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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-03-17 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

Plats och tid                       Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 18.00 – 21.25 
                    

 
Beslutande 

 
Enligt bilaga 1. 
 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 

Tommy Larserö, kommunchef, §§ 1-15 
Anders Nordlund, bildningschef, §§ 1-11 
Charlotte Dahlbom, socialchef, §§ 1-9 

Utses att justera Ulla Kalander-Karlsson (S) och John-Ove Johansson (M) 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2011-03-23 
 
 
 
 

Underskrifter Sekreterare       ….……………………………………………………………………….. Paragrafer: 1 – 31 
  Anders Andersson  

 
  

 
 

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

  Ken Karlsson 
 
 
 
 

 
Justerande          ………………………………………………………………………………………………………… 
                     Ulla Kalander-Karlsson John-Ove Johansson 
 

 

   
 ANSLAG/BEVIS           

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2011-03-17      

Datum för 
anslags uppsättning 2011-03-23 Datum för 

anslags nedtagande 2011-04-17 
 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                                        Anders Andersson                                    
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Kf § 1   
 
Allmänhetens frågestund 
 
Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige 
och ingen frågeställare anmäler sig till dagens sammanträde. 
 
_________ 
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Kf § 2 
Ks § 28 
Au § 1   Dnr 159/2010 041 
 
Förslag till ombudgetering med anledning av minskade 
statsbidrag 2011 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen informerades i samband med sammanträde den  
3 januari 2011 att kommunen kommer att erhålla mindre statsbidrag 
i form av kostnadsutjämningsbidrag än budgeterat i Övergripande 
strategier och budget 2011 och flerårsplan för 2012-2013 (ÖSB). 
Sammantaget uppgår de minskade intäkterna för 2011 till  
3,7 miljoner kronor. Detta medför ett behov av omfördelning i antagen 
ÖSB för 2011. 
 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 12 januari 2011, § 1 
att uppdra åt ekonomichef Bo Wallströmer att upprätta förslag till 
reduceringar i ÖSB 2011 för att balansera den minskade intäkten via 
statsbidrag samt att detta förslag skulle presenteras vid kommun-
styrelsen sammanträde den 26 januari 2011. 
 
 
Kommunstyrelsen  
 
Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 
18 januari 2011 i vilken kommunfullmäktige föreslås besluta om 
följande omdisponeringar i ÖSB för 2011: 
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  Beslutad  Förslag till  Differens 
  ÖSB 2011 omdisponering (tkr) 
  (tkr) (tkr)   
Kostnadsutjämning 7 862 3 631 -4 231 
LSS-utjämning 1 558 1 769 211 
Fastighetsavgift 7 200 7 500 300 
Regleringsbidrag 4 984 5 030 46 
Summa 21 604 17 930 -3 674 
        
Pensionsutbetalningar 5 750 5 400 -350 
Kommunstyrelsens        
disponibla medel 3 000 500 -2 500 
Ingen 
kostnadsuppräkning 300 0 -300 
Lokalbidrag (18 %) -646 -1 000 -354 
Lönepott 2 950 2 780 -170 
Summa     -3 674 

 
Förslaget medför följande justeringar av budgetramarna: 
 

Förvaltning/utskott 
Justering av budgetram 
(tkr) 

Finansförvaltning -3 674 
    
Allmänna utskottet -3 449 
Sociala utskottet -125 
Bildningsutskottet -110 
Summa 0 

 
Yrkanden 
Ulf Hilding (M), med instämmande av Hans Hedborg (C), yrkar att 
utöver föreslagen ombudgetering, skall även tillsättandet av tjänsten 
som informatör skjutas på till år 2012. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på ekonomichef Bo Wallströmers 
förslag och Ulf Hildings och Hans Hedborgs yrkande. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomichef  
Bo Wallströmers förslag.  
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar om omdisponeringar i Övergripande 
strategier och budget 2011 enligt ekonomichef Bo Wallströmers förslag. 
 
Reservationer 
Ulf Hilding (M), Gunnar Fransson (M), Hans Hedborg (C) och  
Andreas Alexandre (C) reserverar sig till förmån för Ulf Hildings och 
Hans Hedborgs yrkande. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Yrkanden 
Ulf Hilding (M), med instämmande av Hans Hedborg (C), yrkar att utöver 
föreslagen ombudgetering, skall även tillsättandet av tjänsten som 
informatör skjutas på till år 2012. 
 
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Astrid Dahl (V), yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ewa-Leena Johanssons och 
Astrid Dahls yrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om omdisponeringar i Övergripande 
strategier och budget 2011 enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservationer 
Ulf Hilding (M) och Hans Hedborg (C) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Ekonomichef Bo Wallströmer 
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Kf § 3 
Ks § 39    
Su § 209  Dnr KS 216/2009 730 
 
Förslag till Äldrepolitiskt program för Ljusnarsbergs 
kommun 2011-2014 
 
 
Ärendebeskrivning 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 10 december 2009,  
§ 140 att arbetet med uppföljning och revidering av äldreomsorgsplan, 
individ- och familjeomsorgsplan samt handikapplan omedelbart skulle 
inledas.  
 
Socialchef Charlotte Dahlbom presenterade, i form av ett arbetsmaterial, 
en reviderad äldreomsorgsplan benämnd Äldrepolitiskt program för 
Ljusnarsbergs kommun 2011-2014 vid sociala utskottets sammanträde 
den 10 juni 2010, § 114. Sociala utskottet beslutade vid detta tillfälle 
godkänna då föreliggande förslag till tidplan samt i övrigt hänskjuta 
ärendet till ett senare sammanträde. 
 
Sociala utskottet genomförde en genomgång av förslaget till 
Äldrepolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun 2011-2014 vid 
sammanträde den 12 augusti 2010, § 138. Vid detta tillfälle beslutades att 
förslaget till äldrepolitiskt program skulle sändas ut på remiss till politiska 
partier med mandat i kommunfullmäktige, rådet för funktionshindrade och 
pensionärer samt intresseorganisationer för pensionärer. Vidare skulle 
förslaget till Äldrepolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun 
presenteras vid sociala utskottets sammanträde den 11 november 2010 för 
antagande av kommunfullmäktige den 16 december 2010. 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 14 oktober 2010, § 173 
att senaste tidpunkt för att inkomma med remissyttrande skulle vara den  
5 november 2010. 
 
Vid sociala utskottets sammanträde den 10 november 2010, § 187 
presenterades remissyttranden från Kopparbergs PRO, Vänsterpartiet, 
Socialdemokraterna i Ljusnarsberg, SPF i Ljusnarsberg och  
HSO-Örebro län. Vid detta sammanträde beslutades uppdra åt  
socialchef Charlotte Dahlbom att utarbeta ett reviderat förslag till 
Äldrepolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun där det som bedömdes  
vara relevanta synpunkter i remissyttrandena skulle inbegripas. Förslaget 
skulle presenteras vid dagens sammanträde i sociala utskottet med 
avsikten att förslaget skulle föreläggas kommunfullmäktige i mars 2011. 
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Socialchef Charlotte Dahlbom presenterade reviderat förslag till 
Äldrepolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun 2011-2014 vid sociala 
utskottets sammanträde den 16 december 2010, § 209. 
 
Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
Äldrepolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun 2011-2014. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 _________ 
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Kf § 4 
Ks § 63 
Au § 24  Dnr KS 013/2011 
      
Revidering av ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 juni 2007, § 32 
anta ”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda”. 
Dessa bestämmelser reviderades beträffande beräkningsgrunderna av 
kommunfullmäktige vid sammanträde den 13 mars 2008, § 8. 
 
Kommunchef Tommy Larserö informerade att behov förelåg att 
revidera de ekonomiska förmånerna till förtroendevalda. 
 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 9 februari 2011,  
§ 24 att uppdra åt kommunchef Tommy Larserö att upprätta ett reviderat 
förslag till ”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda”. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till 
”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda” daterat 
den 14 februari 2011.  
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda”. Vidare 
förslås att beslutet skall gälla från och med den 1 januari 2011. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att efter erforderliga justeringar föreslå 
kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till ”Bestämmelser om 
ekonomiska förmåner till förtroendevalda”. Vidare föreslås att beslutet 
skall gälla från och med den 1 januari 2011. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
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Kf § 5 
Ks § 53 
Au § 15   Dnr KS 005/2010 106 
 
Information, revisorernas granskning av Bergslagens 
Kommunaltekniks administrativa rutiner vid 
genomförande av investeringsprojekt åt 
medlemskommunerna 
 
 
Ärendebeskrivning 
Revisionen inom Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit 
med rapporten ”Granskning av förbundets administrativa rutiner vid 
genomförande av investeringsprojekt åt medlemskommunerna”. Denna 
granskning har genomförts av Komrev inom PwC på uppdrag av BKTs 
revisorer.  
 
I granskningen har ej funnits någon dokumentation som specifikt 
beskriver hur processen kring investeringsprojekten skall genomföras 
mellan BKT och dess medlemmar. Ej heller har funnits dokumentation 
som reglerar vilka typer av kostnader som skall bäras av investerings-
projekten. Vidare anför revisorerna att det vore önskvärt att en 
dokumenterad rutin där förfarandet med framtagandet av investerings-
förslag beskrivs och där tidpunkt då årets planerade investeringar skall 
meddelas tas fram och fastställs av direktionen. 
 
Revisorerna önskar kommentarer från direktionen gällande föreliggande 
granskning senast den 28 februari 2011. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera 
granskningen samt begära att få ta del av BKTs kommentarer till 
revisionen med anledning av granskningen. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
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Kf § 6 
Ks § 54 
Au § 16   Dnr KS 005/2010 106 
 
Information, revisorernas granskning av Direktionen 
inom Bergslagens Kommunaltekniks uppföljning av den 
interna kontrollen 
 
 
Ärendebeskrivning 
Revisionen inom Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit 
med rapporten ”Granskning av Direktionens uppföljning av den interna 
kontrollen”. Denna granskning har genomförts av Komrev inom PwC 
på uppdrag av BKTs revisorer.  
 
Granskningen har visat att direktionen, och därmed förbundet, inte 
antagit ett övergripande regelverk eller en policy för arbetet med att 
säkerställa den interna kontrollen. Rapporten anger därför att förbundet 
därmed saknar en systematisk organisering av arbetet inom det mycket 
väsentliga området internkontroll. Bristen på övergripande arbete med 
den interna kontrollen anges av revisorerna vara allvarligt. 
 
Revisorerna önskar kommentarer från direktionen gällande föreliggande 
granskning senast den 28 februari 2011. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera 
granskningen samt begära att få ta del av BKTs kommentarer till 
revisionen med anledning av granskningen. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
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Kf § 7 
Ks § 55 
Au § 17   Dnr KS 117/2010 042 
 
Direktionens kommentarer till revisorernas synpunkter i 
bedömningen av Bergslagens Kommunaltekniks 
delårsrapport 2010 
 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna vid Bergslagens Kommunalteknik (BKT) inkom med 
bedömning daterad den 17 september 2010 med anledning av 
granskning av BKT:s delårsrapport för perioden 1 januari 2010 till och 
med den 30 juni 2010. Revisorerna i BKT hade vid granskningen 
biträtts av revisionsföretaget KPMG AB. 
 
Revisorerna önskade att direktionen senast den 15 december 2010 
inkom med kommentarer till de synpunkter som framfördes i 
granskningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
11 november 2010, § 78 att notera revisionsrapporten samt önskade ta 
del av direktionens kommentarer till de synpunkter som framfördes i 
granskningen. 
 
Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 3 december 2010,  
§ 57 anta kommentarer till revisorernas synpunkter. Protokollet från 
detta sammanträde har delgivits kommunen. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera direktionens 
kommentarer till revisorernas synpunkter beträffande BKT:s 
delårsrapport för perioden 1 januari 2010 till och med den 30 juni 2010. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
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Kf § 8 
Ks § 45    
Au § 10  Dnr KS 169/2009 810 
 
Förslag till yttrande över motion rörande reparation av 
mursträcka utmed Bergmästaregatan, Barbro Resare (C) 
 
 
Ärendebeskrivning 
Barbro Resare (C) inkom den 7 oktober 2009 med en motion rörande 
reparation av mursträcka utmed Bergmästaregatan i Kopparberg. 
Motionären föreslog en försköning av infarten till Kopparberg genom 
reparation av befintlig mur söderut från korsningen Gruvstugutorget och 
Bergmästaregatan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 8 oktober 2009,  
§ 100 att hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Bygglovshandläggare Marita Allén, Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning (BMB) har inkommit med förslag till yttrande med 
anledning av motionen. Av förslaget till yttrande framgår att BMB avser 
kontakta berörd fastighetsägare i ärendet. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande 
förslag till motionsyttrande samt att återrapportering skall ske från BMB till 
kommunstyrelsen efter att kontakt tagits med berörd fastighetsägare med 
angivelse av planerade åtgärder. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Barbro Resare 
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Kf § 9 
Ks § 46 
Su § 9   Dnr KS 176/2010 730 
 
Förslag till yttrande över motion rörande delaktighet i 
äldreboende, Ralf Nielsen (KFL) 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ralf Nielsen (KFL) inkom med motion daterad den 1 juni 2010 rörande 
delaktighet i äldreboende. I motionen angavs bland annat att i 
Välfärdsbokslut för år 2009 framkom tydligt att kommunen brister i sitt 
uppdrag att tillförsäkra delaktighet för de boende i kommunens 
äldreboenden. 
 
Motionären föreslog, i anledning av vad som angavs i motionen, 
kommunfullmäktige besluta uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma 
till kommunfullmäktige med en genomförandeplan för att förbättra 
delaktigheten i kommunens äldreboenden.  
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2010, § 52 
hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ordföranden i sociala utskottet, Ingemar Javinder, har inkommit med 
förslag till yttrande med anledning av motionen daterat den  
4 januari 2011. Av yttrandet framgår bland annat att kommunstyrelsen 
beslutat att verksamheten skall arbeta utifrån BRAVÅ (kvalitetskrav 
inom vård, omsorg och rehabilitering för äldre) där under 2010 fokus 
legat på bemötande och delaktighet samt det sociala innehållet. Vidare 
framkommer vikten av delaktighet i det förslag till äldrepolitiskt program 
som för närvarande är föremål för politisk behandling. Varje enhet inom 
äldreomsorgen arbetar med värdegrundsfrågor, varje boendeenhet skall 
ha boenderåd/anhörigråd, uppföljning skall ske av delaktighet och 
inflytande utifrån av kommunstyrelsen fastställa mål och i manualen för 
internkontroll förekommer frågor rörande delaktighet och inflytande. 
 
Sociala utskottets förslag 
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta föreliggande förslag till motionsyttrande. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
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Kommunfullmäktige 
 
Yrkanden 
Hendrik Bijloo (KFL) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ej anta 
föreliggande förslag till motionsyttrande utan begär att kommunstyrelsen 
inkommer med ett reviderat motionsyttrande med kompletterande 
uppgifter. 
 
Ingemar Javinder (S), med instämmande av Ewa-Leena Johansson (S) 
och Ulla Diedrichsen (V), yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ingemar Javinders med 
fleras yrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Ingemar Javinders med fleras yrkande. 
Nej-röst för bifall till Hendrik Bijloos yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med resultat enligt bilaga 2. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 27 ja-röster mot  
2 nej-röster beslutat bifalla Ingemar Javinders med fleras yrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till 
motionsyttrande. 
 
_________ 

 
Expediering: 
Ralf Nielsen 
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Kf § 10 
Ks § 68 
Bus § 16  Dnr KS 188/2010 720 
 
Förslag till yttrande över motion rörande justering av 
resursfördelningssystem inom förskolan,  
Andreas Alexandre (C) 
 
 
Ärendebeskrivning 
Andreas Alexandre (C) inkom med motion daterad den 8 juni 2010 
rörande justering av resursfördelningssystem inom förskolan. I 
motionen föreslås en ändring av nuvarande volymtimmemodell inom 
förskoleverksamheten så att hänsyn tas till barnens vistelsetid utifrån en 
av Centerpartiet i Ljusnarsberg presenterad utredning. 
 
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
kommunstyrelsen att snarast, utifrån vad som framkommit i 
Centerpartiets egen utredning, besluta om tillsättning av en utredning 
vars syfte är att se över en justering av nuvarande resursfördelnings-
system med volymtimmar utifrån vad som anges i motionen samt att 
kommunfullmäktige snarast efter att ovanstående utredning presenterats, 
utifrån denna beslutar om ett justerat resursfördelningssystem med 
volymtimmar inom förskolan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2010, § 53 
hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till yttrande 
över motionen daterat den 1 februari 2011. Av förslaget till yttrande 
framgår bland annat att utifrån den i dagsläget beräknade genomsnittliga 
vistelsetiden för barn i förskolan med 32 timmar per vecka, medför 
motionärens förslag en kostnadsökning med 675 000 kronor per år. 
Förvaltningen har i dag inga möjligheter att genom omfördelningar i 
budget tillföra förskolan dessa ekonomiska medel. 
 
Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår att förslaget till yttrande antas 
samt att motionen med hänvisning till detta avslås. 
 
 
Bildningsutskottet 
 
Yrkande 
Andreas Alexandre (C) yrkar att bildningsutskottet föreslår kommun-
styrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta motionen med 
de förslag den innehåller. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bildningschef Anders Nordlunds 
förslag och Andreas Alexandres yrkande. Ordföranden finner att 
bildningsutskottet beslutar enligt bildningschef Anders Nordlunds 
förslag.  
 
Bildningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
bildningschef Anders Nordlunds förslag. 
 
Reservation 
Andreas Alexandre (C) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
Yrkanden 
Andreas Alexandre (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att 400 000 kronor av 
kommunstyrelsens disponibla medel tillförs bildningsutskottet för att 
verkställa motionens förslag. 
 
Gert Stark (S) yrkar bifall till bildningsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Gert Starks yrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Gert Starks yrkande. 
Nej-röst för bifall till Andreas Alexandres yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med följande resultat: 
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Ingemar Javinder (S)   Ja 
Wiveca Stopp (S)   Ja 
Gert Stark (S)   Ja 
Ulla Kalander-Karlsson (S)   Ja 
Leif Jörner Pedersn (V)   Ja 
Natalie Ström (MP)   Nej 
Hans Hedborg (C)   Nej 
Andreas Alexandre (C)   Nej 
Ulf Hilding (M)   Nej 
Gunnar Fransson (M)   Nej 
Ewa-Leena Johansson (S)   Ja 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med sex ja-röster mot  
fem nej-röster beslutat bifalla Gert Starks yrkande. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget 
till yttrande samt att motionen med hänvisning till detta avslås. 
 
Reservation 
Andreas Alexandre (C), Hans Hedborg (C) och Natalie Ström (MP) 
reserverar sig till förmån för Andreas Alexandres yrkande. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Yrkanden 
Andreas Alexandre (C), med instämmande av Josefina Backelin (C), 
Helle Bryn-Jensen (KFL), Ulf Hilding (M) och John Wassberg (V), 
yrkar att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen samt att  
400 000 kronor av kommunstyrelsens disponibla medel tillförs 
bildningsutskottet för att verkställa motionens förslag. 
 
Gert Stark (S), med instämmande av Ewa-Leena Johansson (S) och  
Ulla Diedrichsen (V), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Gert Starks med fleras 
yrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 
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Ja-röst för bifall till Gert Starks med fleras yrkande. 
Nej-röst för bifall till Andreas Alexandres med fleras yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med resultat enligt bilaga 3. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktiges omröstning utfallit med  
14 ja-röster, 14 nej-röster och 1 avstår. Kommunfullmäktige bifaller  
Gert Starks med fleras yrkande då ordförandens utslagsröst tillfallit detta 
yrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till 
motionsyttrande samt att motionen med hänvisning till detta avslås. 
 
Reservationer 
Andreas Alexandre (C), John Wassberg (V), Ulf Hilding (M),  
Gunnar Fransson (M), Karin Gröningson (M), John-Ove Johansson (M), 
Anetté Bülow (M), Hans Hedborg (C), Josefina Backelin (C),  
Janeric Björkman (C), Helle Bryn-Jensen (KFL), Hendrik Bijloo (KFL), 
Jessica Kähäri (MP) och Jimmy Gustavsson (MP) reserverar sig till 
förmån för Andreas Alexandres med fleras yrkande. 
 
_________ 
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Kf § 11 
Ks § 78 
Au § 44    Dnr KS 240/2010 101 
  
Förslag till yttrande över motion rörande utredning 
av namnbyte till Kopparbergs kommun 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ewa-Leena Johansson (S) och Ulla Kalander-Karlsson (S) inkom med 
motion daterad den 21 oktober 2010 rörande namnbyte på kommunen. 
 
Motionärerna anför att sedan folkomröstningen i kommunen 2002 
gällande eventuellt namnbyte på kommunen har mycket hänt och det 
kan finnas anledning att pröva frågan i beslutande församling. Ur 
marknadsföringssynvinkel är det viktigt att vara tydlig och nyttja de 
kända företag och företeelser som är förknippade med orten. 
Platsmarknadsföring och varumärkesbyggande handlar om att ge en 
plats en identitet och öka platsens imagevärde och dragningskraft. 
Motionärerna anser att detta görs mycket enklare om kommunen 
varumärkesbygger på namnet Kopparbergs kommun. Namnet 
Kopparberg är mera känt och lättare att geografiskt lokalisera än 
Ljusnarsberg och dessutom lättare att marknadsföra. Därtill nyttjas 
redan i dag begreppet Kopparberg i diverse sammanhang.  
 
I motionen föreslås att ett namnbyte på kommunen utreds både vad 
gäller formalia och kostnader. Därefter skall frågan om ett namnbyte på 
kommunen överlämnas till kommunfullmäktige för slutgiltigt 
ställningstagande. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 november 2010, 
§ 95 att hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson inkom med förslag till yttrande 
över motionen daterat den 1 mars 2011. I detta förslag föreslogs 
kommunfullmäktige besluta att en utredning skall genomföras 
beträffande eventuellt byte av namn till Kopparbergs kommun utifrån 
vad som anges i motionen. Vidare att, efter att undersökningen 
presenterats, beslut tas som ett separat ärende om ett eventuellt 
namnbyte till Kopparbergs kommun. Kommunfullmäktiges beslut 
innebär att motionen tillmötesgås. 
 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 9 mars 2011, § 44 
uppdra åt kommunsekreterare Anders Andersson att revidera förslaget 
till motionsyttrande för att uppnå en ökad tydlighet. Efter revidering  



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      20 (46) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-03-17 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
skulle förslaget redovisas vid extra sammanträde i kommunstyrelsen 
den 17 mars 2011. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson presenterade vid kommun-
styrelsens sammanträde den 17 mars 2011, § 78 ett reviderat förslag till 
motionsyttrande daterat den 16 mars 2011. I förslaget anges att utifrån 
framkomna synpunkter i samband med exempelvis kommunchef 
Tommy Larserös intervjuer, har denne tagit initiativ till en utredning 
vad gäller möjligheter, kostnader etc beträffande ett namnbyte på 
kommunen. Denna utredning beräknas vara klar i slutet av mars månad 
2011. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunfullmäktige 
beslutar anta föreliggande förslag till yttrande och därmed anse 
motionen besvarad. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att den 
av kommunchefen beställda utredningen skall presenteras för kommun-
fullmäktige vid kommande sammanträde samt att utredningen skall vara 
föremål för en bred remissprocess. Slutligen föreslås kommun-
fullmäktige besluta att ärendet rörande ett eventuellt namnbyte till 
Kopparbergs kommun skall behandlas separat vid ett senare 
sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
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Kf § 12 
Ks § 47    
Au § 11  Dnr KS 101/2010 101 
 
Förslag till yttrande över medborgarförslag rörande 
ljudfiler från kommunfullmäktiges sammanträden, 
Christer Dysholm  
 
 
Ärendebeskrivning 
Christer Dysholm inkom med medborgarförslag daterat den  
9 september 2010 i vilket föreslogs att kommunen skulle begära att  
Radio Ljus ljudfiler med upptagning från kommunfullmäktige skulle 
utlämnas till kommunen för att kommuninvånarna skall kunna 
tillgodogöra sig dessa. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 september 2010, 
§ 68 hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till 
yttrande med anledning av medborgarförslaget daterat den  
3 januari 2011. I förslaget till yttrande anges bland annat att kommunen 
från och med mars 2011 avser genomföra webbsändningar av kommun-
fullmäktiges sammanträden. Detta möjliggör att spara webbsändningar 
på kommunens webbplats. Därmed kan det anses att kommunen 
tillmötesgått medborgarförslaget. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår att kommunfullmäktige 
antar föreliggande förslag till yttrande över Christer Dysholms 
medborgarförslag rörande ljudfiler från kommunfullmäktiges 
sammanträden. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
föreliggande förslag till yttrande över Christer Dysholms 
medborgarförslag rörande ljudfiler från kommunfullmäktiges 
sammanträden. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Christer Dysholm 
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Kf § 13 
Ks § 69 
Au § 29  Dnr KS 101/2010 255 
 
Förslag till yttrande över medborgarförslag rörande 
ramp för funktionshindrade vid Kyrkbacksskolans 
matsal, Christer Dysholm 
 
 
Ärendebeskrivning 
Christer Dysholm inkom med ett medborgarförslag daterat den  
9 september 2010, vilket av kommunfullmäktige vid sammanträde den  
9 september 2010, § 67 hänsköts till kommunstyrelsen för beredning. 

 
I medborgarförslaget föreslås att kommunen utan dröjsmål tillser att en 
ramp för rörelsehindrade finns att tillgå vid Kyrkbacksskolans matsal. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag 
daterat den 8 februari 2011 till yttrande med anledning av 
medborgarförslaget. I förslaget till yttrande anges att utredning har 
tillsatts rörande eventuell ombyggnation av Kyrkbacksskolans kök och 
matsal i vilken ingår en översyn av problemen för funktionshindrade att 
få tillgång till matsalen. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i ovantstående skrivelse 
kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande över 
medborgarförslaget. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Christer Dysholm 
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Kf § 14 
Ks § 48    
Au § 12  Dnr KS 101/2010 2010 
 
Förslag till yttrande över medborgarförslag rörande 
anmälan av fel och brister via kommunens webbplats,  
 
 
 
Ärendebeskrivning 
                                   inkom med medborgarförslag daterat den  
30 september 2010 i vilket föreslogs att det på kommunens webbplats 
skulle ges möjlighet för allmänheten att enkelt felanmäla något i 
kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 1 
1 november 2010, § 96 hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till 
yttrande med anledning av medborgarförslaget daterat den  
3 januari 2011. I förslaget till yttrande anges bland annat att kommunen 
genom att starta kommunfogdeprojektet möjliggjort för allmänheten att 
via kommunens webbplats anmäla fel och brister. Därmed kan det anses 
att kommunen tillmötesgått medborgarförslaget. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår att kommunfullmäktige 
antar föreliggande förslag till yttrande över Birgitta Palm Anderssons 
medborgarförslag rörande möjligheter till anmälan av fel och brister i 
kommunen via kommunens webbplats. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
föreliggande förslag till yttrande över                    medborgarförslag 
rörande möjligheter till anmälan av fel och brister i kommunen via 
kommunens webbplats. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 

 
Expediering: 
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Kf § 15 
Ks § 70 
Su § 24  Dnr KS 101/2010 101 
 
Förslag till yttrande över medborgarförslag rörande 
besöksverksamhet för äldre,  
 
 
Ärendebeskrivning 
                              inkom med medborgarförslag daterat den  
26 oktober 2010, vilket av kommunfullmäktige vid sammanträde den  
11 november 2010, § 97 hänsköts till kommunstyrelsen för beredning. 
 
I medborgarförslaget föreslås att det etableras en verksamhet där personer 
besöker äldre ensamma i kommunen. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till 
yttrande med anledning av medborgarförslaget. I förslaget till yttrande 
anges bland annat att den sociala situationen för de äldre i kommunen är 
ett prioriterat område, vilket anges i ett flertal måldokument. Konkret har 
kommunen exempelvis inlett ett samarbete med befintliga pensionärs-
organisationer där dessa arrangerat diverse sociala träffar för äldre. 
Sammantaget kan därför det anses att det som anges i medborgarförslaget 
tillmötesgåtts. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunfullmäktige anta 
föreliggande förslag till yttrande. 
 
 
Sociala utskottet 
 
Anmälan om jäv 
Gunnar Fransson (M) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltager inte i 
behandlingen av eller beslutet i ärendet. 
 
Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag 
till yttrande över                                    medborgarförslag rörande 
besöksverksamhet för äldre i kommunen. 
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Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande 
förslag till yttrande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
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Kf § 16 
Ks § 52 
Au § 14   Dnr KS 036/2010 101 
 
Redovisning och uppföljning av beslut i kommun-
fullmäktige exklusive motioner, medborgarförslag och 
budgetbeslut 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 3 januari 2011 av verkställighet 
gällande beslut tagna i kommunfullmäktige exklusive motioner, 
medborgarförslag och budgetbeslut. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson i bilagd skrivelse att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
uppföljningen och redovisningen. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
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Kf § 17   Dnr KS 228/2010 730 
 
Anmälan och svar på interpellation rörande personalens 
kompetensutbildning inom äldreomsorgen,  
Ulla Diedrichsen (V) 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ulla Diedrichsen (V) har inkommit med en interpellation daterad den  
10 december 2010 till socialnämndens ordförande i rörande personalens 
kompetensutveckling inom äldreomsorgen.  
 
I interpellationen anges att det i massmedia den senaste tiden har det 
förekommit uppgifter om att brukare på särskilda boenden inom 
äldreomsorgen behandlats illa av personal på olika sätt. Detta föranleder 
frågor hur det förhåller sig i Ljusnarsbergs kommun. Har personalen 
tillräcklig utbildning för att arbeta inom äldreomsorgen? Vet all 
personal hur de skall gå till väga om de upptäcker att någon 
arbetskamrat inte behandlar brukare på lämpligt sätt? 
 
Sociala utskottets ordförande Ingemar Javinder (S) har inkommit med 
svar daterat den 16 mars 2011. I svaret anges bland annat att personalen 
inom äldreomsorgen har den utbildning som arbetet kräver samt de i 
interpellationen framförda frågorna inte endast berör kunskap och 
kompetens utan även förhållningssätt i en arbetsgrupp. Varje 
arbetsgrupp måste tydliggöra etiska förhållningssätt i verksamhetsplaner 
samt diskutera hur personalen stöttar varandra när arbetet är extra 
krävande. Ledningen måste alltid vara tydlig med sitt budskap om vilka 
ramar som gäller i fråga om bemötande men även stödja personalen. 
Personalen har erhållit kompetensutveckling under december 2010 
rörande förhållningssätt och bemötande inom demensvården. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt 
godkänner svaret och anser därmed interpellationen besvarad. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Ulla Diedrichsen 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      29 (46) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-03-17 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Kf § 18   Dnr KS 015/2011 
 
Anmälan av medborgarförslag rörande hyresreducering för 
universitetsstuderande,  
 
 
Ärendebeskrivning 
                         har inkommit med medborgarförslag daterat den  
27 januari 2011 rörande hyresreducering för universitetsstuderande. 
 
I medborgarförslaget föreslås att människor upp till 30 års ålder vilka 
väljer att studera vidare på högskola eller universitet skall erhålla 
hyresrabatt i fastigheter ägda av Ljusnarsbergs kommun. Rabatten skall 
erhållas mot uppvisande av erhållna poäng varje termin. Förslagets syfte 
är bland annat att knyta människor med högre utbildning till orten. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och 
hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_________ 
 
Expediering: 
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Kf § 19   Dnr KS 015/2011 
 
Anmälan av medborgarförslag rörande högre pensioner,  
 
 
Ärendebeskrivning 
                                              har inkommit medborgarförslag rörande 
högre pensioner. 
 
I medborgarförslaget undras över hur politiker kan besluta om sänkta 
pensioner för pensionärer. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till arbetsordningens  
§ 39, att medborgarförslaget ej kan sakbehandlas av fullmäktige då det 
framförda medborgarförslaget inte ligger inom fullmäktiges 
befogenhetsområde. 
 
_________ 
 
Expediering: 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-03-17 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Kf § 20 
Ks § 72 
Au § 33  Dnr KS 013/2011 
 
Anmälan av beräkning av partistöd 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 mars 2010, § 2 
om ändrad beräkning av det kommunala partistödet. Vid detta tillfälle 
beslutades även att ny beräkning av partistödet skulle redovisas årligen. 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med anmälan 
daterad den 1 februari 2011. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner anmälan av partistöd 2011. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna anmälan av 
partistöd 2011. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
allmänna utskotts förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-03-17 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Kf § 21 
Ks § 73 
Au § 34  Dnr KS 013/2011 
 
Anmälan av ekonomiska förmåner för 
förtroendevalda 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 juni 2007,  
§ 32 om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Vid samma tillfälle 
beslutades även att ändringar skulle utgöra årliga ändringsärenden. 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med anmälan 
daterad den 1 februari 2011. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner anmälan av ekonomiska förmåner för förtroendevalda 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna anmälan av 
ändring av ekonomiska förmåner för förtroendevalda. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt allmänna 
utskotts förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-03-17 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Kf § 22 
Ks § 18    
 
Förslag till val av ett ombud och en ersättare för denne i 
Länstrafiken Örebro AB 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja ett ombud och en ersättare för denne i 
Länstrafiken Örebro AB för mandatperioden 2011-2014. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att välja ombud och ersättare för denne i  
Länstrafiken Örebro AB enligt följande: 
 
Ledamot 
Ken Karlsson (S) 
 
Ersättare 
Anetté Bülow (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
De valda 
Kansliavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-03-17 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Kf § 23 
Ks § 19    
 
Förslag till val av kommunens stämmoombud i  
Leader Bergslagen 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja kommunens stämmoombud i  
Leader Bergslagen för mandatperioden 2011-2014. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Ken Karlsson (S) till 
stämmoombud i Leader Bergslagen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
De valda 
Kansliavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-03-17 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Kf § 24 
Ks § 20    
 
Förslag till val av kommunens stämmoombud och 
ersättare för denne i Regionförbundet Örebro 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja kommunens stämmoombud och 
ersättare för denne i Regionförbundet Örebro för mandatperioden  
2011-2014. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att välja stämmombud och ersättare för 
denne i Regionförbundet Örebro enligt följande: 
 
Ledamot 
Ken Karlsson (S) 
 
Ersättare 
Anetté Bülow (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
De valda 
Ka<nsliavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-03-17 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Kf § 25 
Ks § 21    
 
Förslag till val av kommunens stämmoombud och 
ersättare för denne i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja kommunens stämmoombud och 
ersättare för denne i Ljusnarsbergs fastighetsaktiebolag (LFAB) för 
mandatperioden 2011-2014. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att välja ombud och ersättare för denne i  
Ljusnarsbergs fastighetsaktiebolag (LFAB) enligt följande: 
 
Ledamot 
Ken Karlsson (S) 
 
Ersättare 
Anetté Bülow (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
De valda 
Kansliavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-03-17 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Kf § 26 
Ks § 22    
 
Förslag till val av elva ledamöter och elva ersättare i 
styrelsen för Ljusnarsbergs kommunlager AB samt två 
revisorer 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja elva ledamöter och elva ersättare i 
styrelsen för Ljusnarsbergs kommunlager AB samt två revisorer för 
mandatperioden 2011-2014. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och ersättare i 
styrelsen för Ljusnarsbergs kommunlager AB samt revisorer: 
 
Ledmöter 
Ewa-Leena Johansson (S) 
Ingemar Javinder (S) 
Wiveca Stopp (S) 
Gert Stark (S) 
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Astrid Dahl (V) 
Ronnie Edvardsson (MP) 
Hans Hedborg (C) 
Andreas Alexandre (C) 
Ulf Hilding (M) 
Gunnar Fransson (M) 
 
Ersättare 
Antti Tsupukka (S) 
Annika Javinder (S) 
Lars Bergsten (S) 
Pirjo Nilsson (S) 
Mikael Kähäri (S) 
Leif Jörner Pedersen (V) 
Natalie Ström (MP) 
Josefina Backelin (C) 
Janeric Björkman (C) 
John-Ove Johansson (M) 
Anetté Bülow (M) 
 
Revisorer 
Bengt Sandström, lekmannarevisor och  
Peter Söderman, auktoriserad revisor. PwC 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-03-17 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
De valda 
Kansliavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-03-17 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Kf § 27 
Ks § 23    
 
Förslag till val av fem ledamöter och tre ersättare i 
styrelsen för Stiftelsen Stora Gården 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja fem ledamöter och tre ersättare i 
styrelsen för Stiftelsen Stora Gården för mandatperioden 2011-2014. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och ersättare i 
styrelsen för Stiftelsen Stora Gården 
 
Ledmöter 
Ewa-Leena Johansson (S) 
Gert Stark (S) 
Wiveca Stopp (S) 
Hans Hedborg (C) 
Anetté Bülow (M) 
 
Ersättare 
Leif Jörner Pedersen (V) 
Gunnar Fransson (M) 
Andreas Alexandre (C) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
De valda 
Kansliavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-03-17 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Kf § 28    
 
Val av kommunens stämmoombud och ersättare för denne 
i Tursam ekonomisk förening 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja stämmoombud och ersättare för denne 
i Tursam ekonomisk förening. 
 
Förslag 
Valberednignens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår att 
kommunfullmäktige väljer Gert Stark (S) till stämmoombud och  
John-Ove Johansson (M) till ersättare för denne. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Gert Strak (S) till stämmoombud i Tursam 
ekonomisk förening och John-Ove Johansson (M) till ersättare för 
denne. 
 
_________ 
 
Expediering: 
De valda 
Tursam ekonomisk förening 
Kansliavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-03-17 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Kf § 29   Dnr KS 013/2011 
 
Avsägelse från uppdrag, Katarina Lohager (C) 
 
 
Ärendebeskrivning 
Katarina Lohager (C) har den 3 januari 2011 inkommit med avsägelse 
från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 
regionfullmäktige, Regionförbundet Örebro och ersättare i 
valberedningen, Regionförbundet Örebro. 
 
Förslag 
Andreas Alexandre (C) föreslår att kommunfullmäktige väljer  
Hans Hedborg (C) till ledamot i regionfullmäktige,  
Regionförbundet Örebro och ersättare i valberedningen, 
Regionförbundet Örebro 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Katarina Lohager (C) 
entledigande från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, 
ledamot i regionfullmäktige, Regionförbundet Örebro och ersättare i 
valberedningen, Regionförbundet Örebro. Vidare beslutas att begäran 
görs till Länsstyrelsen Örebro län om rösträkning för framtagande av ny 
ledamot i kommunfullmäktige. Slutligen beslutas att välja  
Hans Hedborg (C) till ledamot i regionfullmäktige,  
Regionförbundet Örebro och ersättare i valberedningen, 
Regionförbundet Örebro. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Katarina Lohager 
Länsstyrelsen Örebro län 
Regionförbundet Örebro 
Kansliavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-03-17 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 
Kf § 30   Dnr KS 013/2011 
 
Avsägelse från uppdrag, Ann-Charlott Ljung (SD) 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ann-Charlott Ljung (SD) har den 1 februari 2011 inkommit med en 
avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Ann-Charlott Ljung (SD) 
entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt att 
begäran görs till Länsstyrelsen Örebro län om rösträkning för 
framtagande av ny ledamot. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Ann-Charlott Ljung 
Länsstyrelsen Örebro län 
Kansliavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-03-17 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Kf § 31     
 
Delgivningar 
 
 

   

 Länsstyrelsen Örebro län 

Jimmy Gustavsson (MP) ny ledamot i 
kommunfullmäktige  efter Frida Wiklund 
(MP) samt Jessica Kähäri (MP) ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter 
Jimmy Gustavsson. 

   

 Lindesbergs kommun 

Protokollsutdrag från 
kommunfullmäktige den  
14 februari 2011 § 18, val av  
Joakim Hermansson (S) till ny ersättare i 
överförmyndarnämnden efter  
Iréne Jakobsson (S). 

   
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-03-17 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 
 
 
Bilaga 1 
 
 
 
 
Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 17 mars 2011 
 
 
 
 
 
Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 
Ewa-Leena Johansson Ulf Hilding 
Ingemar Javinder 
Ulla Kalander-Karlsson  

Gunnar Fransson 
Karin Gröningson 

Gert Stark John-Ove Johansson 
Wiveca Stopp Anetté Bülow 
Lars Bergsten  
Susanne Hall, tjänstgörande ersättare Centerpartiet 
Mikael Kähäri Andreas Alexandre 
Annika Renbro Hans Hedborg 
Ken Karlsson Josefina Backelin 
Elin Allén Janeric Björkman, tjänstgörande ersättare 
Antti Tsupukka  
Annika Javinder Kraftsamling för Ljusnarsberg 
 Helle Bryn-Jensen 
Vänsterpartiet Hendrik Bijloo 
Astrid Dahl  
John Wassberg  
Ulla Diedrichsen  
  
Miljöpartiet de gröna  
Jessica Kähäri, tjänstgörande ersättare  
Jimmy Gustavsson  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-03-17 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
Bilaga 2 
 
 
Omröstningsresultat Ingemar Javinders (S) med fleras yrkande om bifall till 
kommunstyrelsens förslag att anta föreliggande förslag till motionsyttrande över  
Ralf Nielsens (KFL) motion rörande delaktighet i äldreboende och Henk Bijloos (KFL) 
yrkande att kommunfullmäktige beslutar att ej anta föreliggande förslag till 
motionsyttrande utan begär att kommunstyrelsen inkommer med ett reviderat 
motionsyttrande med kompletterande uppgifter. 
 
Propositionsordning: 

 
Ja-röst för bifall till Ingemar Javinders med fleras yrkande. 
Nej-röst för bifall till Henk Bijloos yrkande. 
 
 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 
Ewa-Leena Johansson (S) X   
Ingemar Javinder (S) X   
Ulla Kalander-Karlsson (S) X   
Gert Stark (S) X   
Wiveca Stopp (S) X   
Lars Bergsten (S) X   
Susane Hall (S) X   
Mikael Kähäri (S) X   
Annika Renbro (S) X   
Elin Allén (S) X   
Antti Tsupukka (S) X   
Annika Javinder (S) X   
Astrid Dahl (V) X   
John Wassberg (V) X   
Ulla Diedrichsen (V) X   
Ulf Hilding (M) X   
Gunnar Fransson (M) X   
Karin Gröningson (M) X   
John-Ove Johansson (M) X   
Anetté Bülow (M) X   
Andreas Alexandre (C) X   
Hans Hedborg (C) X   
Josefina Backelin (C) X   
Janeric Björkman (C) X   
Helle Bryn-Jensen (KFL)  X  
Hendrik Bijloo (KFL)  X  
Jessica Kähäri (MP) X   
Jimmy Gustavsson (MP) X   
Ken Karlsson (S) X   
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Kommunfullmäktige 2011-03-17 
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Bilaga 3 
 
 
Omröstningsresultat Gert Starks (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens 
förslag att anta föreliggande förslag till motionsyttrande innebärande att motionen avslås 
gällande Andreas Alexandres (C) motion rörande justering av resursfördelningssystem 
inom förskolan och Andreas Alexandres (C) yrkande att kommunfullmäktige beslutar 
bifalla motionen samt att 400 000 kronor av kommunstyrelsens disponibla medel tillförs 
bildningsutskottet för att verkställa motionens förslag. 
 
Propositionsordning: 

 
Ja-röst för bifall till Gert Starks med fleras yrkande. 
Nej-röst för bifall till Andreas Alexandres med fleras yrkande. 
 
 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 
Ewa-Leena Johansson (S) X   
Ingemar Javinder (S) X   
Ulla Kalander-Karlsson (S) X   
Gert Stark (S) X   
Wiveca Stopp (S)   X 
Lars Bergsten (S) X   
Susane Hall (S) X   
Mikael Kähäri (S) X   
Annika Renbro (S) X   
Elin Allén (S) X   
Antti Tsupukka (S) X   
Annika Javinder (S) X   
Astrid Dahl (V) X   
John Wassberg (V)  X  
Ulla Diedrichsen (V) X   
Ulf Hilding (M)  X  
Gunnar Fransson (M)  X  
Karin Gröningson (M)  X  
John-Ove Johansson (M)  X  
Anetté Bülow (M)  X  
Andreas Alexandre (C)  X  
Hans Hedborg (C)  X  
Josefina Backelin (C)  X  
Janeric Björkman (C)  X  
Helle Bryn-Jensen (KFL)  X  
Hendrik Bijloo (KFL)  X  
Jessica Kähäri (MP)  X  
Jimmy Gustavsson (MP)  X  
Ken Karlsson (S) X   
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