommunernas utveckling i synnerhet skapar 

nya förutsättningar och nya villkor för samarbetet. Alla kommunerna är eniga om att 

sättet vi idag är organiserade på skapat en otydlighet gentemot medborgare, näringsliv 

och i vårt sätt att arbeta internt.  

 

För att på ett effektivare sätt kunna leda kommunerna in i framtiden inleddes 2019 ett 

arbete med att se över och skapa en tydligare organisation. Arbetet har skett både i 

kommunernas respektive politiska organ och i gemensamma organ som KNÖL-KS, 

liksom på förvaltningsnivå.  

 

Under 2021 har en förstudie framtagen av KPMG presenterats, en remissrunda har 

genomförts gällande framtida samverkan och en utredning av teknisk förvaltning har 

behandlats. I slutet av 2021 fick kommunernas kommundirektörer/chefer i uppdrag att 

utifrån framtagen politisk viljeinriktning konkretisera ett antal beslutsförslag för att 

driva utvecklingsarbetet framåt.  

 

Under våren 2022 fattades ett beslut i respektive kommunfullmäktige som i korthet kan 

beskrivas med att verksamheter som idag är organiserade under den gemensamma 

nämnden kvarstår i samma form, medan kommunalförbundet som juridisk person 

avvecklas. En del av kommunalförbundets verksamheter flyttas in i respektive kommun 

och en del verksamheter kommer fortsatt bygga på samarbete mellan kommunerna 

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Lindesbergs kommun blir huvudman för 

en ny gemensam nämnd med ansvar för verksamheterna Vatten och Avlopp, 

Renhållning och Gata, samt tillhörande projektenhet.  
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Efter ovanstående beslut har arbetet fortsatt såväl i de fyra respektive kommunerna 

som gemensamt inom KNÖL med att, i samarbete med de fackliga organisationerna 

och extern expertis, arbeta fram en plan för förändringens genomförande och succesivt 

verkställa densamma. 

 

Ett viktigt steg i det arbetet är beslut om reglementen och samverkansavtal för den nya 

tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden (nuvarande 

samhällsbyggnadsnämnden)  

 

Ekonomiska konsekvenser:  

Budget för verksamheter som tas hem flyttas från Samhällsbyggnadsförbundet till 

respektive verksamhet.  

 

Social konsekvensanalys  

Förändringen syftar till att underlätta för medborgare och näringsliv i kontakter med 

respektive kommun. Syftet är också att skapa en tydlighet i kommunernas styrning och 

ledning av verksamheterna. Gemensamt mål är att skapa bättre förutsättningar för att 

driva utveckling i respektive kommun. Att underlätta kontakter med myndigheter är en 

viktig fråga bland annat då det gäller att stärka förtroendet för det offentliga.  

 

Miljömässig konsekvensanalys  

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig konsekvensanalys.  

 

Facklig samverkan  

Information och samverkan har skett inför beslutet” 

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kommunchef Berit Westergren föreslår allmänna utskottet att föreslå    

kommunstyrelsen att anta: 

 

1. Reglemente för bygg- och miljönämnden.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 

reglemente för gemensam bygg- och miljönämnd.  
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Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Daniel Johansson (M) och  

Mats Larsson (SD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Hällefors kommun 

Lindesbergs kommun 

Nora kommun 

Kommunchef Berit Westergren 
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Kf § 117 
Ks § 299 
Au § 208  Dnr KS 0030/2022-8a 
 

Samverkansavtal rörande gemensam bygg- och miljönämnd 
med Hällefors, Lindesberg och Nora kommun 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Ett förslag på samverkansavtal mellan Hällefors, Lindesberg, Nora och Ljusnarsbergs 

kommun har inkommit till Ljusnarsbergs kommun. Genom avtalet ska kommunerna 

från den 1 januari 2023 samverka kring utförandet av myndighetsutövningen i 

lagstadgade kommunala åtaganden rörande miljö-, plan- och byggverksamhet, 

livsmedel, receptfria läkemedel, alkohol, tobak, lägenhetsregister och 

bostadsanpassning. 

Samverkan ska i enlighet med bestämmelserna i Kommunallagen (3 kap 9 §) ske 

genom en gemensam nämnd kallad Bygg- och miljönämnden (nämnden) för 

kommunerna Hällefors, 

Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Lindesbergs kommun ansvarar för att organisera en 

förvaltningsorganisation som är ändamålsenlig och effektiv utifrån nämndens uppdrag. 

 

Ändamål och verksamhet 

Samverkan i enlighet med detta avtal ska syfta till: 

1. Kommunal myndighetsutövning inom områdena miljö-, plan-, bygg, livsmedel, 

receptfria läkemedel, alkohol, tobak, lägenhetsregister och bostadsanpassning 

2. Ge råd, stöd och service utifrån styrande lagstiftning till företag och allmänhet 

3. Förvalta och utveckla kommunernas samlade grundläggande kartdatabaser samt 

samordna och utveckla kommunernas och kommunernas samverkansorgans GIS-

verksamhet 

4. Rådgivning inom området energi och klimatfrågor kopplat till företag, föreningar och 

privatpersoner, under förutsättning att statlig finansiering erhålls 

5. Tillhandahålla kompetens inom dataskyddsområdet och tillhandahållande av 

dataskyddsombud för kommunerna. 

6. Tillhandahålla kompetens för att tillgodose kommunernas behov av arbete med 

strategisk fysisk planering. 

 

Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 
Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) förslår allmänna utskottet att hänskjuta ärendet 

till kommunstyrelsen. 
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Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar enligt ordförande Ewa-Leena Johanssons (S) förslag till 

beslut.  

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Berit Westergren föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kommunchef Berit Westergren föreslår allmänna utskottet att föreslå    

kommunstyrelsen att anta: 

 

1.  Samverkansavtal för bygg- och miljönämnden.  

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 

samverkansavtal för gemensam bygg- och miljönämnd. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Daniel Johansson (M) och  

Mats Larsson (SD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Hällefors kommun 

Lindesbergs kommun 

Nora kommun 

Kommunchef Berit Westergren 
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Kf § 118 
Ks § 307  Dnr KS 0042/2021-5 

Au § 217 
 

Yttrande över motion, kartläggning av behovet av 
belysningspunkter i kommunen för ökad upplevd trygghet, 
Åsa Vennberg (SD), Mathias Eriksson (SD) och  
Mats Larsson (SD) 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Mikael Haapala har inkommit med ett yttrande över motionen om 

kartläggning av belysningspunkter i kommunen för ökad upplevd trygghet som 

inkom till Ljusnarsbergs kommun den 16 december 2021. I motionen yrkar 

Sverigedemokraterna att omgående utöka antalet belysningspunkter på sträckan 

Bångbro och centrala Kopparberg, samt att förvaltningen gör en kartläggning över 

områden som behöver åtgärdas för att öka invånarnas upplevda trygghet i 

kommunen.  

 

Näringslivschef Mikael Haapala fördrar ärendet. 

 

Förslag 
Näringslivschef Mikael Haapala föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till yttrande och att motionen 

därmed anses besvarad. 

 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till 

yttrande och att motionen därmed anses besvarad. 
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Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Åsa Vennberg (SD) 

Mathias Eriksson (SD) 

Mats Larsson (SD) 

Näringslivschef Mikael Haapala 
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Kf § 119 
Ks § 289 
Au § 200  Dnr KS  0011/2022-87 
    

Avfallstaxa 2023, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit till 

Ljusnarsbergs kommun med ett förslag på avfallstaxa för 2023. Avfallstaxan är en 

del av kommunens renhållningsordning och beskriver kostnaderna som är behäftade 

med insamling av avfall från hushåll. I avgiften ingår insamling, bortforsling och 

omhändertagande av avfallet och grundar sig på avgiftsprinciperna i miljöbalkens 27 

kapitel om avgifter. Denna innehåller både en fast och en rörlig avgift.    

 

Förslag 
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår 

kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun att anta förslag till avfallstaxa 2023. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Vidare beslutar 

allmänna utskottet om att punkten även ska delges som information på 

budgetberedningens nästa möte. 

 
 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 

avfallstaxa 2023. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Kf § 120 
Ks § 290 
Au § 201  Dnr KS 0011/2022-90 
    

VA-taxa 2023, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit till 

Ljusnarsbergs kommun med ett förslag på VA-taxa (vatten och avlopp) för 2023.                                             

För att täcka nödvändiga kostnader för Ljusnarsbergs kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgifterna består av 

anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

 

Taxorna är beräknade utifrån de uppskattningar som gjordes under våren 2022 och är 

inte reglerade efter rådande omständigheter. 

 

Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår allmänna utskottet att överlämna 

ärendet till kommunstyrelsen samt att punkten delges som information på 

budgetberedningens nästa möte.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Vidare beslutar 

allmänna utskottet att punkten även ska delges som information på 

budgetberedningens nästa möte. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 

VA-taxa 2023. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  
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Kf § 121 
Ks § 291 
Au § 202  Dnr KS 0011/2022-92   
    

Anläggningstaxa VA 2023, Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Direktionen för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har inkommit till 

Ljusnarsbergs kommun med ett förslag på anläggningstaxa för VA (vatten och 

avlopp) för Ljusnarsbergs kommun för 2023.  

 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen meddela 

föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas belopp och hur avgifterna beräknas 

framgå.  

 

Taxorna är beräknade utifrån de uppskattningar som gjordes under våren 2022 och är 

inte reglerade efter rådande omständigheter. 

 

Förslag 
Direktionen föreslår kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun att anta Svenskt 

Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt förslag till 

anläggningstaxa för VA 2023. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Vidare beslutar 

allmänna utskottet att punkten även ska delges som information på 

budgetberedningens nästa möte. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 

anläggningstaxa för VA 2023. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________  Expediering: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Kf § 122 
Ks § 292 
Au § 203  Dnr KS 0011/2022-91 
    

Brukningsavgifter VA 2023, Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit till 

Ljusnarsbergs kommun med ett förslag till brukningsavgifter för Ljusnarsbergs 

kommun för 2023.  

 

Taxorna är beräknade utifrån de uppskattningar som gjordes under våren 2022 och är 

inte reglerade efter rådande omständigheter. 

 

Förslag 
Direktionen föreslår kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun att anta Svenskt 

Vattens nya normalförslag till VA-taxans utformning samt förslag till brukningstaxa 

för VA 2023. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Vidare beslutar 

allmänna utskottet att punkten även ska delges som information på 

budgetberedningens nästa möte. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 

brukningsavgifter för VA 2023. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Kf § 123 
Ks § 293 
Au § 204  Dnr KS 0011/2022-90   
    

Prislista för VA 2023, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit till 

Ljusnarsbergs kommun med ett förslag till prislista för vatten och avlopp i 

Ljusnarsbergs kommun för 2023.  

 

Taxorna är beräknade utifrån de uppskattningar som gjordes under våren 2022 och är 

inte reglerade efter rådande omständigheter. 

 

Förslag 
Direktionen föreslår kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun att anta förslag till 

prislista för vatten och avlopp 2023.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Vidare beslutar 

allmänna utskottet att punkten även ska delges som information på 

budgetberedningens nästa möte. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 

prislista för VA 2023. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Kf § 124 
Ks § 294   Dnr KS 0011/2022-89 

Au § 205 

 
Mottagningsavgifter för återvinningscentraler 2023, 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit till 

Ljusnarsbergs kommun med ett förslag till mottagningsavgifter vid 

återvinningscentral i Ljusnarsbergs kommun för 2023.  

 

Lämning av avfall vid återvinningscentralen som inte ingår i det kommunala ansvaret 

räknas som affärsmässig verksamhet och bör hållas utanför avfallstaxan.  

 

Avgifter för detta som tidigare funnits med i avfallstaxan kommer från och med 2023 

att läggas i en egen prislista. 

 

Taxorna är beräknade utifrån de uppskattningar som gjordes under våren 2022 och är 

inte reglerade efter rådande omständigheter. 

 

Förslag 
Direktionen föreslår kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun att anta förslag till 

mottagningsavgift vid återvinningscentral.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Vidare beslutar 

allmänna utskottet att punkten även ska delges som information på 

budgetberedningens nästa möte. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 

mottagningsavgifter för återvinningscentraler 2023. 
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Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Kf § 125 
Ks § 295 
Au § 206  Dnr KS 0011/2022-88 
 

Fördelning av ansvar för kommunal insamling av 
förpackningar, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit till 

Ljusnarsbergs kommun med ett förslag till fördelning av ansvar för kommunal 

insamling av förpackningar.  

 

Sveriges kommuner har fått ansvar att samla in förpackningsavfall från hushåll och 

vissa verksamheter, detta ska ske i olika steg från 2024 och ska fram till 2027 vara ett 

fullt utbyggt system.  

 

Förslag 
Direktionen föreslår kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun att ansvaret för 

insamling av förpackningar från hushåll och vissa verksamheter i enlighet med  

SFS 2022:1274 (förordning om producentansvar för förpackningar) tilldelas 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.  

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta 

föreliggande förslag med tillägget att uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen sedermera gemensamma tekniska nämnden att nogsamt följa upp 

kostnader och intäkter med anledning av det ökade kommunala ansvaret gällande 

insamlingar av förpackningar.  

 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansvaret för insamling av 

förpackningar från hushåll och vissa verksamheter i enlighet med  

SFS 2022:1274 (förordning om producentansvar för förpackningar) tilldelas 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.  
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Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Kf § 126 
Ks § 320  Dnr KS 0001/2022-40 

Bos § 143 
 

Biblioteksavgifter 
 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Skolchef Andreas Lundholm har inkommit med skrivelse rörande biblioteksavgifter 

daterad den 4 oktober 2022. I skrivelsen anges bland annat att sedan september 2021 

pågår ett nära samarbete mellan folkbiblioteken i Hällefors, Lindesbergs, 

Ljusnarsbergs och Nora kommun genom Berglagsbibblan. Syftet med samarbetet är 

att öka tillgängligheten till folkbiblioteken i kommunerna. Samarbetet omfattar bland 

annat regler och avgifter. För beslut som avser ekonomiska åtaganden erfordras 

konsensusbeslut oavsett beslutsnivå 

 

Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Skolchef Andreas Lundholm förslår bildnings- och sociala utskottet föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar att 

 

• samtliga avgifter som uppkommer i samband med lån av samtliga 

folkbibliotekets medier tas bort för lån gjorda efter den 1 januari 2023, 

• samtliga lån före den 1 januari 2023 hanteras enligt tidigare beslut, 

• en uppföljning av ovanstående beslut genomförs under oktober 2023 för 

eventuellt nytt beslut gällande avgifter från den 1 januari 2024, samt 

• besluten ovan träder i kraft under förutsättning av Hällefors, Lindesbergs och 

Nora kommun tar motsvarande beslut. 

 

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

kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 

• samtliga avgifter som uppkommer i samband med lån av samtliga 

folkbibliotekets medier tas bort för lån gjorda efter den 1 januari 2023, 

• samtliga lån före den 1 januari 2023 hanteras enligt tidigare beslut, 

• en uppföljning av ovanstående beslut genomförs under oktober 2023 för 

eventuellt nytt beslut gällande avgifter från den 1 januari 2024, samt 

• besluten ovan träder i kraft under förutsättning av Hällefors, Lindesbergs och 

Nora kommun tar motsvarande beslut. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Yrkande 
Natalie Peart (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Skolchef Andreas Lundholm 
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Kf § 127 
Ks § 321  Dnr KS 0001/2022-41 

Bos § 145 
 

Kulturskolans avgifter 
 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den  

11 december 2019 § 214 uppdra åt skolchef Andreas Lundholm utreda avgifterna 

inom kulturskolan. 

 

Skolchef Andreas Lundholm har inkommit med utredning daterad den  

4 oktober 2022.  

 

Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Skolchef Andreas Lundholm föreslår bildnings- och sociala utskottet föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar om avgifter per år inom 

kulturskolan från och med den 1 januari 2023 enligt följande: 

 

Deltagaravgift, barn 1   1 100 kronor 

Deltagaravgift, barn 2   550 kronor 

Avgift dansgrupp   300 kronor 

Instrumenthyra   300 kronor 

 

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att en uppföljning av avgifterna skall ske 

under oktober 2023 för eventuellt nytt beslut gällande avgifter från och med den 1 

januari 2024. 

 

Därtill föreslås kommunfullmäktige besluta att möjlighet skall finnas till 

avgiftsbefrielse, efter ansökan från vårdnadshavare, för de barn och unga som växer 

upp i familjer där den sammanlagda inkomsten understiger tre basbelopp samt att 

beslut om avgiftsbefrielse delegeras till rektor. 

 

Slutligen föreslås kommunfullmäktige besluta uppdra till skolchef att upprätta en 

rutin för hantering av ansökan och beslut om avgiftsbefrielse inom kulturskolan som 

skall gälla från och med den 1 januari 2023. 

 

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

kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag.  
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Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

Yrkande 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att gränsen för avgiftsbefrielse ska höjas 

till 250 000 kronor (fyra basbelopp) samt att en återrapportering skall ske till 

kommunstyrelsen efter en termin av beslutets konsekvenser.   

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om avgifter per år inom 

kulturskolan från och med den 1 januari 2023 enligt följande: 

 

Deltagaravgift, barn 1   1 100  kronor 

Deltagaravgift, barn 2   550 kronor 

Avgift dansgrupp   300 kronor 

Instrumenthyra   300 kronor 

 

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att en uppföljning av avgifterna skall ske 

under oktober 2023 för eventuellt nytt beslut gällande avgifter från och med den 1 

januari 2024. 

 

Därtill föreslås kommunfullmäktige besluta att möjlighet skall finnas till 

avgiftsbefrielse, efter ansökan från vårdnadshavare, för de barn och unga som växer 

upp i familjer där den sammanlagda inkomsten understiger 250 000 kronor (fyra 

basbelopp) samt att beslut om avgiftsbefrielse delegeras till rektor. 

 

Kommunfullmäktige föreslås även besluta uppdra till skolchef att upprätta en rutin 

för hantering av ansökan och beslut om avgiftsbefrielse inom kulturskolan som skall 

gälla från och med den 1 januari 2023. 

 

Slutligen föreslås kommunfullmäktige besluta att en återrapportering skall ske till 

kommunstyrelsen efter en termin av beslutets konsekvenser.   

 

 

Kommunfullmäktige 
Yrkande 
Natalie Peart (S), med instämmande av Eva Renberg (V), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Skolchef Andreas Lundholm 
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Kf § 128 
Ks § 301  Dnr KS 0001/2022-43 

Au § 214 
 

Redovisning av budgetuppdrag, utreda framtida lokalbehov 
för grundskolan 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2020, § 140 uppdrogs åt 

kommunchefen att utreda framtida lokalbehov för grundskolan.  

Skolchef Andreas Lundholm har i en tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2022 

inkommit med en redovisning av nyss nämnda budgetuppdrag.  

 

I redovisningen anges att utifrån utvecklingen av antalet barn som inom de närmsta 

åren ska påbörja sin skolgång påvisas ett fortsatt behov av att använda paviljongerna 

i skolverksamheten de närmsta 6 till 7 åren. Dock är det svårt att exakt bedöma 

behovet över tid då de prognoser som gjorts prognosticerar en befolkningsminskning 

i ett längre perspektiv.   

 

Förslag 
Skolchef Andreas Lundholm föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande 

utredning och anse uppdraget avslutat. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen och budgetberedningen.  

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
 

Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande utredning och anse 

uppdraget avslutat. 
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Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Natalie Peart (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Mats Larsson (SD), med instämmande av Daniel Johansson (M), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande att uppdra åt kommunchef utreda ett 

effektivare lokalutnyttjande och eventuellt behov av om- och/eller tillbyggnation av 

skollokaler alternativt nyttjande av andra lokaler. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Kjell Eriksson (S) ställer proposition på Natalie Pearts (S) och  

Mats Larssons (SD) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt Natalie Pearts (S) yrkande. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för bifall till Natalie Pearts 

 (S) yrkande. 

Nej-röst för bifall till Mats Larssons (SD) med fleras yrkande. 

 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 10 nej-röster enligt följande: 

 

Ja: Ewa-Leena Johansson (S), Lena Berglund (S), Gert Stark (S),  

Veronica Andersson (S), Mattias Svedberg (S), Natalie Peart (S), Erik Bergsten (S), 

Yvonne Andersson (S), Eva Renberg (V), Dennis Persson Lundberg (V) och  

Kjell Eriksson (S). 

 

Nej: Daniel Johansson (M), Jörgen Hart (M), Peter Johansson (M), Bernt Askelin (M), 

Mats Larsson (SD), Mathias Eriksson (SD), Thomas Carlsson (SD),  

Mari Johansson (SD), Fredrik Heiser (SD) och Niklas Bäcker (SD).  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande utredning och anse uppdraget avslutat. 

 

Reservationer 
Daniel Johansson (M), Peter Johansson (M), Jörgen Hart (M), Bernt Askelin (M), 

Mats Larsson (SD), Mathias Eriksson (SD), Thomas Carlsson (SD),  

Mari Johansson (SD), Fredrik Heiser (SD) och Niklas Bäcker (SD) reserverar sig till 

förmån för Mats Larssons (SD) med fleras yrkande. 

 

_________ 
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Expediering:                       Skolchef Andreas Lundholm  
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Kf § 129 
Ks § 323  Dnr KS 0093/2022-5 

Au § 220 
 

Uppföljning av beslut tagna i kommunfullmäktige exklusive 
motioner, medborgarförslag och budgetbeslut 2018-2022 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med en rapport avseende uppföljning 

av beslut i kommunfullmäktige exklusive motioner, medborgarförslag och 

budgetbeslut 2018-2022 per den 20 september 2022. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår i sin skrivelse daterad den 3 oktober 2022 att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kanslichef Anders I Andersson 
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Kf § 130 
Ks § 324  Dnr KS 0093/2022-6 

Au § 221 
 

Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetbeslut 2018-2021 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med en rapport avseende uppföljning av 

budgetbeslut i kommunfullmäktige 2018-2021 per den 20 september 2022. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet.  

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna uppföljningen. 

 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljning. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kanslichef Anders I Andersson 
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Kf § 131 
Ks § 309  Dnr KS 0039/2022-3 

Au § 226 
 

Annullering av kommunfullmäktiges beslut den  
12 mars 2009 § 26 om antagande av drogpolicy och riktlinjer 
för tobaksanvändning 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Den 12 mars 2009, § 26 fattade kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun beslut 

om en ny drogpolicy samt riktlinjer för tobaksanvändning. Då ett nytt beslut har 

fattats av kommunstyrelsen angående tobaksanvändning ska denna del av beslutet 

annulleras för att den nya riktlinjen ska kunna träda i kraft.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.  

 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att annullera delen om riktlinjerna för 

tobaksanvändning som fattades av kommunfullmäktige den 12 mars 2009 § 26 så att 

den nya riktlinjen om tobaksanvändning som kommunstyrelsen fattade beslut om den 

31 augusti 2022 § 220 skall kunna träd i kraft. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Berit Westergren 

HR-generalist Jan Larsson Lyckholm 
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Kf § 132 

 

Delgivningar 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ges följande delgivningar: 

 

• Ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den 1 november 2022 till 

och med den 14 oktober 2026, Erik Bergsten (S) efter  

Anders Styrbjörn Andersson (S), Länsstyrelsen i Örebro län. 

 

• Ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 1 november 2022 till 

och med den 14 oktober 2026, Eva-Lena Sahlberg (S) efter  

Erik Bergsten (S), Länsstyrelsen i Örebro län. 

 

• Utbildning för förtroendevalda i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsbergs 

kommun fredagen den 13 januari 2023, Lindeskolans aula, Lindesberg av 

Piku Utbildningar. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar delgivningen. 

 

_________ 
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 Bilaga  
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 10 november 2022 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Ewa-Leena Johansson  Daniel Johansson  

Kjell Eriksson Jörgen Hart 

Lena Berglund Peter Johansson 

Gert Stark  Bernt Askelin 

Veronica Andersson  

Mattias Svedberg Sverigedemokraterna 

Natalie Peart Mats Larsson 

Erik Bergsten Mathias Eriksson  

Yvonne Andersson Thomas Carlsson 

 Mari Johansson 

Vänsterpartiet Fredrik Heiser  

Eva Renberg Niklas Bäcker 

Dennis Persson Lundberg  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 


