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Kf § 64 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Christer Dysholm anmäler följande frågor: 
 
• Utifrån avgivet svar vid kommunfullmäktiges sammanträde den  

14 maj 2009, § 53 på fråga om ramp till matsalen vid 
Kyrkbacksskolan, finner Christer Dysholm det märkligt att det skall 
vara problem med att få en ramp till matsalen och undrar när 
ombyggnationen av matsalen skall ske? 

• Varför täcker inte Radio Ljus hela kommunen? 
• Varför får inte exempelvis sommarstugeägare inkomma med 

medborgarförslag till kommunen? 
• Hur skall kommunen lösa LSS-åtaganden om den nya lagstiftningen 

inom området träder i kraft? 
• Vilken beredskap har kommunen för sina ekonomiska 

pensionsåtaganden? 
 
Ulla Diedrichsen (v) informerar att Radio Ljus drivs av en ideell 
förening som saknar resurser för att genomföra sändningar som 
täcker hela kommunen. När kommunfullmäktige kommer att 
sammanträda i Kyrkbacksskolan kommer bredbandssändningar att 
ske och därigenom täcks hela kommunen. 
 
Ewa-Leena Johansson (s) informerar att rättigheten att lämna in 
medborgarförslag styrs av Kommunallagen kap 5 § 23 vilken säger 
att i det fall kommunfullmäktige beslutat om medborgarförslag, får 
ärenden väckas i kommunfullmäktige av den som är folkbokförd i 
kommunen. 
 
Ewa-Leena Johansson (s) informerar att det inte föreligger några 
omedelbara stora pensionsavgångar inom den närmaste tiden, varför 
detta sannolikt inte kommer att innebära oöverstigliga ekonomiska 
påfrestningar. 
 
Margareta Svenson (m) undrar varför det är svårt att få till en ramp 
till matsalen på Kyrkbacksskolan? 
 
Pirjo Nilsson (s) svarar att det föreligger vissa byggtekniska problem 
men att ramp kommer att sättas upp vid kommande ombyggnation. 
 
_________ 
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Kf § 65 
Ks § 125 
Au § 78  Dnr KS 094/2009 042 
 
Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport,  
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 2008  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 125 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige bemyndigar stämmombudet att ge bolagsstyrelsen  
och verkställande direktören ansvarsfrihet i enlighet med förslag i 
revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2008 samt godkänna 
årsredovisningen för detsamma. 
 
 
 
Au § 78 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid 
bolagsstämman direktiv att bevilja styrelsen och verkställande direktören 
vid Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag ansvarsfrihet i enlighet med förslag i 
revisionsberättelsen och godkänna årsredovisning för  
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag avseende räkenskapsåret 2008 
samt godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har inkommit med 
årsredovisning för räkenskapsåret 2008. LFAB:s ekonomiska 
resultat för år 2008 uppgår till ett underskott av 127 000 kronor. 
Därutöver har auktoriserad revisor Torbjörn Evaldsson, Grant 
Thornton AB, inkommit med revisionsberättelse och 
lekmannarevisor Rune Andersson med granskningsrapport. 
 
_________ 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      4 (20) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2009-06-11 
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Kf § 66 
Ks § 126 Dnr KS 087/2009 042 
 
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport 2008, 
Bergslagens Kommunalteknik   
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 126 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i 
förbundsdirektionen ansvarsfrihet i enlighet med 
revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2008 samt godkänner 
årsredovisningen för detsamma. Vidare förslås kommunfullmäktige 
besluta uppdra åt ekonomicheferna i medlemskommunerna att till 
kommande årsredovisningar komma överens om enhetliga 
redovisningsprinciper gällande Bergslagens Kommunalteknik. 
 
 
ÄRENDET 
 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med 
årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport för år 2008. 
Sammantaget visar driftredovisningen på ett överskott 2008 med 
9 434 000 kronor. 
 
Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 24 april 2009,  
§ 27 begära beslut om ansvarsfrihet hos kommunfullmäktige i 
Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. 
 
_________ 
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Kf § 67 
Ks § 149  Dnr KS 
 
Precisering av reviderad driftbudget för år 2009 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 149 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 maj 2009,  
§ 59 om reviderad driftbudget för år 2009. Vid detta tillfälle 
beslutades även att de exakta siffermässiga konsekvenserna av 
beslutade driftbudgetförändringar skulle rapporteras till 
kommunfullmäktige vid dess sammanträde i juni 2009. 
 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med rapport daterad 
den 19 maj 2009 enligt kommunfullmäktiges beslut. I rapporten 
föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktigen godkänna 
rapporten. 
 
_________ 
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Kf § 68 
Ks § 136 
Ks § 92  Dnr KS 077/2009 001 
 
Förändrad politisk organisation 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen 
med motiveringen att möjliggöra för dem som yrkar avslag på 
kommunstyrelsens föreliggande förslag att ta fram alternativa 
förslag till politisk organisation. 
 
Yrkanden 
Ulf Hilding (m), med instämmande av Anita Elvenäs (c) och  
Dorrit Pade (kfl), yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag innebärande 
bevarande av nuvarande politisk organisation med tre utskott till 
kommunstyrelsen. 
 
Ewa-Leena Johansson (s) yrkar på återremiss av ärendet med 
motiveringen att möjliggöra för dem som yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag att ta fram alternativa förslag till politisk 
organisation. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons yrkande om 
återremiss och huruvida ärendet skall avgöras vid dagerns sammanträde. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt  
Ewa-Leena Johanssons yrkande. 
 
 
 
Ks § 136 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
• att låta kommunstyrelsens tre utskott (allmänna utskottet, 

bildningsutskottet och sociala utskottet) vara vilande under 
perioden 1 juli 2009 till och med den 31 december 2009, 

• att inrätta ett nytt, tillfälligt utskott i kommunstyrelsen benämnt 
ekonomiutskottet, 
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• att ekonomiutskottet skall bestå av sju ledamöter och sju ersättare, 
• att kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare samt ordförande 

och vice ordförande till ekonomiutskottet, 
• att kommunstyrelsen har rätt att besluta om adjungerad till 

ekonomiutskottet, 
• att ekonomiutskottets uppdrag är enligt föreliggande förslag, 
• att protokoll upprättas från ekonomiutskottets sammanträden, 
• att erforderliga revideringar på grund av ovanstående beslut görs av 

kommunstyrelsens reglemente § 25 enligt bilaga till skrivelsen, 
samt 

• att utvärdering av omorganisationen skall ske för en eventuell 
fortsatt ändrad organisation under 2010. 

 
Vidare att kommunfullmäktige beslutar att uppmana kommun-
fullmäktiges presidium att minska antalet kommunfullmäktige-
sammanträden under 2009 med tre samt att inga beredningar utöver 
budgetberedningen tillsätts under 2009. 
 
Reservationer 
Oskar Martinsson (kfl) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Anita Elvenäs (c) och Ulf Hilding (m) reserverar sig skriftligt enligt 
bilaga till förmån för eget och Oskar Martinssons yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Anita Elvenäs (c) och Ulf Hilding (m) vill till protokollet anteckna 
att Centerpartiet och Moderata Samlingspartiet inte avser att besätta 
uppdragen som ledamöter och ersättare i ekonomiutskottet. 
 
Yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) yrkar, med 
instämmande av Astrid Dahl (v), att kommunstyrelsen beslutar 
enligt föreliggande förslag samt i ett tilläggsyrkande att 
kommunstyrelsen beslutar uppmana kommunfullmäktige presidium 
att minska antalet kommunfullmäktigesammanträden under 2009 
med tre samt att kommunfullmäktige beslutar att inte tillsätta några 
beredningar utöver budgetberedningen under 2009. 
 
Oskar Martinsson (kfl) yrkar, med instämmande av Ulf Hilding (m) 
och Anita Elvenäs (c), att nuvarande politisk organisation med tre 
utskott bibehålls. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ewa-Leena Johanssons 
yrkande och tilläggsyrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner omröstning med 
handuppräckning och följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Ewa-Leena Johanssons yrkande och 
tilläggsyrkande. 
Nej-röst för bifall till Oskar Martinssons med fleras yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med följande resultat: 
 
Ingemar Javinder (s)   Ja 
Gert Stark (s)   Ja 
Ulla Kalander-Karlsson (s)   Ja 
Pirjo Nilsson (s)   Avstår 
Astrid Dahl (v)   Ja 
Hans Hedborg (c)   Nej 
Anita Elvenäs (c)   Nej 
Ulf Hilding (m)   Nej 
Oskar Martinsson (kfl)   Nej 
Ewa-Leena Johansson (s)   Ja 
 
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster, 4 nej-röst och en avstår, 
ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt  
Ewa-Leena Johanssons yrkande och tilläggsyrkande. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) har 
inkommit med en skrivelse daterad den 19 maj 2009. I denna anges 
bland annat att den rådande ekonomiska situationen är av sådan 
extrem karaktär att det krävs extraordinära beslut för att uppnå 
ekonomisk balans. En besparing från den politiska församlingen 
vore att allmänna utskottet, sociala utskottet och bildningsutskottet 
skulle vara vilande under perioden 1 juli 2009 till och med den 31 
december 2009. Dessa utskott skulle ersättas med ekonomiutskott 
vilket skulle arbeta med 
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• att tillse att ekonomiuppföljning med analyser och förslag på 

åtgärder tas fram, 
• att på ett mer intensivt sätt följa upp budgetföljsamheten i 

verksamheterna, 
• att prioritera utredningar som finns beslutade men ej påbörjade i 

syfte att i första hand genomföra de utredningar som kan anses 
skapa bättre ekonomiska förutsättningar inför budget 2010, 

• att initiera och driva på kommunens målarbete, samt 
• att ta fram åtgärdsplan för mer långsiktiga ekonomiska 

frågeställningar för att förbättra de ekonomiskt långsiktiga målen. 
 
Organisationen skulle utvärderas för att eventuellt även fungera 
under år 2010. 
 
Förslag 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson föreslår 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta   
 
• att låta kommunstyrelsens tre utskott (allmänna utskottet, 

bildningsutskottet och sociala utskottet) vara vilande under 
perioden 1 juli 2009 till och med den 31 december 2009, 

• att inrätta ett nytt, tillfälligt utskott i kommunstyrelsen benämnt 
ekonomiutskottet, 

• att ekonomiutskottet skall bestå av sju ledamöter och sju ersättare, 
• att kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare samt ordförande 

och vice ordförande till ekonomiutskottet, 
• att kommunstyrelsen har rätt att besluta om adjungerad till 

ekonomiutskottet, 
• att ekonomiutskottets uppdrag är enligt föreliggande förslag, 
• att protokoll upprättas från ekonomiutskottets sammanträden,  
• att erforderliga revideringar på grund av ovanstående beslut görs av 

kommunstyrelsens reglemente § 25 enligt bilaga till skrivelsen, 
samt 

• att utvärdering av omorganisationen skall ske för en eventuell 
fortsatt ändrad organisation under 2010. 
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Ks § 92 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ett förslag utarbetas till 
kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2009 om alternativ 
politisk organisation utifrån den rådande ekonomiska situationen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) har 
inkommit med en skrivelse daterad den 29 april 2009. I skrivelsen 
anförs att den rådande ekonomiska situationen med bland annat 
kontinuerligt ändrade ekonomiska förutsättningar samt att det 
historiskt varit svårt för kommunstyrelsen att finna tid för mer 
djupgående diskutera ekonomiska frågor, medför att utrymme 
behöver skapas för en bredare och djupare beredning av ekonomiska 
ärenden. I anledning av detta föreslår Ewa-Leena Johansson tillfällig 
ändring av kommunstyrelsens organisation. 
 
I skrivelsen föreslås kommunstyrelsen föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen nuvarande tre 
utskott, allmänna utskottet, sociala utskottet och bildningsutskottet, 
skall vara vilande under perioden 1 juli-31 december 2009, att ett 
tillfälligt utskott, benämnt ekonomiutskottet, inrättas under denna 
tidsperiod, att ledamöter i ekonomiutskottet väljes enligt 
föreliggande förslag rörande budgetprocess för 2010 års budget (Au 
§ 72) samt att uppdra åt kommunsekreteraren att till 
kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2009 utreda huruvida 
reglementen, delegation etc behöver anpassas. 
 
_________ 
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Kf § 69 
Ks § 134 
Au § 84  Dnr KS 098/2009 003 
 
Regler för priset Årets Ljusnarsbergare 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 134 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar permanenta priset Årets 
Ljusnarsbergare samt att priset skall regleras enligt föreliggande 
förslag. Vidare att kommunfullmäktige beslutar enligt  
Oskar Martinssons (kfl) tilläggsyrkande att uppdra åt 
kommunfullmäktiges presidium tillsammans med gruppledarna för 
de politiska partier med representation i kommunfullmäktige att 
utreda alternativa utdelningsdagar för priset. 
 
Yrkande 
Oskar Martinsson yrkar i ett tilläggsyrkande att alternativa dagar till 
kommunfullmäktiges sammanträde i november för utdelning av 
priset Årets Ljusnarsbergare skall utredas. 
 
 
 
Au § 84 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
permanenta priset Årets Ljusnarsbergare samt att priset skall 
regleras enligt föreliggande förslag. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 6 februari 
2003, § 4 att på obestämd tid prova ett pris för att uppmärksamma  
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eldsjälar, goda förebilder och ambassadörer för Ljusnarsbergs 
kommun. Priset kom att heta Årets Ljusnarsbergare. Priset har  
alltsedan 2003 deltas ut i november varje år, dock har aldrig genom 
beslut några regler fastslagits rörande priset. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2008,  
§ 163 uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena 
Johansson (s) och kommunsekreterare Anders Andersson att göra en 
översyn av befintliga riktlinjer för utmärkelsen Årets 
Ljusnarsbergare och om behov förelåg, upprätta förslag till 
reviderade riktlinjer. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson och 
kommunsekreteraren har inkommit med förslag till regler för priset  
Årets Ljusnarsbergare. I skrivelsen förslås kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att permanenta priset Årets 
Ljusnarsbergare samt att priset skall regleras enligt föreliggande 
förslag. 
 
_________ 
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Kf § 70 
Ks § 139 
Au § 87  Dnr KS 064/2009 312 
 
Yttrande, motion rörande komplettering med personalia om  
Nils Rundgren, ”Björnjägaren”, Barbro Resare (c)  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 139 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla att motionen sänds till 
Vägverket för vidare handläggning samt att motionen i och med 
detta anses besvarad. 
 
 
 
Au § 87 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bifalla att 
motionen sänds till Vägverket för vidare handläggning samt att 
motionen i och med detta anses besvarad. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Barbro Resare (c) inkom den 7 april 2009 med en motion rörande 
komplettering med personalia om Nils Rundgren, ”Björnjägaren”.  
I motionen anförs att ”Björnjägaren”, som var en välbekant profil i 
bygden, under senare delen av sitt liv var bosatt i kommunen och att 
detta uppmärksammats bland annat genom ”Björnjägarkonst” vid 
rastplats Norrsjön utmed riksväg 50. Motionären föreslår att 
konstverket kompletteras med information om vem ”Björnjägaren” 
var. 
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Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 8 april 2009,  
§ 52 hänskjuta motionen till kommunstyrelsens för beredning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) har 
inkommit med förslag till yttrande över motionen daterat den 5 maj 
2009. I förslaget till yttrande anges att motionärens synpunkter delas 
beträffande att det vid Norrsjöns rastplats borde finnas en kortare 
information om Nils Rundgren som varit inspiratör till det där 
befintliga kostverket. Det är dock Vägverket som avgör huruvida 
information angående konstverken får sättas upp och hur den skall 
utformas. 
 
Ewa-Leena Johansson föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla att motionen sänds till 
Vägverket för vidare handläggning samt att motionen i och med 
detta anses besvarad. 
 
_________ 
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Kf § 71 
Ks § 141 
Au § 92  Dnr KS 102/2009 100 
 
Förslag till ny taxa för kopiering 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 141 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa för kopiering enligt 
inköpare Britt-Marie Cassels förslag samt att benämna taxan 
kopieringsavgift. 
 
 
 
Au § 92 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
taxa för kopiering enligt förslaget samt att benämna taxan 
kopieringsavgift. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Inköpare Britt-Marie Cassel översänder i en skrivelse daterad den  
21 april 2009 ett förslag till ny taxa för kopiering av handlingar och 
kartor. Kommunfullmäktige föreslås i skrivelsen anta föreliggande 
förslag till kopieringstaxa samt att denna taxa skall gälla för 
kopiering hos samtliga förvaltningar. 
 
_________ 
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Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Kf § 72 
Ks § 144 
Au § 94  Dnr KS 134/2008 101 
 
Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande beslut tagna 
i kommunfullmäktige 2008-2009 exklusive budgetbeslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 144 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen. 
 
 
 
Au § 94 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
redovisningen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 5 maj 2009 av verkställighet 
gällande beslut tagna i kommunfullmäktige exklusive budgetbeslut. 
 
_________ 
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Kf § 73 Dnr KS 017/2009 102  
 
Val  efter Anita Elvenäs (c) avsägelse 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Anita Elvenäs förslag. 
 
Förslag 
Anita Elvenäs föreslår kommunfullmäktige göra val och ta beslut med 
anledning av avsägelsen enligt följande: 
 
Sivert Bäck (c) väljes till ordinarie ledamot av kommunstyrelsen, 
Andreas Alexandre (c) väljes till ersättare i kommunstyrelsen, 
Sivert Bäck (c) väljes till ersättare i allmänna utskottet, 
Andreas Alexandre (c) väljes till ordinarie ledamot i bildningsutskottet, 
samt 
Hans Hedborg (c)  väljes till ordinarie ledamot i regionfullmäktige, 
Regionförbundet Örebro. 
 
Arbetsmarknadsnämnden har upphört och val till styrelsen i  
Stiftelsen Stora Gården hänskjuts till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
ÄRENDET 
 
Anita Elvenäs inkom den 13 maj 2009 med ett anhållande om 
entledigande från samtliga politiska uppdrag i kommunen från och 
med den 1 augusti 2009 på grund av hälsoskäl. Anita Elvenäs 
innehar följande uppdrag: 
 

• ledamot i kommunfullmäktige 
• ledamot i kommunstyrelsen 
• ledamot i bildningsutskottet  
• ledamot i regionfullmäktige, Regionförbundet Örebro 
• ledamot i arbetsmarknadsnämnden 
• ersättare i allmänna utskottet 
• ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården 

 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 maj 2009, § 63 
bevilja Anita Elvenäs entledigande från samtliga politiska uppdrag i 
kommunen. 
 
_________ 
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Kf § 74  Dnr KS  
 
Motion rörande skyltning till och översyn av gjutjärnstavlan vid  
”Eneströms Röse”, Barbro Resare (c)  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Barbro Resare (c) inkom den 11 juni 2008 med en motion rörande 
skyltning till och översyn av gjutjärnstavlan vid ”Eneströms Röse”. 
Gjutjärnstavlan är utsatt för rostangrepp och motionären anser att 
minnesmärket är väl värt att vårda och föreslår därför att motionen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen för utarbetande av förslag till hur 
minnesmärket skall vårdas och eventuell skyltning till densamma. 
 
_________ 
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Kf § 75   
 
Delgivningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Delgivningen läggs till handlingarna. 
 
 
ÄRENDET 
 

 
Ordförande i kommunstyrelsen 
Ewa-Leena Johansson (s) 

Extra sammanträde i kommunstyrelsen 
onsdagen den 24 juni 2009. 

   

 

Länsstyrelsen i Örebro län Ny ledamot i kommunfullmäktige från och  
med den 1 augusti 2009 efter Anita Elvenäs (c), 
Elof Eriksson (c). 
 
Ny ersättare i kommunfullmäktige från och  
med den 1 augusti 2009 efter Elof Eriksson (c),  
Elof Elvenäs (c). 

   
 Revisorerna Granskning av årsredovisningen för år 2008. 
   
 

Revisorerna Granskning av interna kontrollen vid 
utbetalning av försörjningsstöd. 

   
Dnr 201/2008 041 Länsrätten i Örebro län Dom, avslag på överklagande av 

kommunfullmäktiges beslut den  
11 december 2008, § 88. 
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Bilaga  
 
 
 
 
 
Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 11 juni 2009 
 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 
Ewa-Leena Johansson  Margareta Svenson 
Ingemar Javinder  Ulf Hilding 
Pirjo Nilsson  Karin Gröningson 
Gert Stark   
Wiveca Stopp Centerpartiet 
Sten-Ove Karlsson Hans Hedborg 
Ulla Kalander-Karlsson Barbro Resare  
Arne Eklund Anita Elvenäs 
Antti Tsupukka Sivert Bäck 
Tord Westin Niklas Hermansson 
Annika Javinder  
Lars Bergsten Kraftsamling för Ljusnarsberg 
Kitty Strandberg Per Hajslund 
Josefin Oveson Björn Johansson, tjänstgörande ersättare 
 Dorrit Pade 
Vänsterpartiet Ralf Nielsen 
Astrid Dahl Oskar Martinsson 
Lars Persson  
Ulla Diedrichsen  
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