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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2009-10-08 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid                       Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg                    Tid:  19.00 – 21.40
 

 
Beslutande 

 
Enligt bilaga 1. 
 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 

Torbjörn Brännlund, kommunchef 
Hans Karlsson, vice ordförande, Regionförbundet Örebro, § 85 
Fredrik Eliasson, omvärldsanalytiker, Regionförbundet Örebro, § 85 
 

Utses att justera Niklas Hermansson (c) och Antti Tsupukka (s) 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2009-10-14 
 
 
 

Underskrifter Sekreterare       ….……………………………………………………………………….. Paragrafer: 85 - 101 
  Anders Andersson  

 
  

 
 

 
Ordförande        …………………………………………………………………………. 

  Kitty Strandberg 
 
 
 

Justerande          ………………………………………………………………………………………………………… 
                     Niklas Hermansson Antti Tsupukka 
                    

 

  
 ANSLAG/BEVIS           

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2009-10-08      

Datum för 
anslags uppsättning 2009-10-14 Datum för 

anslags nedtagande 2009-11-06 
 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                                        Anders Andersson                                    

 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (38) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2009-10-08 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
Kf § 85 
 
Dialog med Regionförbundet Örebro 
 
Hans Karlsson, vice ordförande, Regionförbundet Örebro och  
Fredrik Eliasson, omvärldsanalytiker Regionförbundet Örebro redovisar 
en sammanställning av arbetet med och resultatet i handlingen ”Regional 
utvecklingsstrategi för Örebroregionen 2010-2025 – The Heart of 
Sweden – en pulserande region med bästa läget”. Efter redovisningen 
vidtar en dialog där kommunfullmäktiges ledamöter ges möjlighet att 
framföra synpunkter. 
 
_________ 
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Kf § 86 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Christer Dysholm anmäler följande frågor: 
 
• Är Kyrkbacksskolans adress känd för räddningstjänsten?  
• Är det möjligt att ställa fråga på allmänhetens frågestund i 

kommunfullmäktige genom fullmakt? 
• Skulle inte en för kommunen heltäckande sändning av Radio Ljus 

kunna finansieras av intäkten från försäljningen av Högfors före 
detta skola? 

• Ett minskat antal fullmäktigesammanträden innebär mindre 
möjligheter för allmänhetens frågestund, vad anser 
kommunfullmäktige om detta? 

• Hur blir det med snöröjningen och färdtjänstens 
parkeringsmöjligheter med anledning av ombyggnationen av 
centrum? 

• Har kommunen ett avtal med Migrationsverket? Om ja, är detta 
offentligt? 

• Bör inte kommunen kräva att en person som erhåller tjänst i 
Ljusnarsbergs kommun också bosätter sig i kommunen? 

• Kommer bredbandssändningarna att täcka hela kommunen? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) ger följande 
svar med anledning av ovanstående frågorna: 
 
Kommunen förutsätter att räddningstjänsten känner till adressen till 
Kyrkbacksskolan men det skall kontrolleras. 
 
Angående fråga via fullmakt hänvisas till svar vid föregående 
sammanträde i kommunfullmäktige. Fullmakt berättigar dock inte 
till utökad tid för frågor. 
 
Högfors före detta skola såldes till ett byalag, kommunen har ingen 
del av intäkten från byalagets försäljning av berörd lokal. 
 
Det är ingen lagstadgad skyldighet för kommunfullmäktige att 
anordna allmänhetens frågestund, flertalet kommuner i landet gör 
inte detta eller gör det enbart sporadiskt. Således är kommunens 
erbjudande om allmänhetens frågestund en utökad service. 
 
Bergslagens Kommunalteknik ansvarar för kommunens snöröjning, 
kommunen förutsätter att de reglerat vad som skall utföras med 
berörda snöröjningsentreprenörer. 
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Kommunen har inget avtal med Migrationsverket om mottagande. 
Dock finns det asylsökande i kommunen vilka placerats i 
kommunen som ett del av Lindesbergs kommuns avtal med 
Migrationsverket. 
 
Vad gäller bredbandsutbygganden finns ett uppdrag i 2009 års 
budget till IT-enheten att inkomma med fördjupad beskrivning av 
bredbandsprojektet utifrån bland annat omfattning, ekonomi, 
statsbidrag och tidsaspekter. Kommunen har tidigare deltagit i ett 
länsprojekt men bidrag till projekt av detta slag är numera begränsat. 
Ewa-Leena Johansson skall dock undersöka den aktuella situationen 
kring bredbandsprojektet. 
 
Slutligen upplyser Ewa-Leena Johansson Christer Dysholm att det 
underlättar om denne inkommer med frågor skriftligen innan 
sammanträdet då deras antal är betydande samt lättare kan besvaras 
omedelbart om det ges möjlighet att kontrollera fakta. Faran för att 
vissa frågor glöms bort minskar också betydligt. 
 
Ulla Diedrichsen (v) informerar att krav på bosättning i kommunen 
bland kommunalt anställda ej kan ställas då det tillämpas fri 
bosättning i Sverige. 
 
_________ 
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Kf § 87 
Ks § 226  Dnr KS 002/2009 041 
 
Ekonomisk delårsrapport 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten. 
 
 
 
Ks § 226 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten samt överlämnar den till 
kommunfullmäktige och revisorerna för granskning. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) och 
ekonomichef Bo Wallströmer redovisar den ekonomiska 
delårsrapporten per den 31 juli 2009. Rapporten visar på ett 
underskott i driftredovisningen per den 31 juli 2009med  
3 342 000 kronor i förhållande till budget motsvarande tidsperiod. 
 
_________  
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Kf § 88 
Ks § 227 
Au § 137  Dnr KS 150/2009 045 
 
Borgensförbindelse, Kommuninvest i Sverige AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 227 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Ljusnarsbergs kommun bekräftar att 
ingången borgensförbindelse av den 7 maj 1993 (”Borgensförbindelsen”), 
vari Ljusnarsbergs kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 
Ljusnarsbergs kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i 
förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer samt 
att bifogade Bekräftelsen undertecknas av ekonomichef Bo Wallströmer 
och kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson i egenskap av 
företrädare för Ljusnarsbergs kommun. 
 
 
 
Au § 137 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
föreliggande förslag samt att bifogade Bekräftelsen undertecknas av 
ekonomichef Bo Wallströmer och kommunstyrelsens ordförande  
Ewa-Leena Johansson i egenskap av företrädare för  
Ljusnarsbergs kommun. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) har inkommit med skrivelse 
daterad den 28 augusti 2009 angående borgensförbindelse. I skrivelsen 
föreslås kommunfullmäktige besluta att Ljusnarsbergs kommun  
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bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 1993 
(”Borgensförbindelsen”), vari Ljusnarsbergs kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller 
samt att Kommuninvest äger företräda Ljusnarsbergs kommun genom 
att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och 
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer. 

 
_________ 
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Kf § 89 
Ks § 228 
Au § 141  Dnr KS 154/2009 014 
 
Citybanans finansiering med mera 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

• att godkänna att Länstrafiken Örebro AB ingår avtalet med 
staten om medfinansiering av citybanan med mera 2007-12-18 
med de ändringar som regeringen beslutat 2008-12-18 (uppdrag 
att förvalta nämnda avtal) samt 2009-05-20 (ändring av 
tidpunkter för godkännande av samma avtal), 

• att godkänna kompletterande uppdragsavtal med Länstrafiken 
Örebro AB och samtliga aktieägare i detta bolag angående 
medfinansiering av Citybanan med förpliktelse för utvecklings- 
och investeringsåtgärder om 53 300 000 kronor (jämte 
indexering) för kollektivtrafiken i Örebro län som samtliga 
primärkommuner i länet utom Örebro kommun förbundit sig att 
vidta enligt vad närmare anges i detta avtal, 

• att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefen att underteckna uppdragsavtalet, 

• att under avtalstiden till Länstrafiken för utvecklings- och 
investeringsåtgärder utbetala 1 900 000 kronor jämte 
indexjustering enligt uppdragsavtalet, 

• att godkänna antagandet av ny bolagsordning för  
Länstrafiken Örebro AB, samt 

• att utse Kitty Strandberg (s) med Andreas Alexandre (c) som 
ersättare att på bolagsstämman i Länstrafiken Örebro AB 
företräda Ljusnarsbergs kommun och där rösta för att föreslagen 
bolagsordning för Länstrafiken Örebro AB antas. 

 
Reservationer 
Astrid Dahl (v), Ulla Diedrichsen (v), Lena Cederlund (v) och  
Anna-Marina Martinsson (kfl) reserverar sig skriftligt enligt bilaga 2 
till förmån för Astrid Dahls med fleras yrkande. 
 
Per Hajslund (kfl), Dorrit Pade (kfl), Ralf Nielsen (kfl) och  
Oskar Martinsson (kfl) reserverar sig till förmån för Astrid Dahls 
med fleras yrkande. 
 
Yrkanden 
Astrid Dahl (v), med instämmande av Lena Cederlund (v),  
Ulla Diedrichsen (v), Anna-Marina Martinsson (kfl),  
Ralf Nielsen (kfl), Oskar Martinsson (kfl), Dorrit Pade (kfl) och  
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Per Hajslund (kfl), yrkar att kommunfullmäktige beslutar avslå 
kommunstyrelsens förslag till beslut rörande Örebro läns 
medfinansiering av Citybanan med mera. 
 
Ewa-Leena Johansson (s), med instämmande av Ulf Hilding (m), 
yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommun- 
fullmäktige beslutar i enlighet med Ewa-Leena Johanssons och  
Ulf Hildings yrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Ewa-Leena Johanssons och Ulf Hildings 
yrkande. 
Nej-röst för bifall till Astrid Dahls med fleras yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 19 ja-röster och 8 nej-röster enligt bilaga 3. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Ewa-Leena Johanssons och Ulf Hildings yrkande. 
 
 
 
Ks § 228 
 
Kommunstyrelsens föreslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

• att godkänna att Länstrafiken Örebro AB ingår avtalet med 
staten om medfinansiering av citybanan med mera 2007-12-18 
med de ändringar som regeringen beslutat 2008-12-18 (uppdrag 
att förvalta nämnda avtal) samt 2009-05-20 (ändring av 
tidpunkter för godkännande av samma avtal), 

• att godkänna kompletterande uppdragsavtal med Länstrafiken 
Örebro AB och samtliga aktieägare i detta bolag angående 
medfinansiering av Citybanan med förpliktelse för utvecklings- 
och investeringsåtgärder om 53 300 000 kronor (jämte 
indexering) för kollektivtrafiken i Örebro län som samtliga 
primärkommuner i länet utom Örebro kommun förbundit sig att 
vidta enligt närmare anges i detta avtal, 
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• att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefen att underteckna uppdragsavtalet, 

• att under avtalstiden till Länstrafiken för utvecklings- och 
investeringsåtgärder utbetala 1 900 000 kronor jämte 
indexjustering enligt uppdragsavtalet, 

• att godkänna antagandet av ny bolagsordning för  
Länstrafiken Örebro AB, samt 

• att Kitty Strandberg (s) med Andreas Alexandre (c) som 
ersättare på bolagsstämman för Länstrafiken Örebro AB 
företräda Ljusnarsbergs kommun och där rösta för att föreslagen 
bolagsordning för Länstrafiken Örebro AB antas. 

 
Reservationer 
Astrid Dahl (v), Ralf Nielsen (kfl) och Anna-Marina Martinsson (kfl) 
reserverar sig till förmån för Astrid Dahls yrkande. 
 
Yrkanden 
Astrid Dahl (v) yrkar, med instämmande av Ralf Nielsen (kfl) och  
Anna-Marina Martinsson (kfl), att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att avslå föreliggande förslag till beslut 
rörande Örebro läns medfinansiering av Citybanan. 
 
Ulf Hilding (m) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ulf Hildings yrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner omröstning med 
handuppräckning och följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Ulf Hildings yrkande. 
Nej-röst för bifall till Astrid Dahls 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)   Ja 
Astrid Dahl (v)   Nej 
Hans Hedborg (c)   Ja 
Sivert Bäck (c)   Ja 
Ulf Hilding (m)   Ja 
Anna-Marina  Martinsson (kfl) Nej 
Ralf Nielsen (kfl)   Nej 
Ewa-Leena Johansson (s)   Avstår 
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Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 3 nej-röst och en avstår, 
ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt  
Ulf Hildings yrkande. 
 
 
 
Au § 141 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
föreliggande förslag. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Regionförbundet Örebro har inkommit med underlag för beslut i 
kommuner och landsting rörande Örebro läns medfinansiering av 
Citybanan. I bilagd beslutspromemoria föreslås kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

• att godkänna att Länstrafiken Örebro AB ingår avtalet med 
staten om medfinansiering av citybanan med mera 2007-12-18 
med de ändringar som regeringen beslutat 2008-12-18 (uppdrag 
att förvalta nämnda avtal) samt 2009-05-20 (ändring av 
tidpunkter för godkännande av samma avtal), 

• att godkänna kompletterande uppdragsavtal med Länstrafiken 
Örebro AB och samtliga aktieägare i detta bolag angående 
medfinansiering av Citybanan med förpliktelse för utvecklings- 
och investeringsåtgärder om 53 300 000 kronor (jämte 
indexering) för kollektivtrafiken i Örebro län som samtliga 
primärkommuner i länet utom Örebro kommun förbundit sig att 
vidta enligt närmare anges i detta avtal, 

• att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefen att underteckna uppdragsavtalet, 

• att under avtalstiden till Länstrafiken för utvecklings- och 
investeringsåtgärder utbetala 1 900 000 kronor jämte 
indexjustering enligt uppdragsavtalet, 

• att godkänna antagandet av ny bolagsordning för  
Länstrafiken Örebro AB, samt 

• att Kitty Strandberg (s) med Andreas Alexandre (c) som 
ersättare på bolagsstämman för Länstrafiken Örebro AB 
företräda Ljusnarsbergs kommun och där rösta för att föreslagen 
bolagsordning för Länstrafiken Örebro AB antas. 

 
_________ 
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Kf § 90 
Ks § 243 
Kf § 6 
Ks § 22  Dnr KS 118/2008 041 
 
Revisionsrapport, Bergslagens Kommunalteknik (BKT)  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 243 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Redovisning av direktionens svar har inkommit i form av protokolls-
utdrag från direktionens sammanträde den 27 februari 2009, § 10. 
 
 
 
Kf § 6 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 22 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar revisionsrapporten samt önskar ta del av 
direktionens skriftliga svar till revisorerna samt information från 
revisorernas träff med direktionen. 
 
 ****** 
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ÄRENDET 
 
Revisorerna vid Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har  
den 6 november 2008 inkommit med utlåtande med anledning av 
granskning av BKT:s delårsrapport för perioden 1 januari 2008 till och med  
den 30 juni 2008. Av utlåtandet framgår bland annat att revisorerna efter 
granskning anser att det finns ett behov av att fastställa riktlinjer för hur 
olika typer av mellanhavanden med kommunerna skall hanteras och 
dokumenteras, fastställa principer för hur över- respektive underskott skall 
behandlas i förbundet och gentemot medlemskommunerna samt att det finns 
brister i förbundets tillämpning av god ekonomisk hushållning enligt 
kommunallagen. Revisorerna i BKT har vid granskning biträtts av 
revisionsföretaget KPMG AB. 
 
_________ 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      14 (38) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2009-10-08 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
Kf § 91 
Ks § 256 
Ks § 242 
Kf § 78 
Ks § 152   
Au § 108  
Bus § 59  Dnr KS 002/2009 041 
Su § 67  Dnr KS 062/2008 041 
 
Utredning och konsekvensbeskrivning av förändringar i 
resursfördelningssystemet  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att antalet volymtimmar per årsarbetare 
inom förskoleverksamheten skall beräknas utifrån 220 timmar per 
årsarbetare och vecka. Vidare beslutas att fortsatt utredning skall ske av 
förskoleverksamheten avseende utformning, närvarotid, kostnader etc 
samt att möjligheterna till extern utredare ses över. 
 
Reservationer 
Anna-Marina Martinsson (kfl), Per Hajslund (kfl), Dorrit Pade (kfl), 
Ralf Nielsen (kfl), Oskar Martinsson (kfl), Astrid Dahl (v),  
Lena Cederlund (v), Ulla Diedrichsen (v) och Andreas Alexandre (c) 
reserverar sig till förmån för Anna-Marina Martinsson och  
Andreas Alexandres yrkande. 
 
Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (s), med instämmande av Pirjo Nilsson (s), yrkar 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Vidare yrkar Ewa-Leena Johansson i ett tilläggsyrkande att fortsatt 
utredning skall ske av förskoleverksamheten avseende utformning, 
närvarotid, kostnader etc samt att möjligheterna till extern utredare ses 
över. 
 
Anna-Marina Martinsson (kfl), med instämmande av  
Andreas Alexandre (c), yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Ulla Diedrichsen (v) yrkar återremiss med hänvisning till behov av 
ytterligare beredning. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ulla Diedrichsens yrkande om 
återremiss och huruvida ärendet skall avgöras vid dagerns sammanträde. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall 
avgöras vid dagens sammanträde. 
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till att ärendet avgörs vid dagens sammanträde 
Nej-röst för bifall till Ulla Diedrichsens yrkande om återremiss. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 19 ja-röster och 8 nej-röster enligt bilaga 4. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall 
avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons och  
Pirjo Nilssons yrkande att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag och Anna-Marina Martinssons och  
Andreas Alexandres yrkande att kommunfullmäktige skall avslå 
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons och Pirjo Nilssons yrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Ewa-Leena Johanssons och Pirjo Nilssons 
yrkande. 
Nej-röst för bifall till Anna-Marina Martinssons och  
Andreas Alexandres yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 15 ja-röster, 10 nej-röster och två avstår 
enligt bilaga 5. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Ewa-Leena Johansson och Pirjo Nilssons yrkande. 
 
 
 
Ks § 256 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att antalet volymtimmar per årsarbetare 
inom förskoleverksamheten skall beräknas utifrån 220 timmar per 
årsarbetare och vecka. 
 
Reservationer 
Andreas Alexandre (c), Anna-Marina Martinsson (kfl) och Ralf Nielsen 
(kfl) reserverar sig till förmån för Andreas Alexandres med fleras 
yrkande. 
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Yrkanden 
Andreas Alexandre (c), med instämmande av Anna-Marina Martinsson 
(kfl) och Ralf Nielsen (kfl), yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige avslå förslaget att antalet volymtimmar skall uppgå 
till 220 per årsarbetare och vecka. 
 
Ewa-Leena Johansson (s) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommun-
fullmäktige besluta att antalet volymtimmar skall uppgå till 220 per 
årsarbetare och vecka. 
 
Ewa-Leena Johansson (s) yrkar i ett tilläggsyrkande att i de fall 
kommunstyrelsen beslutar enligt Alexander Alexandres med fleras 
yrkande, skall de som bifaller detta yrkande ange hur finansiering skall 
ske av ett bibehållande av 190 per årsarbetare och vecka. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ewa-Leena Johanssons 
yrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Ewa-Leena Johanssons yrkande. 
Nej-röst för bifall till Andreas Alexandres med fleras yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med följande resultat: 
 
Arne Eklund (s)   Ja 
Pirjo Nilsson (s)   Ja 
Lars Bergsten (s)   Ja 
Sten-Ove Karlsson (s)   Ja 
Astrid Dahl (v)   Ja 
Andreas Alexandre (c)   Nej 
Sivert Bäck (c)   Avstår 
Ulf Hilding (m)   Ja 
Anna-Marina Martinsson (kfl)  Nej 
Ralf Nielsen (kfl)   Nej 
Ewa-Leena Johansson (s)   Ja 
 
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster, 3 nej-röst och en avstår, 
ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt  
Ewa-Leena Johanssons yrkande. 
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ÄRENDET 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson och rektor Per-Erik 
Lindberg 
har inkommit med utredning och konsekvensbeskrivning av 
förändringar av antalet volymtimmar inom förskolan datera den  
15 september 2009. Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson har 
därutöver inkommit med riskanalys och handlingsplan med anledning 
av förslaget till höjning av antalet volymtimmar inom förskolan. 
Ärendet har även kompletterats med protokoll för vid förhandling den 
24 september 2009 mellan Lärarförbundet och Ljusnarsbergs kommun 
enligt Medbestämmandelagen § 11, protokoll för vid förhandling mellan 
Svenska Kommunal-arbetareförbundet sektion 6 och Ljusnarsbergs 
kommun enligt medbestämmandelagen § 11 samt utvärdering från 
rektor Per-Erik Lindberg av nuvarande volymtimmemodell med 190 
timmar per årsarbetare och vecka. 
 
 
 
Ks § 242 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Hänskjuta ärendet till senare sammanträde i kommunstyrelsen. 
 
 
 
Kf § 78 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (s) yrkande. 
 
Yrkande 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) yrkar på 
återremiss för framtagande av kompletterande material. 
 
 
Ks § 152 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att antalet volymtimmar per årsarbetare 
inom förskoleverksamheten skall beräknas utifrån 220 timmar per 
årsarbetare och vecka samt att resursfördelningen av personalresurser  
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inom förskoleklass och grundskola fastställs och förtydligas till att 
denna skall beräknas utifrån 8,0 årsarbetare lärare inklusive 
speciallärare och specialpedagoger per 100 elever. Beslutet ger följande 
ekonomiska konsekvenser per år: 
 
Resursfördelningssystem, volymtimmar,  
förskoleverksamheten (Ans 520, Vht 40xxx) - 1 027 000 kronor 
Resursfördelningssystem, personal inom 
förskoleklass och grundskola - 734 000 kronor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Följande ändringar i driftbudget för år 2009 där så är möjligt samt beslut 
som skall beaktas av budgetberedningen inför 2010 års driftbudget: 
 
Allmänna utskottet 
Vision 2020 (Ans 120, Vht 22181)  - 200 000 kronor 
Marknadsföring (Ans 120, Vht 22350) - 50 000 kronor 
Leasingbilar (Ans 111, Vht 08150) - 100 000 kronor 
Konsumentrådgivning (Ans 111, Vht 22510) - 70 000 kronor 
Personalminskning, komvux/Lärcentrum  
(Ans 160, Vht 47xxx) - 414 000 kronor 
 
Kommunstyrelsen beslutar som inriktningsbeslut att kommunen inte 
skall via Bergslagens Kommunalteknik ansvara för skötsel av 
idrottsplatser. Därtill uppdras åt kommunchef Torbjörn Brännlund att 
slutföra förhandlingar med idrottsföreningar rörande övertagande av 
skötsel av idrottsplatser samt att återrapportering skall ske till 
kommunstyrelsen av utfallet av dessa förhandlingar.  
 
Sociala utskottet 
Uppsägning av hyresavtal, Röda stugan 
(Ans 430, Vht 57103) - 32 000 kronor 
Uppsägning av hyresavtal, Dagcenter 
(Ans 430, Vht 51351) - 45 000 kronor 
Försörjningsstöd (Ans 420, Vht 5xxxx) + 1 000 000 kronor 
 
Därtill beslutas att alternativa resursfördelningssystem i verksamheterna 
inom sociala utskottets ansvarområde skall beredas vidare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar deklarera att den förutsätter att arbetet med 
anpassning av personal utifrån såväl korrigeringar som sker på grund av 
förändrade förutsättningar (exempelvis minskat barn- och elevantal) 
som ovanstående förslag om ändrade och beslut om förtydligade 
beräkningsgrunder för resursfördelningssystem inom 
bildningsförvaltningens verksamheter inleds omedelbart. 
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Reservationer 
Anna-Marina Martinsson (kfl) och Oskar Martinsson (kfl) reserverar sig 
till förmån för Anna-Marina Martinssons yrkande rörande volymtimmar 
inom förskoleverksamheten. 
 
Yrkanden 
Anna-Marina Martinsson (kfl) yrkar att antalet volymtimmar inom 
förskoleverksamheten skall kvarstå vid 190 per årsarbetare och vecka. 
 
Hans Hedborg (c), med instämmande av Gert Stark (s) yrkar att antalet 
volymtimmar skall uppgå till 220 per årsarbetare och vecka. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Anna-Marina Martinssons 
yrkande och Hans Hedborgs med fleras yrkande och finner att 
kommun-styrelsen beslutar enligt Hans Hedborgs med fleras 
yrkande. 
 
 
ÄRENDET 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med 
konsekvensbeskrivningar av förslag till kostnadsreduceringar inom 
näringslivsutvecklarens ansvarsområde. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim presenterar ett arbetsmaterial med 
beräkningar och konsekvenser av förändrat resursfördelningssystem.  
 
Rektor Per-Erik Lindberg förespråkar i de fall ändringar skall 
genomföras i resursfördelningssystemet avseende 
förskoleverksamheten, att antalet volymtimmar fastställs till 210 per 
årsarbetare och vecka samt att vikariestopp införs för första 
frånvarodagen. 
 
Rektor Per-Erik Lindberg presenterar muntligt de principer och regler 
som tillämpas i Nora kommun rörande volymtimmar inom 
förskoleverksamheten. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström presenterar ett 
arbetsmaterial med beräkningar och konsekvenser av förändrat 
resursfördelningssystem. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar en sammanställning av 
föreslagna verksamhetsförändringar i driftbudget för år 2010. 
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Au § 108 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Uppdra åt rektor Per-Erik Lindberg att studera Nora kommuns 
tillämpning av volymtimmar inom förskoleverksamheten. 
 

***** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 91 
att utredning och konsekvensbeskrivning skulle genomföras av 
förändringar i resursfördelningssystemet.  
 
 
 
Bus § 59 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Bildningsutskottet godkänner redovisningen. 
 

***** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 91 
att utredning och konsekvensbeskrivning skulle genomföras av 
förändringar i resursfördelningssystemet.  
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim och ekonomichef Bo Wallströmer 
redovisar muntligt det pågående arbetet med utredningen samt de 
resultat som framkommit till dagsläget. Utredningen och konsekvens-
beskrivningen kommer att presenteras vid extra sammanträde i 
kommunstyrelsen den 24 juni 2009. 
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Su § 67 
 
Sociala utskottet förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lokalerna Röda stugan och 
däckverkstaden i Kolartorp sägs upp medan Gula villan fortsatt hyrs av 
socialförvaltningen.  
 
 
Sociala utskottets beslut 
 
Sociala utskottet deklarerar till kommunstyrelsen att den accepterar 
besparingar under förutsättningar att vården kan bedrivas värdigt och 
godtagbart. Vidare uppdras åt tillförordnad socialchef  
Ann-Britt Löfström att genomföra en översyn av verksamheternas 
kostnader utöver personal med målsättningen om en kostnadsreducering 
med minst tio procent beträffande materialkostnader. Därtill skall  
uppdraget innehålla uppgiften att genomföra en översyn av avgifterna 
inom verksamheterna. I övrigt godkännas de färdigställda utredningarna 
och överlämnas till kommunstyrelsen. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 april 2009, § 91 
om ett antal utredningsuppdrag för att uppnå en reviderad budget för år 
2009 som harmonierar med kommunens ändrade ekonomiska situation. 
Sociala utskottet berördes i form av utredning rörande uppsägning av 
Gula villan, utredning rörande uppsägning av Röda stugan, utredning av 
samverkan med annan kommun rörande medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering samt utredning 
och konsekvensbeskrivning av förändringar i 
resursfördelningssystemen. Utredningarna skulle presenteras senast den 
1 september 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 maj 2009, § 120 
att nedanstående uppdrag inom sociala utskottets område skulle 
redovisas senast den 15 juni 2009. 
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Utredning   Ansvarig 
Lokalsamverkan Röda stugan/Gula villan Margareta Emnegard och 

Nan Carlsson 
Förändrat resursfördelningssystem Ann-Margret Runheim 
   och Ann-Britt Löfström 
 
Enhetschef Margareta Emnegard har inkommit med skrivelse daterad 
den 8 juni 2009 i vilken föreslås beslutas att Röda stugan sägs upp. 
 
Enhetschef Margareta Emnegard har inkommit med skrivelse daterad 
den 8 juni 2009 rörande samordning av lokaler inom 
dagcenter/sysselsättningsgrupp för personer med psykiska funktions-
hinder. I skrivelsen föreslås besluta att snarast möjligt säga upp 
kontraktet på däckverkstaden i Kolartorp med hyresvärd  
BETAJO Plast AB. 
 
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med skrivelse daterad den  
19 juni 2009 i vilken föreslås besluta att Gula villan ej sägs upp. 
 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström, enhetschef Roger Lantz 
och enhetschef Suzanne Sillrén har inkommit med ett arbetsmaterial 
innehållande konsekvensbedömning av förändrad resursfördelning inom 
särskilt boende. Handlingen visar att en neddragning med 0,03 
årsarbetare per vårdboendeplats och plats på gruppboende skulle  
medföra en minskad kostnad med 861 600 kronor. Konsekvensen av 
denna åtgärd är en försämrad kvalitet i verksamheterna. 
 
Beträffande samarbete med andra kommuner rörande medicinskt 
ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering 
informerar tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström att ett arbete 
inletts för att utreda möjligheterna att uppnå detta. 
 
_________ 
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Kf § 92 
Ks § 244 
Vn § 17  Dnr KS 149/2009 111 
 
Förslag till ändring av namn på valdistrikten 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 244 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar om namnändringar av valdistrikten enligt 
följande: 
 
Nuvarande namn   Nytt namn 
Ljusnarsberg 1   Hörken 
Ljusnarsberg 2   Ställdalen 
Ljusnarsberg 3   Kyrkbacksskolan, Kopparberg 
Ljusnarsberg 4   Bångbro 
Ljusnarsberg 5   Tingshuset, Kopparberg 
 
 
 
Vn § 17 
 
Valnämndens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om 
namnändringar av kommunens valdistrikt enligt föreliggande förslag. 

  
 

 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Enligt länsstyrelsens och valnämndens handbok rörande arbetet med 
valdistrikt och valkretsar skall valdistriktens namn beskriva det aktuella 
området på ett sådant vis att en person med lokalkännedom skall kunna 
förstå vilket område som avses. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson anger i en skrivelse daterad  
den 3 september 2009 att valdistriktens nuvarande namn i  
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Ljusnarsbergs kommun inte uppfyller vad som ovan angivits. I 
anledning av detta föreslås välnämnden föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta om namnändringar av valdistrikten 
enligt följande: 
 
Nuvarande namn   Nytt namn 
Ljusnarsberg 1   Hörken 
Ljusnarsberg 2   Ställdalen 
Ljusnarsberg 3   Kyrkbacksskolan, Kopparberg 
Ljusnarsberg 4   Bångbro 
Ljusnarsberg 5   Tingshuset, Kopparberg 
 
_________ 
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Kf § 93 
Ks § 245  Dnr KS 160/2009 003 
 
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 245 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att arbetsordningen för 
kommunfullmäktige § 8 revideras och får följande lydelse: 
 
”Fullmäktiges ordinarie sammanträdesplats är Kyrkbacksskolan i 
Kopparberg. 
 
Presidiet får bestämma annan plats för ett visst sammanträde.” 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
18 oktober 2007, § 55 om revidering av dåvarande arbetsordning för 
kommunfullmäktige § 8 Sammanträdets plats till följande lydelse: 
 
”Fullmäktiges ordinarie sammanträdesplats är Tingshuset i 
Kopparberg. 
 
Presidiet får bestämma annan plats för visst sammanträde.” 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 
daterad den 15 september 2009 i vilken anges att avsikten framöver 
är att kommunfullmäktiges sammanträden skall avhållas i 
Kyrkbacksskolan. I anledning av detta föreslås kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta om revidering av 
arbetsordningen för kommunfullmäktige § 8 till följande lydelse: 
 
”Fullmäktiges ordinarie sammanträdesplats är Kyrkbacksskolan i 
Kopparberg. 
 
Presidiet får bestämma annan plats för ett visst sammanträde.” 
 
_________ 
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Kf § 94 
Ks § 246 
Au § 142  Dnr KS 063/2009 101 
 
Redovisning och uppföljning av budgetbeslut 2006-2008 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Kf § 246 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
 
Au § 142 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
redovisningen och uppföljningen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 1 september 2009 av 
budgetbeslut 2006-2008. 
 
_________ 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      27 (38) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2009-10-08 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
Kf § 95 
Ks § 247 
Au § 143  Dnr KS 037/2009 101 
 
Redovisning och uppföljning av inkomna motioner 2008-2009 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 247 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
 
Au § 143 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen och uppföljningen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 1 september 2009 av inkomna 
motioner 2008-2009. I bilagd skrivelse föreslås kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen och 
uppföljningen. 
 
_________ 
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Kf § 96 
Ks § 248 
Au § 144  Dnr KS 038/2009 101 
 
Redovisning och uppföljning av medborgarförslag 2008-2009 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 248 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
 
Au § 144 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
redovisningen och uppföljningen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 1 september 2009 av 
medborgarförslag 2008-2009. I bilagd skrivelse föreslås 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen och uppföljningen. 
 
_________ 
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Kf § 97 
Ks § 249 
Au § 145  Dnr KS 134/2008 101 
 
Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande beslut tagna 
i kommunfullmäktige 2008-2009 exklusive budgetbeslut  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 249 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
 
Au § 145 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
redovisningen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 1 september 2009 av 
verkställighet gällande beslut tagna i kommunfullmäktige exklusive 
budgetbeslut. 
 
_________ 
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Kf § 98 
Kf § 83 Dnr KS 017/2009 102 
  
Val av borgerlig begravningsofficiant 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige väljer Anna-Marina Martinsson (kfl) till 
borgerlig begravningsofficiant. 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Kitty Strandberg återupptar 
ärendet rörande val av begravningsofficiant som behandlades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 10 september 2009, § 83. 
 
Förslag 
Astrid Dahl (v) föreslår att Anna-Marina Martinson (kfl) väljs till 
borgerlig begravningsofficiant. 
 
 
 
Kf § 83 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Hänskjuta ärendet till senare sammanträde i kommunfullmäktige. 
 

 
****** 

ÄRENDET 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Kitty Strandberg (s) informerar att 
kommunen saknar borgerlig begravningsofficiant och föreslår att två 
personer väljes till detta uppdrag. 
 
_________ 
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Kf § 99 
Ks § 250 
Au § 146  Dnr KS 162/2009 100 
 
Skrivelse från Astma- och Allergiföreningen i Bergslagen rörande 
allergier    
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 250 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att skrivelsen skall delges berörda 
verksamheter för beaktande. 
 
 
 
Au § 146 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta skrivelsen till kommunstyrelsen. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Astma- och Allergiföreningen i Bergslagen har den 25 augusti 2009 
inkommit med skrivelse rörande diverse allergier och förslag till 
åtgärder med anledning av riksdagens beslut att Sverige skall vara 
tillgängligt för alla år 2010. 
 
_________ 
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Kf § 100 Dnr KS 169/2009 310 
  
Motion rörande reparation av mursträcka utmed Bergmästaregatan, 
Barbro Resare (c)   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
 
ÄRENDET 
 
Barbro Resare (c) inkom den 7 oktober 2009 med en motion rörande 
reparation av mursträcka utmed Bergmästaregatan i Kopparberg. 
Motionären föreslår en försköning av infarten till Kopparberg genom 
reparation av befintlig mur söderut från korsningen Gruvstugutorget och 
Bergmästaregatan. 
 
_________ 
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Kf § 101 Dnr KS 017/2009 102 
  
Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, 
Margareta Svenson (m)   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Margareta Svenson (m) entledigande 
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt att begäran görs till 
Länsstyrelsen Örebro län om rösträkning för framtagande av ny ledamot. 
 
 
ÄRENDET 
 
Margareta Svenson (m) inkom den 8 oktober 2009 med en avsägelse från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
_________ 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
 
Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 8 oktober 2009 
 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 
Ewa-Leena Johansson  Ingemar Kjellin, tjänstgörande ersättare 
Lars Strandberg, tjänstgörande ersättare Ulf Hilding 
Pirjo Nilsson  Karin Gröningson 
Kerstin Eklund, tjänstgörande ersättare  
Sten-Ove Karlsson Centerpartiet 
Arne Eklund Hans Hedborg 
Antti Tsupukka Barbro Resare  
Tord Westin Andreas Alexandre, tjänstgörande ersättare 
Annika Javinder Sivert Bäck 
Lars Bergsten Niklas Hermansson 
Kitty Strandberg  
 Kraftsamling för Ljusnarsberg 
Vänsterpartiet Per Hajslund 
Astrid Dahl Anna-Marina Martinsson 
Lena Cederlund, tjänstgörande ersättare Dorrit Pade 
Ulla Diedrichsen Ralf Nielsen 
 Oskar Martinsson 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
 
 
Omröstningsresultat rörande Ewa-Leena Johanssons och Ulf Hildings yrkande 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag gällande 
medfinansiering av Citybanan med mera och Astrid Dahls med fleras förslag att 
kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut rörande  
Örebro läns medfinansiering av Citybanan med mera. 
 
Propositionsordning: 

 
Ja-röst för bifall till Ewa-Leena Johanssons och Ulf Hildings yrkande. 
Nej-röst för bifall till Astrid Dahls med fleras yrkande. 
 
 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 
Ewa-Leena Johansson (s) X   
Lars Strandberg (s) X   
Pirjo Nilsson (s) X   
Kerstin Eklund (s) X   
Sten-Ove Karlsson (s) X   
Arne Eklund (s) X   
Antti Tsupukka (s) X   
Tord Westin (s) X   
Annika Javinder (s) X   
Lars Bergsten (s) X   
Kitty Strandberg (s) X   
Astrid Dahl (v)  X  
Lena Cederlund (v)  X  
Ulla Diedrichsen (v)  X  
Ingemar Kjellin (m) X   
Ulf Hilding (m) X   
Karin Gröningson (m) X   
Hans Hedborg (c) X   
Barbro Resare (c) X   
Andreas Alexandre (c) X   
Sivert Bäck (c) X   
Niklas Hermansson (c) X   
Per Hajslund (kfl)  X  
Anna-Marina Martinsson (kfl)  X  
Dorrit Pade (kfl)  X  
Ralf Nielsen (kfl)  X  
Oskar Martinsson (kfl)  X  
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Bilaga 4 
 
 
Omröstningsresultat rörande huruvida ärende angående kommunstyrelsens 
förslag att antalet volymtimmar per årsarbetare inom förskoleverksamheten skall 
beräknas utifrån 220 timmar per årsarbetare och vecka skall avgöras vid dagens 
sammanträde och Ulla Diedrichsens yrkande att kommunfullmäktige beslutar om 
återremiss.  
 
Propositionsordning: 

 
Ja-röst för bifall till att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. 
Nej-röst för bifall till Ulla Diedrichsens återremiss. 
 
 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 
Ewa-Leena Johansson (s) X   
Lars Strandberg (s) X   
Pirjo Nilsson (s) X   
Kerstin Eklund (s) X   
Sten-Ove Karlsson (s) X   
Arne Eklund (s) X   
Antti Tsupukka (s) X   
Tord Westin (s) X   
Annika Javinder (s) X   
Lars Bergsten (s) X   
Kitty Strandberg (s) X   
Astrid Dahl (v)  X  
Lena Cederlund (v)  X  
Ulla Diedrichsen (v)  X  
Ingemar Kjellin (m) X   
Ulf Hilding (m) X   
Karin Gröningson (m) X   
Hans Hedborg (c) X   
Barbro Resare (c) X   
Andreas Alexandre (c) X   
Sivert Bäck (c) X   
Niklas Hermansson (c) X   
Per Hajslund (kfl)  X  
Anna-Marina Martinsson (kfl)  X  
Dorrit Pade (kfl)  X  
Ralf Nielsen (kfl)  X  
Oskar Martinsson (kfl)  X  
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Bilaga 5 
 
 
Omröstningsresultat rörande Ewa-Leena Johansson och Pirjo Nilssons yrkande 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att antalet 
volymtimmar per årsarbetare inom förskoleverksamheten skall beräknas utifrån 
220 timmar per årsarbetare och vecka samt Anna-Marina Martinsson och 
Andreas Alexandres yrkande om avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning: 

 
Ja-röst för bifall till Ewa-Leena Johansson och Pirjo Nilssons yrkande 
Nej-röst för bifall till Anna-Marina Martinsson och Andreas Alexandres 
yrkande. 
 
 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 
Ewa-Leena Johansson (s) X   
Lars Strandberg (s) X   
Pirjo Nilsson (s) X   
Kerstin Eklund (s) X   
Sten-Ove Karlsson (s) X   
Arne Eklund (s) X   
Antti Tsupukka (s) X   
Tord Westin (s) X   
Annika Javinder (s) X   
Lars Bergsten (s) X   
Kitty Strandberg (s) X   
Astrid Dahl (v)  X  
Lena Cederlund (v)  X  
Ulla Diedrichsen (v)  X  
Ingemar Kjellin (m) X   
Ulf Hilding (m) X   
Karin Gröningson (m) X   
Hans Hedborg (c)   X 
Barbro Resare (c)   X 
Andreas Alexandre (c)  X  
Sivert Bäck (c) X   
Niklas Hermansson (c)  X  
Per Hajslund (kfl)  X  
Anna-Marina Martinsson (kfl)  X  
Dorrit Pade (kfl)  X  
Ralf Nielsen (kfl)  X  
Oskar Martinsson (kfl)  X  

 
 

 
 
 
 


	ANSLAG/BEVIS
	Dialog med Regionförbundet Örebro
	Allmänhetens frågestund
	Ekonomisk delårsrapport
	Kommunstyrelsens beslut
	Borgensförbindelse, Kommuninvest i Sverige AB
	Citybanans finansiering med mera
	Revisionsrapport, Bergslagens Kommunalteknik (BKT)
	Utredning och konsekvensbeskrivning av förändringar i resursfördelningssystemet
	Förslag till ändring av namn på valdistrikten
	Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
	Redovisning och uppföljning av budgetbeslut 2006-2008
	Redovisning och uppföljning av inkomna motioner 2008-2009
	Redovisning och uppföljning av medborgarförslag 2008-2009
	Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande beslut tagna i kommunfullmäktige 2008-2009 exklusive budgetbeslut
	Val av borgerlig begravningsofficiant
	Skrivelse från Astma- och Allergiföreningen i Bergslagen rörande allergier
	Motion rörande reparation av mursträcka utmed Bergmästaregatan, Barbro Resare (c)
	Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Margareta Svenson (m)
	Bilaga 1 Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträdetorsdagen den 8 oktober 2009
	Bilaga 2 Reservation mot att vara med att finansiera Citybanan
	Bilaga 3 Omröstningsresultat rörande Ewa-Leena Johanssons och Ulf Hildings yrkande att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag gällande medfinansiering av Citybanan med mera och Astrid Dahls med fleras förslag att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut rörandeÖrebro läns medfinansiering av Citybanan med mera.
	Bilaga 4 Omröstningsresultat rörande huruvida ärende angående kommunstyrelsens förslag att antalet volymtimmar per årsarbetare inom förskoleverksamheten skall beräknas utifrån 220 timmar per årsarbetare och vecka skall avgöras vid dagens sammanträde och Ulla Diedrichsens yrkande att kommunfullmäktige beslutar om återremiss.
	Bilaga 5

