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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2010-09-09 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

Plats och tid                       Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 19.00 – 19.40 
 

 
Beslutande 

 
Enligt bilaga. 
 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 

Anders Nordlund, bildningschef, § 56 
Christer Dysholm, § 55 

Utses att justera Astrid Dahl (V) och Elof Eriksson (C) 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2010-09-14 
 
 
 

Underskrifter Sekreterare       ….……………………………………………………………………….. Paragrafer: 55 – 71 
  Anders Andersson  

 
  

 
 

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

  Kitty Strandberg 
 
 
 

 
Justerande          ………………………………………………………………………………………………………… 
                     Astrid Dahl Elof Eriksson 
                     

 

   
 ANSLAG/BEVIS           

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2010-09-09      

Datum för 
anslags uppsättning 2010-09-14 Datum för 

anslags nedtagande 2010-10-08 
 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

 
 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                                        Anders Andersson                                    
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Kf § 55 
 

 
Tillkommande ärenden i kungörelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändring i 
kungörelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Kitty Strandberg föreslår att följande 
ärenden tillförs dagens kungörelse: anmälan av medborgarförslag från 
Christer Dysholm rörande ramp för rörelsehindrade vid 
Kyrkbacksskolans matsal samt anmälan av medborgarförslag från 
Christer Dysholm rörande ljudfiler från kommunfullmäktiges 
sammanträden. 
 
_________ 
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Kf § 56 
 

 
Presentation, bildningschef Anders Nordlund 

Ärendet 
 
Kommunens bildningschef sedan den 1 april 2010, Anders Nordlund, 
presenterar sig. 
 
_________ 
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Kf § 57 
 

 
Allmänhetens frågestund 

Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) ger följande 
svar på frågor ställda av Christer Dysholm vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 10 juni 2010, § 41. 
 
Kan kommuninvånare erhålla stadgar från i kommunen befintliga 
vägföreningar? 
 
Svar: Enbart medlemmar i en vägförening kan erhålla föreningens 
stadgar. Medlemmar i en vägförening (samfällighet) utgörs av 
fastighetsägare i ett samverkansområde där vägen är av betydelse. 
 
Har vägbidrag sökts för Folkets Hus-vägen i Hörken? Om inte, avses 
detta göras? 
 
Svar: Denna fråga berör inte kommunen då den ej är medlem av 
vägföreningen. 
 
Varför finns inte alla av mig vid fullmäktigesammanträdet den  
12 maj 2010 ställda frågor upptagna i föregående fullmäktigeprotokoll? 
 
Svar: Då frågeställaren vid ett flertal tillfällen har framfört ett flertal 
frågor, har denne vid upprepade tillfällen ombetts inkomma med sina 
frågor skriftligt för att den situation skulle undvikas att någon fråga 
skulle bli obesvarad. Frågeställaren har inte inkommit skriftligt med 
några frågor. Vidare får frågorna vid allmänhetens frågestund inte röra 
personärenden, sådan fråga framställdes av frågeställaren vid det aktuella 
sammanträdet och därav inget svar och ingen skrivning i protokollet. 
Därtill behandlas vid allmänhetens frågestund endast frågor, vid dessa 
tillfällen kan inte förslag framställas, vilket gjordes av frågeställaren vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 12 maj 2010. Således upptogs ej 
heller detta i protokollet. Slutligen bes frågeställaren om ursäkt i det fall 
denne upplever att någon av honom ställd fråga blivit obesvarad. 
 
Varför har kommunen bildat ett bolag för uppförande av lagerhotellet? 
 
Svar: Bolagsformen är en beprövad associationsform vid byggnationer 
likt den av lagerhotell. Bolaget är helt fristående från kommunen och 
byggnationen av lagerhotellet medför inga kostnader för kommunen. 
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Christer Dysholm anmäler följande frågor vid dagens allmänhetens 
frågestund: 
 

• Beträffande kommunfullmäktiges arbetsordning, finns det en 
specifik arbetsordning för varje kommunfullmäktigesammanträde 
eller gäller samma arbetsordning för en hel mandatperiod? 

• Är Radio Ljus ljudfiler från kommunfullmäktiges sammanträden 
offentliga handlingar? 

• Är det möjligt att erhålla en förteckning över vilka personer som 
innehar de olika kommunala uppdragen? 

• Hur många aktiebolag, såväl helägda som delägda, har 
kommunen? 

 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) anger med 
anledning av frågan rörande Radio Ljus ljudfiler från 
kommunfullmäktiges sammanträden, att kommunen under hösten utreder 
om upptagningar från kommunfullmäktiges sammanträden skall läggas ut 
på kommunens webbplats. 
 
I övrigt hänskjuts Christer Dysholms frågor till nästa sammanträde i 
kommunfullmäktige. 
 
_________ 
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Kf § 58 
Ks § 149 
Au § 111  Dnr KS 199/2010 041 
 

 
Tertialrapport, perioden 1 januari-30 april 2010, Regionförbundet Örebro 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 149 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten. 
 
 
 
Au § 111 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Regionförbundet Örebro har inkommit med en redovisning från 
regionförbundets verksamhetsområden för första tertialet 2010. 
En prognos gällande det ekonomiska utfallet per den 31 december 2010 
visar på ett överskott med 1 634 000 kronor. 
 
_________ 
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Kf § 59 
Ks § 153 
Au § 120  Dnr KS 013/2010 042 
 
Information, förslag på förbättrad återrapportering utifrån

 

 
revisionsrapport    

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 153 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
förslaget på den övergripande strukturen för styrmodellen samt 
återremittera ärendet för ytterligare bearbetning och utveckling av 
förslag till styrmodell för Ljusnarsbergs kommun. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med skrivelse daterad den 
18 augusti 2010. I skrivelsen anges bland annat att en process inletts där 
en arbetsgrupp bestående av kommunchef Tommy Larserö, socialchef 
Charlotte Dahlbom, bildningschef Anders Nordlund, 
kommunsekreterare Anders Andersson, ekonomichef Bo Wallströmer 
och docent Olle Westin på Handelshögskolan vid Örebro universitet 
utarbetar ett förslag till förbättrad uppföljning inom kommunen. I 
skrivelsen presenteras att arbetsgruppen utarbetat förslag till 
övergripande styrmodell. 
 
Kommunchef Tommy Larserö föreslår i skrivelsen kommunstyrelsen 
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget på 
den övergripande strukturen för styrmodellen samt återremittera ärendet 
för ytterligare bearbetning och utveckling av förslag till styrmodell för 
Ljusnarsbergs kommun. 
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Au § 120 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Revisorerna har inkommit med revisionsberättelse för år 2009 med 
därtill hörande bilagor daterad den 26 maj 2010 i vilken riktades 
anmärkning mot kommunstyrelsens sätt att leda, styra, följa upp och 
kontrollera verksamheten.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) presenterade 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni 2010, § 142 förslag till 
förklaring med anledning av revisorernas anmärkning. I förklaringen 
angavs att kommunstyrelsen delade revisorernas synpunkter samt 
instämde i att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning erhållit 
rapportunderlag varken i delårsrapporten eller årsredovisningen. 
Kommunstyrelsen konstaterade vidare att under ett par år har det i 
kommunen varit en turbulent situation beträffande chefstjänstemän men 
att situationen nu bedöms som stabil. I anledning av detta kan nu en 
prioritering ske av det kvalitetssäkrande arbetet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid ovan angivna sammanträde uppdra åt 
kommunchefen att omgående vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra 
återrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Förslag på en förbättrad återrapportering och vidtagande av nödvändiga 
anpassningar och åtgärder i enlighet med revisionsrapporten skulle 
tillställas kommunfullmäktige vid sammanträde den 9 september 2010. 
 
Kommunchef Tommy Larserö informerar om pågående arbete med att 
förbättra återrapporteringen. 
 
_________ 
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Kf § 60 
Ks § 162  Dnr KS 056/2010 141 
 

 
Reviderad bolagsordning, Ljusnarsbergs kommunlager AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 162 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag 
till reviderad bolagsordning för Ljusnarsbergs kommunlager AB. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2010, § 30 
anta då föreliggande förslag till bolagsordning för Ljusnarsbergs 
kommunlager AB.  
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till reviderad 
bolagsordning daterat den 18 augusti 2010 för Ljusnarsbergs 
kommunlager AB. 
 
_________ 
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Kf § 61 
Ks § 163 
Au § 93  Dnr KS 124/2010 190 
 

 
Förslag till gemenensam överförmyndarnämnd i KNÖL-området   

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Yrkande 
Astrid Dahl (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 163 
 
Kommunstyrelsen beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt socialchef Charlotte Dahlbom att 
genomföra ett fåtal mindre revideringar av förslagen till reglemente 
respektive avtal varefter dessa presenteras för kommunfullmäktige. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

• att de fyra kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg 
och Nora inrättar en gemensam överförmyndarnämnd från 
och med den 1 januari 2011 med säte i Ljusnarsbergs 
kommun, 

• att föreliggande förslag till reglemente och avtal samt förslag 
till budget för år 2011 antas, 

• att i det fall någon kommun i KNÖL-området anordnar 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn, skall 
kostnadsfördelningen av dessa hanteras i särskild ordning, 
samt 

• att kostnaden för gode män, förvaltare och förmyndare 
belastar respektive kommun med faktisk kostnad. 
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Au § 93 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
föreliggande förslag. 
 
Ärendet 
 
Kommunerna i norra Örebro län (KNÖL), Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora, uppdrog åt före detta kommunchef  
Torbjörn Brännlund att utarbeta ett förslag till 
överförmyndarverksamhet. 
 
Förslag till gemensam överförmyndarverksamhet i form av en 
gemensam överförmyndarnämnd med fyra ledamöter och fyra 
ersättare, en ledamot och en ersättare per kommun, presenterades 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2010, § 87. 
Överförmyndarnämnden och dess administration föreslogs placeras i 
Ljusnarsbergs kommun. Vid detta sammanträde beslutade 
kommunstyrelsen att anta ett inriktningsbeslut om att en gemensam 
överförmyndarnämnd skulle bildas tillsammans med Hällefors, 
Lindesbergs och Nora kommuner. Vidare uppdrogs åt kommunchef 
Tommy Larserö att tillsammans med övriga kommunchefer i 
berörda kommuner utarbeta ett konkret förslag till hur en gemensam 
överförmyndarverksamhet skulle organiseras. 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med förslag till 
gemensam överförmyndarverksamhet daterat den 2 juni 2010. 
Förslaget utgår från det som presenterades vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 28 april 2010. Bifogat finns förslag till reglemente 
för gemensam överförmyndarnämnd och avtal om bildande av 
gemensam nämnd.  
 
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

• att de fyra kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg 
och Nora inrättar en gemensam överförmyndarnämnd från 
och med den 1 januari 2011 med säte i Ljusnarsbergs 
kommun, 

• att föreliggande förslag till reglemente och avtal samt förslag 
till budget för år 2011 antas, 
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• att i det fall någon kommun i KNÖL-området anordnar 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn, skall 
kostnadsfördelningen av dessa hanteras i särskild ordning, 
samt 

• att kostnaden för gode män, förvaltare och förmyndare 
belastar respektive kommun med faktisk kostnad. 

 
_________ 
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Kf § 62 
Ks § 165 
Au § 114  Dnr KS 213/2010 050 
 
Förslag till revidering, Upphandlingspolicy och riktlinjer för

 

 
Ljusnarsbergs kommun    

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 165 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
föreliggande förslag till Upphandlingspolicy och riktlinjer för 
Ljusnarsbergs kommun.. 
 
 
 
Au § 114 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande 
förslag till Upphandlingspolicy och riktlinjer för Ljusnarsbergs 
kommun.. 
 
 
Ärendet 
 
Inköpare Britt-Marie Cassel har inkommit med förslag till reviderad 
Upphandlingspolicy och riktlinjer för Ljusnarsbergs kommun. 
Förslaget föranleds av ändringar i lagstiftningen. 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse 
daterad den 3 augusti 2010 kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till 
Upphandlingspolicy och riktlinjer för Ljusnarsbergs kommun. 
 
_________ 
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Kf § 63 
Ks § 167  Dnr KS 158/2010 175 
Au § 123  Dnr KS 203/2010 170 
  
Förslag till tillägg till avtal och ändring av reglemente för 

 
räddningsnämnden Västerbergslagen  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 167 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

• att ge räddningsnämnden Västerbergslagen i uppdrag att fullgöra 
kommunens uppgifter enligt Lag om brandfarliga och explosiva 
varor, samt 

• att avtal om samverkan i räddningsnämnden Västerbergslagen 
samt reglemente för räddningsnämnden Västerbergslagen ändras 
i enlighet med bilaga till Ludvika kommuns kommunchef  
Lennart Hellsings skrivelse daterad den 14 juni 2010. 

 
 
 
Au § 123 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
föreliggande förslag. 
 
 
Ärendet 
 
Regeringen har lämnat en proposition (prop. 2009/10:203) till riksdagen 
om ny lag om brandfarliga och explosiva varor i vilken bland annat 
kommunen övertar polisens uppgifter när det gäller tillståndsgivning 
och tillsyn av explosiva varor. Den nya lagen föreslås träda i kraft den  
1 september 2010. 
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Kommunchef Lars Hellsing, Ludvika kommun och räddningschef 
Stefan Karlsson, Räddningstjänsten Västerbergslagen har med 
anledning av den nya lagstiftningen inkommit med skrivelser daterade 
den 14 juni 2010 i vilka föreslås tillägg till avtal mellan Ludvika och 
Ljusnarsbergs kommuner om samverkan i räddningsnämnden 
Västerbergslagen och ändring av nämndens reglemente. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse daterad 
den 3 augusti 2010 att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 

• att ge räddningsnämnden Västerbergslagen i uppdrag att fullgöra 
kommunens uppgifter enligt Lag om brandfarliga och explosiva 
varor, samt 

• att avtal om samverkan i räddningsnämnden Västerbergslagen 
samt reglemente för räddningsnämnden Västerbergslagen ändras 
i enlighet med bilaga till Ludvika kommuns kommunchef  
Lennart Hellsings skrivelse daterad den 14 juni 2010. 

 
_________ 
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Kf § 64 
Ks § 170 
Bus § 66  Dnr KS 155/2010 710 
 
Förslag till reviderad taxa och bestämmelser för barnomsorg och

 

 
skolbarnsomsorg  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 170 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande 
förslag till Taxa och bestämmelser rörande barnomsorg och 
skolbarnsomsorg. 
 
 
Ärendet 
 
Bildningschef Anders Nordlund presenterar reviderat förslag till Taxa 
och bestämmelser rörande barnomsorg och skolbarnsomsorg. 
 
 
 
Bus § 66 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Bildningsutskottet beslutar uppdra åt bildningschef Anders Nordlund att 
genomföra ett fåtal mindre revideringar av förslaget till taxa och 
bestämmelser för barnomsorg och skolbarnsomsorg innan förslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen.  
 
Vidare beslutas uppdra åt bildningschef Anders Nordlund och 
kommunsekreterare Anders Andersson att genomföra en översyn av 
kommunens taxa och bestämmelser för barnomsorg och skolbarnsomsorg 
och vid behov återkomma med förslag till revideringar. 
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Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag 
till Taxa och bestämmelser rörande barnomsorg och skolbarnsomsorg. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2010, § 49 
anta det då föreliggande förslaget till Taxa och bestämmelser rörande 
barnomsorg och skolbarnsomsorg. 
 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med skrivelse daterad 
den 9 augusti 2010 av vilken framgår att ytterligare behov av revidering 
av Taxa och bestämmelser rörande barnomsorg och skolbarnsomsorg 
föreligger. Förslag till ändrad Taxa och bestämmelser rörande 
barnomsorg och skolbarnsomsorg finns bilagt skrivelsen. Bildningschef 
Anders Nordlund föreslår bildningsutskottet föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till Taxa och 
bestämmelser rörande barnomsorg och skolbarnsomsorg daterat den  
9 augusti 2010. 
 
_________ 
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Kf § 65 
Ks § 173 
Su § 139  Dnr KS 197/2010 700 
 
Tillsyn, tillsynsavgift och riktlinjer, försäljning av vissa receptfria

 

 
läkemedel  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 173 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

• att uppdra åt kommunstyrelsen i egenskap av socialnämnd att 
ansvara för kommunens uppgifter enligt Lagen (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel, 

• att fastställa en årlig tillsynsavgift på 2 000 kronor för handel 
med vissa receptfria läkemedel, 

• att tillsynsavgiften för försäljning av tobak eller folköl liksom 
tidigare skall vara 1 500 kronor och för båda dessa varugrupper  
2 000 kronor. Högsta avgiften för försäljning av folköl, tobak 
och receptfria läkemedel är 4 000 kronor, 

• att tillsynsavgifterna skall gälla från och med år 2010, samt 
• att anta till yttrandet bilagt förslag till riktlinjer för tillsyn av öl-, 

tobaks- och läkemedelsförsäljning. 
 
 
 
Su § 139 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
 
Ärendet 
 
Den 1 november 2009 trädde Lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel (LHR) (SFS 2009:730) i kraft och samtidigt upphävdes  
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Lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel (SFS 2007:1455). 
Bestämmelserna i den upphävda lagen ingår i LHR. 
 
Enligt LHR § 20 skall den kommun där detaljhandel bedrivs kontrollera 
efterlevnaden av lagen och av de föreskrifter som meddelats med stöd 
av lagen. Läkemedelsverket har bemyndigats att meddela föreskrifter 
om egenkontroll, lokaler för bedrivande av verksamhet med 
detaljhandel och tillhandahållande av läkemedel. Föreskrifterna avser 
bland annat anmälan om handel, anmälan om väsentliga förändringar, 
inköp av läkemedel, exponering på försäljningsstället, förvaring och 
egenkontrollprogram. 
 
Enligt LHR § 21 har kommunen rätt att på begäran få de upplysningar 
och handlingar som behövs för kontrollen. Kommunen har vidare rätt 
till tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som används i 
samband med detaljhandeln och hanteringen i övrigt av läkemedel.  
 
Enligt LHR § 22 skall den som bedriver detaljhandel enligt lagen betala 
en årsavgift till Läkemedelsverket för dess tillsyn. 
 
Kommunen får enligt LHR § 23 ta ut en avgift för sin kontroll. 
 
Kommunfullmäktige skall besluta om vilken nämnd i kommunen som 
skall ha kontrollansvar enligt LHR. 
 
Alkoholhandläggare Ulf Wiman har inkommit med ett yttrande rörande 
tillsynen över receptfria läkemedel samt ett förslag till riktlinjer för 
tillsyn av öl-, tobaks- och läkemedelsförsäljning daterat den 27 juli 
2010. Alkoholhandläggare Ulf Wiman föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 

• att uppdra åt kommunstyrelsen i egenskap av socialnämnd att 
ansvara för kommunens uppgifter enligt Lagen (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel, 

• att fastställa en årlig tillsynsavgift på 2 000 kronor för handel 
med vissa receptfria läkemedel, 

• att tillsynsavgifter för försäljning av tobak eller folköl som 
tidigare skall vara 1 500 kronor samt för båda dessa varugrupper  
2 000 kronor. Högsta avgiften för försäljning av folköl, tobak 
och receptfria läkemedel är 4 000 kronor. 

• att tillsynsavgifterna skall gälla från och med år 2010, samt 
• att anta till yttrandet bilagt förslag till riktlinjer för tillsyn av öl-, 

tobaks- och läkemedelsförsäljning. 
 
_________ 
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Kf § 66  Dnr KS 218/2010 311 
 
Anmälan av motion, ledstänger vid trappavsatsen vid Malmtorget,  

 
Barbro Resare (C)    

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
Ärendet 
 
Barbro Resare (C) inkom med motion daterad den 23 augusti 2010 
rörande ledstänger vid trappavsatsen vid Malmtorget. 
 
Motionären anför att Malmtorget efter ombyggnationen blivit vackert 
men anser att det saknas ledstänger på ömse sidor av den lilla 
trappavsatsen upp mot flaggstången. 
 
_________ 
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Kf § 67  Dnr KS 101/2010 101 
 
Anmälan av medborgarförslag, ramp för funktionshindrade vid 

 
Kyrkbacksskolans matsal, Christer Dysholm  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Ärendet 
 
Christer Dysholm inkom den 9 september 2010 med medborgarförslag 
rörande ramp för rörelsehindrade vid Kyrkbacksskolans matsal. 
 
Christer Dysholm föreslår att kommunen utan dröjsmål ombesörjer att 
det finns en ramp att tillgå vid Kyrkbacksskolans matsal för 
rörelsehindrade. 
 
_________ 
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Kf § 68  Dnr KS 101/2010 101 
 
Anmälan av medborgarförslag, ljudfiler från kommunfullmäktiges 

 
sammanträden, Christer Dysholm  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Ärendet 
 
Christer Dysholm inkom den 9 september 2010 med medborgarförslag 
rörande ljudfiler från kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
Christer Dysholm föreslår att kommunen begär att Radio Ljus till 
kommunen lämnar ut ljudfiler med ljudupptagningar från 
kommunfullmäktiges sammanträden. Utlämnandet skulle medföra att 
kommuninvånarna skulle kunna tillgodogöra sig ljudfilerna. 
 
_________ 
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Kf § 69  Dnr KS 143/2010 112 
 

 
Val av vigselförrättare 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar föreslå Länsstyrelsen Örebro län 
förordna Dorrit Pade (KFL) till vigselförrättare. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Kitty Strandberg (S) informerar att det 
i kommunen endast finns en särskilt förordnad vigselförrättare och frågar 
om det föreligger några förslag till ytterligare vigselförrättare. 
 
Dorrit Pade (KFL) erbjuder sig att till vidare utgöra vigselförrättare. 
 
_________ 
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Kf § 70   
 

 
Avtackning av kommunfullmäktigeledamot 

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Gert Stark (S) avtackar 
kommunfullmäktigeledamoten Barbro Resare (C) som efter cirka 50 år 
avslutar sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
_________ 
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Kf § 71   
 

 
Tack till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 

Kommunfullmäktiges presidium, genom dess ordförande  
Kitty Strandberg (S), tackar samtliga kommunfullmäktigeledamöter och 
ersättare för den gångna mandatperioden. 
  
_________ 
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Bilaga  
 
 
 
 
 
Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 9 september 2010 
 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 
Ewa-Leena Johansson Ingemar Kjelllin, tjänstgörande ersättare 
Vania Karlsson, tjänstgörande ersättare Ulf Hilding 
Pirjo Nilsson Karin Gröningson 
Gert Stark  
Wiveca Stopp Centerpartiet 
Sten-Ove Karlsson Hans Hedborg 
Ulla Kalander-Karlsson Barbro Resare 
Lars Strandberg, tjänstgörande ersättare Elof Eriksson 
Antti Tsupukka Sivert Bäck 
Tord Westin Niklas Hermansson 
Ken Karlsson, tjänstgörande ersättare  
Lars Bergsten Kraftsamling för Ljusnarsberg 
Kitty Strandberg Per Hajslund 
 Björn Johansson, tjänstgörande ersättare 
Vänsterpartiet Dorrit Pade 
Astrid Dahl Oskar Martinsson 
Lena Cederlund  
Ulla Diedrichsen  

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 


	Kf § 55 Tillkommande ärenden i kungörelsen
	Kf § 56 Presentation, bildningschef Anders Nordlund
	Kf § 57 Allmänhetens frågestund
	Kf § 58 Tertialrapport, perioden 1 januari-30 april 2010, Regionförbundet Örebro
	Kf § 59 Information, förslag på förbättrad återrapportering utifrånrevisionsrapport
	Kf § 60 Reviderad bolagsordning, Ljusnarsbergs kommunlager AB
	Kf § 61 Förslag till gemenensam överförmyndarnämnd i KNÖL-området
	Kf § 62 Förslag till revidering, Upphandlingspolicy och riktlinjer förLjusnarsbergs kommun
	Kf § 63 Förslag till tillägg till avtal och ändring av reglemente förräddningsnämnden Västerbergslagen
	Kf § 64 Förslag till reviderad taxa och bestämmelser för barnomsorg ochskolbarnsomsorg
	Kf § 65 Tillsyn, tillsynsavgift och riktlinjer, försäljning av vissa receptfrialäkemedel
	Kf § 66  Anmälan av motion, ledstänger vid trappavsatsen vid Malmtorget,Barbro Resare (C)
	Kf § 67 Dnr KS 101/2010 101Anmälan av medborgarförslag, ramp för funktionshindrade vidKyrkbacksskolans matsal, Christer Dysholm
	Kf § 68 Anmälan av medborgarförslag, ljudfiler från kommunfullmäktigessammanträden, Christer Dysholm
	Kf § 69 Val av vigselförrättare
	Kf § 70 Avtackning av kommunfullmäktigeledamot
	Kf § 71 Tack till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
	Bilaga

