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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-05-12 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

Plats och tid                       Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 18.30 – 21.00 

                    
 
Beslutande 

 

Enligt bilaga. 

 
  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 

Tommy Larserö, kommunchef, §§ 32-42 

Anders Ottensten, strategisk rådgivare, PwC, §§ 32-35 

Utses att justera Pirjo Nilsson (S) och Janeric Björkman (C) 

Justeringsersättare Jimmy Gustavsson (MP) 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2011-05-18 

 
 

 

 

Underskrifter Sekreterare       ….……………………………………………………………………….. Paragrafer: 32 – 51 
  Anders Andersson  

 
  

 
 

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

  Ken Karlsson 

 
 
 
 

 
Justerande          ………………………………………………………………………………………………………… 

                     Pirjo Nilsson Janeric Björkman 
 

 

   
 ANSLAG/BEVIS           

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2011-05-12      

Datum för 
anslags uppsättning 2011-05-18 

Datum för 
anslags nedtagande 2011-06-13 

 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 

                                                        Anders Andersson                                    
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Kf § 32   

 

Allmänhetens frågestund 
 

 

Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige 

och ingen frågeställare anmäler sig till dagens sammanträde. 

 

_________ 
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Kf § 33   

 

Tillkommande ärenden i kungörelsen 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande Ken Karlsson (S) föreslår att följande 

ärenden tillförs dagens kungörelse: val av stämmoombud och ersättare 

för denne i Hopajola 2011-2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändring i 

kungörelsen. 

 

_________ 
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Kf § 34 
 

Information om Utveckling Ljusnarsberg 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö informerar om pågående projekt 

under namnet Utveckling Ljusnarsberg. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner informationen. 

 

_________ 



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      5 (29) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-05-12 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 35 
Ks § 88  Dnr KS 240/2010 101 
 

Redovisning av utredning rörande ett eventuellt byte av 
kommunnamn 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö beställde hösten 2010, efter att ha 

genomfört ett antal intervjuer med såväl interna som externa aktörer, en 

utredning rörande ett eventuellt byte av kommunnamn. Utgångspunkter 

var att utredningen skulle belysa de juridiska och ekonomiska 

aspekterna av ett namnbyte samt argumentationen för respektive mot ett 

namnbyte. 

 

Ewa-Leena Johansson (S) och Ulla Kalander-Karlsson (S) inkom med 

motion daterad den 21 oktober 2010 i vilken föreslogs tillsättande av en 

utredning gällande ett eventuellt byte av kommunnamn till Kopparbergs 

kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 mars 2011,  

§ 11 anta ett yttrande som bland annat angav att den av kommunchefen 

beställda utredningen skulle presenteras för kommunfullmäktige vid 

kommande sammanträde samt att utredningen skulle vara föremål för en 

bred remissprocess. 

 

Strategisk rådgivare Anders Ottensten, PwC presenterar utredningen 

”Vad skall vi heta? Utredning om kommunens framtida namn” daterad 

den 29 mars 2011.  

 

Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med förslag till 

kommunikationsplan daterad den 28 mars 2011 i vilken bland annat 

beskrivs den remissprocess som skall genomföras med anledning av 

utredningen ”Vad skall vi heta? Utredning om kommunens framtida 

namn”.  

 

Förslag 
Kommunchef Tommy Larserö föreslår i skrivelsen daterad den  

28 mars 2011 kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande förslag till 

kommunikationsplan inklusive remissprocess och tidplan samt att denna 

tillsammans med utredningen ”Vad skall vi heta? Utredning om 

kommunens framtida namn” skall redovisas för kommunfullmäktige vid 

dess sammanträde den 12 maj 2011. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av utredningen ”Vad 

skall vi heta? Utredning om kommunens framtida namn” samt beslutad 

kommunikationsplan gällande remissprocessen. 

 

Kommunfullmäktige 
 

Ärendebeskrivning 
Strategisk rådgivare Anders Ottensten, PwC redovisar utredningen ”Vad 

skall vi heta? Utredning om kommunens framtida namn”. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 36 
Ks § 85 
Au § 38  Dnr KS 159/2010 041 
 

Överföring av investeringar 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till överföring 

av kvarstående investeringsmedel för 2010 till 2011.  

 

Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunfullmäktige besluta 

att av kvarstående investeringsmedel överförs 1 094 000 kronor till 

2011. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

enligt föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

 

 



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      8 (29) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-05-12 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 37 
Ks § 110  Dnr 159/2010 041 
 

Ekonomisk rapport 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer informerar om kommunens ekonomiska 

situation per den 31 mars 2011. Prognos för år 2011 visar på ett positivt 

resultat med drygt en miljon kronor vilket innebär en negativ 

budgetavvikelse med drygt 200 000 kronor. Verksamheternas prognoser 

visar på en positiv budgetavvikelse för allmänna utskottet med 400 000 

kronor och negativa budgetavvikelser för bildningsutskottet med 

400 000 kronor och sociala utskottet med 2,7 miljoner kronor.  

Ekonomichef Bo Wallströmer poängterar att kommunen har en låg 

likviditet, enheten Hemtjänsten/Treskillingen uppvisar ett stort 

underskott i sin prognos för 2011 samt att kommunen inte kommer att 

uppnå något av de finansiella målen i Övergripande strategier och 

budget 2011 och flerårsplan för 2012-2013. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana samtliga enhetschefer, rektorer 

och övriga med ekonomiskt ansvar att iaktta största möjliga restriktivitet 

gällande inköp. Vidare beslutas uppdra åt socialchef Charlotte Dahlbom 

att utreda åtgärder för att sociala utskottets verksamheter inte 2011 skall 

uppnå ett underskott i förhållande till budget. Därtill uppdras åt 

kommunchef Tommy Larserö att utreda befintliga finansiella mål. 

 

Slutligen beslutas att den ekonomiska rapporten skall delges 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar den ekonomiska rapporten. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 
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Kf § 38 
Ks § 108 
Au § 55  Dnr KS 028/2011 
 

Förslag till etablering av bowlinghall i Kopparberg 
 

 

Ärendebeskrivning 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med skrivelse 

daterad den 31 mars 2011 rörande bowling i Kopparberg. I skrivelsen 

anges bland annat att en etablering av bowling tillsammans med 

restaurang och annan verksamhet i form av exempelvis caféservering 

utomhus sommartid skulle stärka ortens attraktivitet. Denna verksamhet 

kunde lämpligtvis etableras i före detta Konsumlokalen. Vid kontakt 

med fastighetsägaren har denne ställt sig positiv till en etablering av 

bowling med mera. 

 

Näringslivsutvecklare Tomas Larsson presenterar i skrivelsen ett förslag 

där kommunen köper en bowlinganläggning som sedan hyrs ut till 

fastighetsägaren. 

 

Förslag 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kommunen investerar maximalt 2,5 miljoner kronor efter 

upphandling i en bowlingutrustning som ställs in i före detta 

Konsumlokalen efter avtal med fastighetsägaren. Vidare beslutas att ett 

hyresavtal upprättas mellan kommunen och fastighetsägaren för hyra av 

bowlinganläggningen. Hyreskostnaden motsvarar kommunens kostnad 

för marknadsmässig ränta. I hyresavtalet skall kommunen försäkras om 

anläggningen vid en eventuell försäljning av fastigheten. Slutligen 

beslutas att kommunen köper tid i bowlinghallen för kommunens skol-

verksamhet samt drift, service och underhåll inklusive förbruknings-

material och reservdelar till en kostnad som motsvaras av cirka  

70 procent av kommunen hyresintäkt för bowlinganläggningen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt näringslivsutvecklare  

Tomas Lasson att arbeta vidare med förslaget om etablering av bowling-

anläggning utifrån förutsättningarna av en helhetslösning inom berörd 

fastighet. Vidare uppdras åt kommunchef Tommy Larserö att utreda 

finansieringen av kommunens åtagande vid en eventuell etablering av 

bowling. Slutligen beslutas att ärendet skall överlämnas till 

kommunstyrelsen när beslutade uppdrag genomförts. 
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Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med reviderad och 

kompletterande skrivelse daterad den 13 april 2011 rörande bowling i 

Kopparberg. 

 

Kommunchef Tommy Larserö redovisar förslag till finansiering av 

inköp av bowlingutrustning. 

 

 

Förslag 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  

 

 kommunen investerar maximalt 2,5 miljoner kronor, efter 

upphandling, i en bowlingutrustning som ställs in i före detta 

Konsumlokalen efter avtal med fastighetsägaren, 

 kommunens investering gäller under förutsättning att övriga 

insatser såsom iordningställande för bowling, samlingsrum, 

matservering och om möjligt uteservering och affärslokaler 

genomförs enligt bilaga b till föreliggande skrivelse, 

 ett hyresavtal om minst fem år upprättas mellan kommunen och 

fastighetsägaren för hyra av bowlinganläggning, 

 hyreskostnaden motsvaras av kommunens avskrivningskostnad 

för anläggningen inklusive ränta, 

 räntan skall utgå från den av Sveriges Kommuner och Landsting 

årligen rekommenderade internräntan som för år 2012 föreslås 

bli 4.2 procent, 

 i hyresavtalet skall kommunen försäkras om anläggningen vid en 

eventuell försäljning av fastigheten, samt 

 kommunen köper tid i bowlinghallen för kommunens 

skolverksamhet samt drift, service och underhåll inklusive 

förbrukningsmaterial och reservdelar till en kostnad som 

motsvaras av cirka 70 procent av hyresintäkten för 

bowlinganläggningen. 

 

Kommunchef Tommy Larserö föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att uppta lån om maximalt  

2,5 miljoner kronor för finansiering av investeringen i 

bowlingutrustning. 
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Yrkanden 
Gert Stark (S), med instämmande av Astrid Dahl (V), yrkar att 

kommunen köper tid i bowlinghallen för kommunens skolverksamhet 

samt drift, service och underhåll inklusive förbrukningsmaterial och 

reservdelar till en kostnad som motsvaras av cirka 60 procent av 

hyresintäkten för bowlinganläggningen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen beslutar att ett klarläggande skall göras angående 

vem som ansvarar för försäkringen av bowlingutrustningen. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att 

 

 kommunen investerar maximalt 2,5 miljoner kronor, efter 

upphandling, i en bowlingutrustning som ställs in i före detta 

Konsumlokalen efter avtal med fastighetsägaren, 

 kommunens investering gäller under förutsättning att övriga 

insatser såsom iordningställande för bowling, samlingsrum, 

matservering och om möjligt uteservering och affärslokaler 

genomförs enligt bilaga b till föreliggande skrivelse, 

 ett hyresavtal om minst fem år upprättas mellan kommunen och 

fastighetsägaren för hyra av bowlinganläggning, 

 hyreskostnaden motsvaras av kommunens avskrivningskostnad 

för anläggningen inklusive ränta, 

 räntan skall utgå från den av Sveriges Kommuner och Landsting 

årligen rekommenderade internräntan som för år 2012 föreslås 

bli 4.2 procent, 

 i hyresavtalet skall kommunen försäkras om anläggningen vid en 

eventuell försäljning av fastigheten,  

 kommunen köper tid i bowlinghallen för kommunens 

skolverksamhet samt drift, service och underhåll inklusive 

förbrukningsmaterial och reservdelar till en kostnad som 

motsvaras av cirka 60 procent av hyresintäkten för 

bowlinganläggningen, samt 

 investeringen finansieras genom att kommunen upptar lån till ett 

maximalt belopp av 2,5 miljoner kronor. 
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Kommunfullmäktige 
 
Yrkanden 
Hans Hedborg (C), Ulf Hilding (M), Natalie Ström (MP),  

Ingemar Javinder (S), Astrid Dahl (V), Gert Stark (S) och  

Mikael Kähäri (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Hendrik Bijloo (KFL), yrkar i ett tilläggsyrkande, att kommun-

fullmäktige beslutar att driftkostnaderna för bowlinganläggningen skall 

belasta allmänna utskottet och inget annat utskott. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag 

och avslag på detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på bifall till Hendrik Bijloos 

tilläggsyrkande och avslag på detsamma. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige beslutar avslå Hendrik Bijloos tilläggsyrkande. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Reservation 
Hendrik Bijloo reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande. 

 

_________ 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson 

Ekonomichef Bo Wallströmer 
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Kf § 39 
Ks § 117  Dnr KS 049/2011 
 

Årsredovisning 2010, Regionförbundet Örebro 
 

 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för år 2010 har upprättats för Regionförbundet Örebro 

innehållande beskrivning av regionförbundets verksamhet och 

ekonomiska resultat för aktuellt verksamhetsår. Regionförbundets 

ekonomiska resultat för år 2010 uppgår till ett överskott av  

3 061 000 kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 

1 429 000 kronor. 

 

Förslag 
Gert Stark (S) föreslår i en skrivelse daterad den 21 april 2011 att 

kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i  

Regionförbundet Örebro ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 samt 

godkänner årsredovisningen. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i  

Regionförbundet Örebro ansvarsfrihet i enlighet med förslag i 

revisionsberättelsen samt godkänner årsredovisning för 

Regionförbundet Örebro avseende år 2010. 

 

Protokollsanteckning 
Det antecknas att Ewa-Leena Johansson (S), Wiveca Stopp (S),  

Hans Hedborg (C) och Ulf Hilding (M) icke deltar i behandlingen av 

ärendet och beslutet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Protokollsanteckning 
Det antecknas att Wiveca Stopp (S), Hans Hedborg (C) och  

Ulf Hilding (M) icke deltar i behandlingen av ärendet och beslutet. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Regionförbundet Örebro 
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Kf § 40 
Ks § 112 
Au § 59  Dnr KS 026/2011 
 

Ägardirektiv, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till 

ägardirektiv för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB). 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige antar föreliggande 

förslag till ägardirektiv. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Ljusnarsbergs fastighetsaktiebolag 
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Kf § 41 
Ks § 113 
Au § 60  Dnr KS 026/2011 
      

Direktiv till årsstämman i Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till direktiv 

till årsstämman i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 

daterade den 8 april 2011.  

 

Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår i ovanstående skrivelse 

kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid 

bolagsstämman följande direktiv: 

 att bevilja styrelsen och verkställande direktören 

ansvarsfrihet i enlighet med förslag i revisionsberättelsen och 

godkänna årsredovisningen för Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag avseende räkenskapsåret 2010,  

 att godkänna styrelsens förslag till disposition av årets 

resultat, 

 att Ingemar Javinder (S) väljs till ordförande i Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag, 

 att styrelsen i övrigt skall bestå av Ewa-Leena Johansson (S), 

Gert Stark (S), Wiveca Stopp (S), Hans Hedborg (C) och 

Anetté Bülow (M), 

 att till ersättare i styrelsen välja Mikael Kähäri (S),  

Leif Jörner Pedersen (V), Andreas Alexandre (C) och 

Gunnar Fransson (M), 

 att till lekmannarevisor välja Rune Andersson, 

 att ge styrelsen i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen 

säga upp hyresavtal med kommunen gällande 

förvaltningslokaler, 

 att styrelsen skall verka för avyttring av bolagets 

industrilokaler utifrån marknadsmässiga villkor, samt 

 att styrelsen skall följa de ägardirektiv kommunfullmäktige 

beslutat om. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande 

förslag till direktiv till årsstämman i Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag (LFAB). 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 
Expediering: 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
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Kf § 42 
Ks § 118 
Ks § 66 
Au § 62 
Bus § 38 
Su § 50  Dnr KS 194/2010 001 
 

Förslag till Kostpolitiskt program för Ljusnarsbergs 
kommun 2011-2014 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 

2008, § 88 att anta budget för 2009 och flerårsplan för 2010-2011. I 

samband med detta beslutades även att uppdra åt kommunchefen att 

utarbeta ett förslag till kostpolitiskt program. Arbetet med detta uppdrag 

har pågått sedan dess men på grund av bland annat personalbyte blivit 

försenat. 

 

En arbetsgrupp bestående av kostchef Ulrika Persson Wexell, socialchef 

Charlotte Dahlbom, tillförordnad enhetschef inom äldreomsorgen  

Lena Sköld, medicinskt ansvarig sjuksköterska Gunilla Andersson och 

folkhälsoutvecklare Elin Björklund har under hösten 2010 utarbetat ett 

förslag till Kostpolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun 2011-

2014. 

 

I förslaget anges att  

 

Syftet med det kostpolitiska programmet är att visa 

kommunens förhållningssätt och målsättning med 

kostverksamheten samt säkerställa kvalitet och servicenivå. 

Genom måltiden ska alla få möjlighet att inhämta energi 

och näring från en vällagad, varierad och näringsriktig kost 

som följer gällande riktlinjer. 

 

Avsikten är också att tydliggöra vikten av en trevlig fysisk 

miljö runt måltiden. Vidare ska kostprogrammet bidra till 

att kunskap och information sprids om goda kostvanor. 

 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 12 januari 2011, § 9 

 

 att förslaget till Kostpolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun  

2011-2014 sänds ut på remiss enligt vad som ovan anges, 

 att remissyttrande skall vara inkommet senast den 11 februari 2011, 

 att ärendet behandlas direkt av kommunstyrelsen vid sammanträde 

den 23 februari 2011, samt 
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 att ärendet behandlas av kommunfullmäktige vid sammanträde 

den 10 mars 2011. 

 

 

Arbetsgruppen övervägde efter remisstiden inkomna synpunkter 

samt genomförde en revidering av förslaget till kostpolitiskt 

program. Detta förslag presenterades för kommunstyrelsen vid 

sammanträde den 23 februari 2011, § 66. Kommunstyrelsen 

beslutade vid detta tillfälle att återremittera ärendet till 

arbetsgruppen för komplettering med redovisning av 

remissyttranden och arbetsgruppens ställningstaganden till dessa. 

Därtill skulle varje utskott ges möjlighet att inkomma med 

synpunkter på förslaget till kostpolitiskt program. 

 

Arbetsgruppen har inkommit med handling daterad den 1 april 2011 

innehållande redovisning av inkomna remissyttranden samt 

arbetsgruppens kommentarer till dessa. Vidare bifogas reviderat 

förslag till Kostpolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun  

2011-2014. 

 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 13 april 2011, § 62 

överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 12 april 2011, § 38 

att framföra åsikten att på sidan 11 under rubriken ”Ansvarsfördelning” 

skall anges att kostchefen är ansvarig för det kostpolitiska programmet. 

Vidare anser bildningsutskottet att det vore en fördel om programmet 

täcker tidsperioden 2011-2015 för att därefter omfatta fyraårsperioder. 

Denna tidsjustering skulle möjliggöra för respektive nyvald kommun-

fullmäktigeförsamling att anta ett reviderat program första året på 

mandatperioden. I övrigt har inte bildningsutskottet något att erinra mot 

de föreslagna revideringarna med anledning av remissyttrandena. 

 

Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 14 april 2011, § 50 att 

ställa sig bakom bildningsutskottets synpunkt gällande angivelse av 

kostchefen som ansvarig för det kostpolitiska programmet. I övrigt har 

sociala utskottet inget att erinra mot de föreslagna revideringarna med 

anledning av remissyttrandena. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till Kostpolitiskt program 

för Ljusnarsbergs kommun med ändringarna att på sidan 11 under rubriken 

”Ansvarsfördelning” skall anges att kostchefen är ansvarig för det 

kostpolitiska programmet samt att programmet skall avse perioden  

2011-2015. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 43 
Ks § 128  Dnr KS 004/2011 
 

Förslag till detaljplan för kvarteren Stinsen, 
Cementgjutaren med flera 
 

 

Ärendebeskrivning 
Fysisk planerare Gustav Björeman och stadsarkitekt Per Granlund, 

Bergslagens miljö- och byggförvaltning har inkommit med förslag till 

detaljplan för kvarteren Stinsen, Cementgjutaren med flera daterat den  

13 april 2011. Syftet med planförslaget är att utvidga industrimarken i 

kvarteren för att bereda befintlig industri expansionsmöjligheter. 

Planområdet ligger i Kolartorps industriområde i den västra delen av 

Kopparbergs tätort och avgränsas av Stortorpsvägen i norr och 

Fräsargatan i söder. 

 

Förslag 
Fysisk planerare Gustav Björeman och stadsarkitekt Per Granlund 

föreslår i utlåtande efter utställning daterat den 13 april 2011 

kommunfullmäktige besluta att godkänna planförslaget samt anta 

detaljplanen. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

planförslaget samt anta detaljplanen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Bergslagens miljö- och byggförvaltning 
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Kf § 44 
Ks § 96 
Au § 46  Dnr KS 033/2011 
 

Redovisning och uppföljning av budgetbeslut 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 

redovisning och uppföljning per den 1 mars 2011 av budgetbeslut  

2010-2011. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad 

den 23 mars 2011. 

 

Förslag 
I ovan angiven skrivelse föreslås kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna redovisningen och uppföljningen. 

 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till redovisning och uppföljning 

av budgetbeslut 2010-2011. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 45 
Ks § 97 
Au § 47  Dnr KS 027/2011 
 

Redovisning och uppföljning av inkomna motioner 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 

redovisning och uppföljning per den 1 mars 2011 av inkomna 

motioner 2009-2010. 

 

Förslag 
I bilagd skrivelse föreslås kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna redovisningen och uppföljningen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till redovisning och uppföljning 

av inkomna motioner 2009-2010. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

 

 



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      23 (29) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-05-12 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 46 
Ks § 98 
Au § 48  Dnr KS 015/2011 
 

Redovisning och uppföljning av medborgarförslag 
 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 

redovisning och uppföljning per den 1 mars 2011 av 

medborgarförslag 2009-2010.  

 

Förslag 
I bilagd skrivelse föreslås kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna redovisningen och uppföljningen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till redovisning och 

uppföljning av medborgarförslag 2009-2010. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 47   Dnr KS 027/2011 

 

Anmälan av motion angående öka andelen när-
producerade livsmedel i kommunköken,  
John Wassberg (V) 
 

 

Ärendebeskrivning 
John Wassberg (V) har inkommit med motion daterad den 20 mars 2011 

rörande ökad andel av lokalproducerade livsmedel i kommunköken. 

 

Motionären anför att Lagen om offentlig upphandling (LOU) ofta sätter 

käppar i hjulen för kommuner som vill gynna lokalproducenter, 

exempelvis vad gäller livsmedel till köken. Det finns dock metoder för 

att underlätta för lokala producenter att kunna konkurrera vid 

upphandlingar utan brott mot LOU. 

 

Utifrån vad som anges i motionen yrkas att kommunen för att öka 

andelen lokalproducerad mat i de kommunala köken, anordnar 

informationskvällar där lokala producenter bjuds in och informeras om 

LOU och kommunens krav vid upphandlingar. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

_________ 
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Kf § 48   Dnr KS 027/2011 

 

Anmälan av motion om skyltning vid riksväg 50,  
Ulf Hilding (M) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ulf Hilding (M) har inkommit med motion daterad den 26 april 2011 

rörande skyltning vid riksväg 50 om ledig industrimark i kommunen. 

 

Motionären anför att nu när industrimark som avsatts i anslutning till 

Bångbro industriområde börjar bli tillgänglig för etablering, behöver 

upplysning om detta spridas.  Motionären föreslår därför att skyltar med 

texten ”Lediga industritomter” eller motsvarande samt lämpligt 

telefonnummer, e-postadress och hemsida sätts upp vid tillfarterna från 

riksväg 50 till Kopparberg. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

_________ 
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Kf § 49    

 

Delgivningar 
 

 

   

 Länsstyrelsen Örebro län 

Christer Ingvarsson (SD) ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter  

Ann-Charlott Ljung (SD). 

   

 Länsstyrelsen Örebro län 

Janeric Björkman (C) ny ledamot i 

kommunfullmäktige  efter  

Katarina Lohager (C) samt  

Eskil Stopp (C) ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter  

Janeric Björkman. 
   

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Kf § 50   Dnr KS 013/2011 

 

Avsägelse från uppdrag, Christer Ingvarsson (SD) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Christer Ingvarsson (SD) har den 7 april 2011 till Länsstyrelsen i  

Örebro län inkommit med en avsägelse från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Christer Ingvarsson (SD) 

entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt att 

begäran görs till Länsstyrelsen Örebro län om rösträkning för 

framtagande av ny ledamot. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Christer Ingvarsson 

Länsstyrelsen Örebro län 

Kansliavdelningen 
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Kf § 51    

 

Val av stämmoombud och ersättare för denne i Hopajola 
2011-2014 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja stämmoombud och ersättare för denne 

i Hopajola under perioden 2011-2014. 

 

Förslag 
Ulla Kalander-Karlsson (S) föreslår att kommunfullmäktige väljer  

Sten-Ove Karlsson (S) till stämmoombud i Hopajola 2011-2014. 

 

Ulf Hilding (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer  

Karin Gröning (M) till ersättare för Sten-Ove Karlsson som stämmoombud i 

Hopajola 2011-2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Sten-Ove Karlsson (S) till stämmoombud i 

Hopajola 2011-2014 och Karin Gröningson (M) till ersättare för denne. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Hopajola 

Kansliavdelningen 
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Bilaga  
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 12 maj 2011 
 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Susanne Hall, tjänstgörande ersättare Ulf Hilding 

Ingemar Javinder 

Ulla Kalander-Karlsson  

Gunnar Fransson 

Karin Gröningson 

Gert Stark John-Ove Johansson 

Wiveca Stopp 

Sten-Ove Karlsson, tjänstgörande ersättare 

Margareta Lagerlöf, tjänstgörande 

ersättare 

Pirjo Nilsson  

Mikael Kähäri Centerpartiet 

Annika Renbro Andreas Alexandre 

Ken Karlsson Hans Hedborg 

Elin Allén Josefina Backelin 

Antti Tsupukka Janeric Björkman 

Annika Javinder  

 Kraftsamling för Ljusnarsberg 

Vänsterpartiet Hendrik Bijloo 

Astrid Dahl  

John Wassberg  

Madelen L Bergsten, tjänstgörande ersättare  

  

Miljöpartiet de gröna  

Natalie Ström, tjänstgörande ersättare  

Jimmy Gustavsson  

  

  
 

 

 


