
  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      1 (15) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-05-24 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

Plats och tid                       Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 18.30 – 19.20 

                    
 
Beslutande 

 

Enligt bilaga  

 
  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 

Tommy Larserö, kommunchef 

 

Utses att justera Ingemar Javinder (S) och John-Ove Johansson (M) 

Justeringsersättare Natalie Ström (MP) 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2012-05-30 

 
 

 

 

Underskrifter Sekreterare       ….……………………………………………………………………….. Paragrafer: 33 – 43 
  Anders Andersson  

 
  

 
 

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

  Karin Gröningson, §§ 33-34 Tord Westin, §§ 35-43 

 
 
 

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

                     Ingemar Javinder John-Ove Johansson 
 

 

   ANSLAG/BEVIS           

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2012-05-23 

Datum för 
anslags uppsättning 2012-05-30 

Datum för 
anslags nedtagande 2012-06-25 

 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

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

                                                        Anders Andersson                                    
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Kf § 33   

 

Tillkommande ärenden i kungörelsen 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Karin Gröningson (M) föreslår att följande ärende tillförs 

dagens kungörelse: avsägelse från uppdraget som ersättare i direktionen 

för Bergslagens Kommunalteknik samt fyllnadsval efter denne. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändringar i 

kungörelsen. 

 

_________ 
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Kf § 34   

 

Val av ordförande i kommunfullmäktige 2012-2014 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  

11 november 2010, § 72 att välja Ken Karlsson (S) till ordförande i 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 

den 15 mars 2012, § 3 att bevilja Ken Karlsson entledigande från 

samtliga politiska uppdrag i kommunen. 

 

Förslag 
Ingemar Javinder (S) föreslår att Tord Westin (S) väljs till ordförande i 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Tord Westin 

Kommunsekreterare Anders Andersson 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Lönekamrer Inger Willman 
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Kf § 35   

 

Allmänhetens frågestund 
 

XXXXXXXX framförde vid sammanträde den 15 mars 2012, § 2 frågan 

varför kommunen inte gör en plan utifrån Vision 2020. 

 

Kommunchef Tommy Larserö svarar att planer finns i kommunen utifrån 

Vision 2020, bland annat anges i Övergripande strategier 2012 och 

flerårsplan 2013-2014 åtta av kommunen prioriterade strategiska 

områden med mål för att uppnå Vision 2020 samt beskrivning hur dessa 

mål skall uppnås. 

 

XXXXXX framförde vid sammanträde den 15 mars 2012, § 2 frågan  när 

handikapparkeringsrutorna vid ICA Kopparhallen skall målas om för att 

uppnå korrekt storlek. 

 

Kommunchef Tommy Larserö svarar att inom tre veckor skall 

Bergslagens Kommunalteknik via anlitad entreprenör måla om de 

aktuella handikapparkeringsrutorna. 

 

Ingen frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde. 

 

_________ 

 

Expediering: 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 
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Kf § 36 
Ks § 83 
Au § 71  Dnr KS 032/2011 
 

Revidering av investeringsbudget 2012 samt 
nyupplåning för investering i Bångbro reningsverk 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den  

26 mars 2012 rörande utbyggnad av Bångbro reningsverk. I skrivelsen 

anges att inkommande avloppsvatten till Bångbro reningsverk 

kapacitetsmässigt uppnått taket varför behov finns av en utbyggnad och 

modernisering av anläggningen. Vatten- och avloppsavdelningen vid 

Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har beräknat investerings-

kostnaden till 5 000 000 kronor. Kommunens likvida situation tillåter 

inte en investering i denna storleksordning utan att upplåning krävs. 

 

Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 att utöka 2012 års investeringsbudget med 5 000 000 kronor för 

investering i Bångbro reningsverk, 

 att investeringen finansieras genom nyupplåning, 

 att uppdra till kommunens ekonomichef att hantera upplåningen 

och till Bergslagens Kommunalteknik (BKT) att verkställa 

upphandlingen, 

 att BKT skall återrapportera skyndsamt till kommunstyrelsen 

under pågående investering om negativ avvikelse befaras 

avseende kostnaderna, samt 

 att BKT skall återrapportera utfallet efter slutförd investering. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt 

föreliggande förslag. 
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Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer föredrar förslaget till revidering av 

investeringsbudget för 2012 samt nyupplåning för investering i  

Bångbro reningsverk. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att utöka 2012 års investeringsbudget med 5 000 000 kronor för 

investering i Bångbro reningsverk, 

 att investeringen finansieras genom nyupplåning, 

 att uppdra till kommunens ekonomichef att hantera upplåningen 

och till Bergslagens Kommunalteknik (BKT) att verkställa 

upphandlingen, 

 att BKT skall återrapportera skyndsamt till kommunstyrelsen 

under pågående investering om negativ avvikelse befaras 

avseende kostnaderna, samt 

 att BKT skall återrapportera utfallet efter slutförd investering. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 
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Kf § 37 
Ks § 87 
Au § 72  Dnr KS 002/2012 
 

Revidering av bestämmelser om ekonomiska 
förmåner till förtroendevalda 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 

daterad den 2 april 2012 rörande revidering av bestämmelser om 

ekonomiska förmåner för förtroendevalda. I skrivelsen anges att 

kommunfullmäktiges beslut vid sammanträde den 20 juni 2007, § 32 

om antagande av bestämmelser om ekonomiska förmåner för 

förtroendevalda utgick beträffande kommunfullmäktiges ordförande 

från att denne skulle följa de av kommunfullmäktige utsedda 

beredningarnas arbete.  Kommunfullmäktige har genom diverse 

beslut bestämt att beredningarna skall vara vilande sedan år 2010. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta att stycke sex under rubriken 

”Kommunfullmäktiges ordförande” i ”Bestämmelser om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda” sidan 6 får följande 

lydelse: 

 

”I övrigt åligger det ordförande i enlighet med beslut om ny politisk 

organisation (1999) att följa de av kommunfullmäktige utsedda 

beredningarnas arbete. I de fall då det ej existerar några av kommun-

fullmäktige beslutade beredningar som är i arbete, erhåller 

ordförande ett reducerat fast arvode i enlighet med bilaga.” 

 

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta om arvoden till förtroendevalda från och med den 24 maj 

2012 enligt bilaga till föreliggande skrivelse. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt 

föreliggande förslag. 
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Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att stycke 

sex under rubriken ”Kommunfullmäktiges ordförande” i 

”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda” sidan 

6 får följande lydelse: 

 

”I övrigt åligger det ordförande i enlighet med beslut om ny politisk 

organisation (1999) att följa de av kommunfullmäktige utsedda 

beredningarnas arbete. I de fall då det ej existerar några av kommun-

fullmäktige beslutade beredningar som är i arbete, erhåller 

ordförande ett reducerat fast arvode i enlighet med bilaga.” 

 

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta om arvoden till 

förtroendevalda från och med den 24 maj 2012 enligt bilaga till 

föreliggande skrivelse. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Kommunsekreterare Anders Andersson 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Lönekamrer Inger Willman 
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Kf § 38 
Ks § 71 
Au § 58  Dnr KS 034/2012 
 

Redovisning och uppföljning av inkomna motioner 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 

redovisning och uppföljning per den 28 februari 2012 av inkomna 

motioner 2011-2012. 

 

Förslag 
I bilagd skrivelse föreslås kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna redovisningen och uppföljningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

redovisningen och uppföljningen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen 

och uppföljningen. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 39 
Ks § 72 
Au § 59  Dnr KS 038/2012 
 

Redovisning och uppföljning av inkomna medborgar-
förslag 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 

redovisning och uppföljning per den 28 februari 2012 av 

medborgarförslag 2011-2012.  

 

Förslag 
I bilagd skrivelse föreslås kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna redovisningen och uppföljningen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

redovisningen och uppföljningen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen 

och uppföljningen. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 40 
Ks § 89 
Au § 75  Dnr KS 003/2012 
 

Redovisning och uppföljning av budgetbeslut 2009-2011 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 

redovisning och uppföljning per den 30 mars 2012 av budgetbeslut  

2009-2011. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

godkänna redovisningen och uppföljningen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

redovisningen och uppföljningen. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 41 Dnr KS 002/2012 
 

Val, stämmoombud i Ljusnarsbergs Kommunlager AB, 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag, Leader Bergslagen 
och Regionförbundet Örebro samt ersättare i 
valberedningen 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 juni 2011, § 65 

att välja Ken Karlsson (S) till kommunens stämmoombud i 

Ljusnarsbergs Kommunlager AB 2011-2014 samt vid sammanträde den  

17 mars 2011 till kommunens stämmoombud i Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag 2011-2014, § 25, i Leader Bergslagen 2011-2014, 

§ 23, och i Regionförbundet Örebro 2011-2014, § 24. Ken Karlsson 

inkom med en avsägelse från samtliga politiska uppdrag i kommunen 

daterad den 27 februari 2012. Kommunfullmäktige beslutade vid 

sammanträde den 15 mars 2012, § 2 bevilja Ken Karlsson entledigande 

från samtliga politiska uppdrag i kommunen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 november 

2010, § 73 att välja Frida Wiklund (MP) till ersättare i valberedningen. 

Frida Wiklund inkom den 16 december 2010 med en avsägelse från 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 

beslutade vid sammanträde den 16 december 2012, § 128 bevilja henne 

entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

 

Förslag 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår att  

Tord Westin (S) väljs till stämmoombud i Ljusnarsbergs Kommunlager AB 

2012-2014, stämmoombud i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 2012-2014, 

stämmoombud i Leader Bergslagen 2012-2014 och stämmoombud i  

Regionförbundet Örebro 2012-2014. 

 

Natalie Ström (MP) föreslår att Jimmy Gustavsson (MP) väljs till 

ersättare i valberedningen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Ekonom Sara Jonsson  Leader Bergslagen Kansliet 

Regionförbundet Örebro  De valda 
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Kf § 42 Dnr KS 002/2012 
 

Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Bergslagens Kommunalteknik, Ulf Hilding (M) samt 
val efter denne 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 mars 2012,  

§ 23 välja Ulf Hilding (M) till ersättare i direktionen för Bergslagens 

Kommunalteknik (BKT). 

 

Ulf Hilding har inkommit med avsägelse daterad den 24 maj 2012 från 

uppdraget som ersättare i direktionen för BKT. 

 

Förslag 
Ulf Hilding (M) föreslår att Anetté Bülow (M) väljs till ersättare i 

direktionen för Bergslagens Kommunalteknik. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Ulf Hilding entledigande från 

uppdraget som ersättare i direktionen för Bergslagens Kommunalteknik 

samt att till ersättare i direktionen i Bergslagens Kommunalteknik i 

dennes ställe välja Anetté Bülow. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Ulf Hilding 

Anetté Bülow 

Bergslagens Kommunalteknik 

Kommunsekreterare Anders Andersson 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Lönekamrer Inger Willman 
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Kf § 43    

 

Delgivningar 
 

 

 

Länsstyrelsen Örebro län 

Tord Westin (S) ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter  

Ken Karlsson (S). Kerstin Eklund (S) ny 

ersättare i kommunfullmäktige efter  

Tord Westin (S). 

   

 

Länsstyrelsen Örebro län 

Denise Ljungström (S) ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter  

Ulla Kalander-Karlsson (S).  

Torbjörn Forslund (S) ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter  

Denise Ljungström (S). 

   

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Delgivningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Bilaga  
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 24 maj 2012 
 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Ingemar Javinder Ulf Hilding   

Denise Ljungström Margareta Lagerlöf, tjänstgörande ersättare 

Gert Stark    Karin Gröningson 

Wiveca Stopp John-Ove Johansson 

Sten-Ove Karlsson Anetté Bülow 

Susanne Hall, tjänstgörande ersättare  

Josefin Oveson Centerpartiet 
Annika Renbro Eskil Stopp, tjänstgörande ersättare 

Tord Westin Hans Hedborg 

Elin Allén  Niklas Hermansson, tjänstgörande ersättare 

Antti Tsupukka  

Annika Javinder Kraftsamling för Ljusnarsberg 
 Helle Bryn-Jensen 

Vänsterpartiet Hendrik Bijloo 

Astrid Dahl  

Leif Jörner Pedersen, §§ 36-43 Sverigedemokraterna 
Ulla Diedrichsen Jens Pettersson 

  

Miljöpartiet de gröna  

Natalie Ström, tjänstgörande ersättare  

Jimmy Gustavsson  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


