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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-11-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

Plats och tid                       Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 18.30 – 20.55 

                    
 
Beslutande 

 

Enligt bilaga 1 

 
  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 

Bo Wallströmer, ekonomichef tillika tillförordnad kommunchef, §§ 86-100 

Maria Stenberg, kanslisekreterare, §§ 86-100 

Utses att justera Gert Stark (S) och John-Ove Johansson (M) 

Justeringsersättare Leif Jörner Pedersen (V) 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2012-11-21 

 

 
 

Underskrifter Sekreterare       ….……………………………………………………………………….. Paragrafer: 86 – 107 
  Anders Andersson  

 

  
 
 

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

  Tord Westin 

 
 
 

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

                     Gert Stark John-Ove Johansson 
 

 

  
 ANSLAG/BEVIS           

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2012-11-15 

Datum för 
anslags uppsättning 2012-11-21 

Datum för 
anslags nedtagande 2012-12-17 

 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

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

                                                        Anders Andersson 
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Kf § 86   

 

Allmänhetens frågestund 
 

 

Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige 

och ingen frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde. 

 

_________ 
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Kf § 87 
Ks § 236 
Au § 148  Dnr KS 032/2011 
 

Delårsrapport per den 31 juli 2012,  
Ljusnarsbergs kommun 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar förslag till delårsrapport för 

kommunen per den 31 juli 2012. Förslaget till delårsrapport har 

genomgått en grundläggande revidering beträffande layout och innehåll 

utifrån de synpunkter som framkom i revisionsberättelsen för 2011. Detta 

arbete har genomförts av ekonomerna Sara Jonsson och Inger Sundblad 

under överinseende av ekonomichef Bo Wallströmer. 

 

Delårsrapporten uppvisar ett överskott för kommunen under perioden 

med 12 772 000 kronor och för koncernen med 12 698 000 kronor. 

Prognosen för helåret 2012 förutspår ett överskott med 9 411 000 kronor, 

vilket är ett större överskott i förhållande till budget med  

7 672 000 kronor. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten samt överlämnar den till 

kommunfullmäktige och revisorerna för granskning. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar delårsrapporten. 

 

Personalsekreterare Irena Jönsson presenterar personalredovisningen. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten samt överlämnar den till 

kommunfullmäktige och revisorerna för granskning. 
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Kommunfullmäktige 
 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har inkommit med bedömning daterad den  

6 november 2012 avseende delårsrapport per den 31 juli 2012 för 

Ljusnarsbergs kommun. 

 

Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar föreliggande förslag till 

delårsrapport för kommunen avseende perioden 1 januari-31 juli 2012. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonom Inger Sundblad 

Bildningschef Anders Nordlund 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Revisionen 

Kurt Westerback, PwC 

 
  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      5 (35) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-11-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Kf § 88 
Ks § 237 Dnr KS 094/2011 
 

Delårsbokslut per den 30 juni 2012, Bergslagens 
Kommunalteknik (BKT)  
 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik har inkommit med delårsbokslut för 

perioden 1 januari-30 juni 2012. Driftredovisningen visar för perioden ett 

överskott med 2 792 000 kronor, varav 675 000 kronor i överskott för 

skattefinansierad verksamhet och 1 898 000 kronor för avgiftsfinansierad 

verksamhet och för helåret 2012 prognostiseras ett underskott med 

275 000 kronor, varav den skattefinansierade verksamheten beräknas 

generera ett underskott med 825 000 kronor och den avgiftsfinansierade 

verksamheten ett överskott med 550 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

delårsbokslutet per den 30 juni 2012 för Bergslagens Kommunalteknik. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Bergslagens Kommunalteknik 

Ekonomichef Bo Wallströmer 
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Kf § 89 
Ks § 207 
Au § 137  Dnr KS 052/2011 
 

Tertialrapport 2012:1, Regionförbundet Örebro 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Regionförbundet Örebro har inkommit med uppföljning av 

verksamhetsplan och rambudget 2012, tertialrapport 2012:1. 

Resultaträkningen uppvisar ett överskott med 521 000 kronor för 

perioden 1 januari-30 april 2012 och prognosen för helåret 2012 visar på 

ett överskott med 1 200 000 kronor. Såväl kostnader som intäkter 

överstiger periodbudgeten med fem procentenheter. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

Regionförbundet Örebros tertialrapport gällande perioden  

1 januari-30 april 2012. 

 
 
Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

Regionförbundet Örebros tertialrapport gällande perioden  

1 januari-30 april 2012. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
_________ 
 

Expediering: 

Regionförbundet Örebro 
  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      7 (35) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-11-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Kf § 90 
Ks § 238 Dnr KS 052/2011 
 

Delårsrapport per den 31 augusti 2012, 
Regionförbundet Örebro  
 

 
Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Regionförbundet Örebro har inkommit med delårsrapport 

(Tertialrapport 2012:2) för perioden 1 januari-31 augusti 2012. 

Delårsrapporten visar bland annat att Regionförbundet Örebro för 

perioden uppnår ett överskott med 2 793 000 kronor och för helåret 

2012 prognostiseras ett överskott med 1 800 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera 

Regionförbundet Örebros delårsrapport per den 31 augusti 2012, 

tertialrapport 2012:2. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Regionförbundet Örebro 
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Kf § 91 
Ks § 243 
Au § 151  Dnr KS 026/2012 
 

Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av vad 
som framfördes i revisionsberättelsen för 2011 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna inkom med revisionsberättelse för 2011 med därtill hörande 

bilagor daterad den 4 juni 2012 i vilken riktades anmärkning mot 

kommunstyrelsens sätt att leda, styra, följa upp och kontrollera 

verksamheten. Anmärkningarna kunde i huvudsak sammanfattas enligt 

följande: 

 För flera mål saknades resultat. 

 Återrapporteringen var i delar fortfarande oprecis och svårtolkad. 

 Inget av de fyra beslutade finansiella målen för god ekonomisk 

hushållning hade nåtts. 

 I utskottens redovisningar var det svårt att hitta tydliga samband 

mellan resurser, prestationer, resultat och uppnådda effekter för 

kommuninvånarna. 

 Redovisningarna hade ett inåtperspektiv. 

 Det saknades tillräckligt utförlig redovisning av den verksamhet 

som under året bedrivits av de med andra kommuner gemensamma 

nämnderna och utfallet av de kommunala företagens verksamhet 

utifrån bolagsordningar, ägardirektiv och stadgar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 juni 2012, § 46 att 

bland annat uppdra åt kommunstyrelsen att senast i samband med att 

delårsrapporten för 2012 behandlas av kommunfullmäktige redovisa 

vidtagna åtgärder med anledning av den kritik som framförts i 

revisionsberättelsen för år 2011. 

 

Kommunchef Tommy Larserö presenterar förslag till redovisning av 

vidtagna åtgärder i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar den till 

kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar den till 

kommunfullmäktige. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson presenterar kommunstyrelsens 

redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av den kritik som 

framförts i revisionsberättelsen för år 2011. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Revisionen 
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Kf § 92 
Ks § 240 
Au § 152  Dnr KS 037/2012 
 

Fastställande av skattesats för 2013 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och ekonomi-

chef Bo Wallströmer anger i en skrivelse daterad den 18 september 2012 

att enligt Kommunallagen måste kommunfullmäktige besluta om 

kommunal skattesats för nästkommande år innan november månads 

utgång.  

 

Förslag 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson och ekonomichef 

Bo Wallströmer förslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 

kommunens skattesats för 2013 till 21,08 kronor, det vill säga oförändrad 

i förhållande till 2012 års skattesats. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 

kommunens skattesats för 2013 till 21,08 kronor, det vill säga oförändrad 

i förhållande till 2012 års skattesats. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 

kommunens skattesats för 2013 till 21,08 kronor, det vill säga oförändrad 

i förhållande till 2012 års skattesats. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonom Inger Sundblad 
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Kf § 93 
Ks § 242 Dnr KS 037/2012 
 

Övergripande strategier och budget 2013 och plan för 
2014-2015  
 

 
Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar budgetberedningens förslag 

till Övergripande strategier och budget för 2013 och flerårsplan för  

2014-2015. 

 

Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

 att för år 2013 fastställa VA-taxor i enlighet med föreliggande 

förslag innebärande en oförändrad taxa, 

 att för år 2013 fastställa renhållningstaxor i enlighet med 

föreliggande förslag innebärande oförändrad taxa och att 

överskott förväntas med 1 000 000 kronor att användas för 

sluttäckning av deponin, 

 att för år 2013 fastställa slamtömningsavgifterna i enlighet med 

föreliggande förslag innebärande en höjning med två procent och 

införande av en ny avgift för ”akut extra tömning inom 48 timmar”, 

 att ändra sotningstaxan enligt bifogat förslag, 

 att VA-verksamheten ges tillåtelse att använda ackumulerat 

överskott för finansiering av investeringar med högst  

1 000 000 kronor, 

 att kommunstyrelsen ges rätt att använda högst  

1 500 000 kronor av tidigare års överskott för 

omstruktureringsarbete rörande kommunala lokaler, 

 att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, det 

vill säga låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som 

förfaller till betalning under år 2013 och att omsättningen av lån 

skall ske enligt delegationsordningen innebärande att 

ekonomichefen är beslutande i samråd med kommunstyrelsens 

ordförande, 

 att såsom för egen skuld ingå borgen mot Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp med 30 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på 

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, 
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 att förlänga tidsramen för när lån kan upptas för utbygganden av 

Bångbro reningsverk i enlighet med tidigare fattat beslut av 

kommunfullmäktige vid sammanträde den 24 maj 2012, § 36 till 

att kunna uppta högst 5 000 000 kronor under 2013, 

 att beredningarna sorterande under fullmäktige skall vara vilande 

under 2013, 

 att tidigare års uppdrag skall genomföras och rapporteras under 

2013, samt 

 att fastställa Övergripande strategier och budget för år 2013 och 

flerårsplan för 2014-2015. 

 

Yrkanden 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Gunnar Fransson (M), att 

resultatbudgeten för 2013 i föreliggande förslag minskas med 

2 000 000 kronor till 2 632 000 kronor, att 1 000 000 kronor tillförs 

kostverksamheten och att 1 000 000 kronor tillförs sociala utskottets 

hemtjänstverksamhet. Yrkandet föranleds av att detta skulle innebära en 

mera realistisk budget för 2013. 

 

Astrid Dahl (V) yrkar i ett tilläggsyrkande att kostnadsreduceringen av 

arbetsterapeut, 200 000 kronor, stryks och att den uppkomna merkost-

naden finansieras genom borttagande av kommunens oppositionsråd. 

 

Hans Hedborg (C) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 

beslutar tillsätta en arbetsgrupp vilken ges i uppdrag att genomföra en 

översyn av kommunens framtida investeringsbehov. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till Övergripande 

strategier och budget 2013 och plan för 2014-2015 och Ulf Hildings och 

Gunnar Franssons yrkande att 1 000 000 kronor tillförs kostverksamheten 

och 1 000 000 kronor hemtjänstverksamheten samt att resultatbudgeten 

på grund av detta reduceras till 2 632 000 kronor. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på Astrid Dahls tilläggsyrkande om att 

kostnadsreduceringen av arbetsterapeut, 200 000 kronor, stryks och att 

den uppkomna merkostnaden finansieras genom borttagande av 

kommunens oppositionsråd. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

beslutar avslå Astrid Dahls tilläggsyrkande. 

 

Ordföranden ställer proposition på Hans Hedborgs tilläggsyrkande om att 

kommunstyrelsen beslutar tillsätta en arbetsgrupp vilken ges i uppdrag att 

genomföra en översyn av kommunens framtida investeringsbehov. 
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit Hans Hedborgs 

tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

 att för år 2013 fastställa VA-taxor i enlighet med föreliggande 

förslag innebärande en oförändrad taxa, 

 att för år 2013 fastställa renhållningstaxor i enlighet med 

föreliggande förslag innebärande oförändrad taxa och att 

överskott förväntas med 1 000 000 kronor att användas för 

sluttäckning av deponin, 

 att för år 2013 fastställa slamtömningsavgifterna i enlighet med 

föreliggande förslag innebärande en höjning med två procent och 

införande av en ny avgift för ”akut extra tömning inom  

48 timmar”, 

 att ändra sotningstaxan enligt bifogat förslag, 

 att VA-verksamheten ges tillåtelse att använda ackumulerat 

överskott för finansiering av investeringar med högst  

1 000 000 kronor, 

 att kommunstyrelsen ges rätt att använda högst  

1 500 000 kronor av tidigare års överskott för 

omstruktureringsarbete rörande kommunala lokaler, 

 att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, det 

vill säga låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som 

förfaller till betalning under år 2013 och att omsättningen av lån 

skall ske enligt delegationsordningen innebärande att 

ekonomichefen är beslutande i samråd med kommunstyrelsens 

ordförande, 

 att såsom för egen skuld ingå borgen mot Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp med 30 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på 

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, 

 att förlänga tidsramen för när lån kan upptas för utbygganden av 

Bångbro reningsverk i enlighet med tidigare fattat beslut av 

kommunfullmäktige vid sammanträde den 24 maj 2012, § 36 till 

att kunna uppta högst 5 000 000 kronor under 2013, 

 att beredningarna sorterande under fullmäktige skall vara vilande 

under 2013, 

 att tidigare års uppdrag skall genomföras och rapporteras under 

2013, samt 

 att fastställa Övergripande strategier och budget för år 2013 och 

flerårsplan för 2014-2015. 
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Kommunstyrelsens beslutar 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp vilken ges i 

uppdrag att genomföra en översyn av kommunens framtida 

investeringsbehov. 

 

Reservationer 
Ulf Hilding (M) och Gunnar Fransson (M) reserverar sig till förmån för 

eget yrkande. 

 

Astrid Dahl (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef tillika tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer redovisar 

kommunstyrelsens förslag till Övergripande strategier och budget 2013 

och plan för 2014-2015. 

 

Förslaget har samverkats i enighet med arbetstagarorganisationerna vid 

möte den 6 november 2012. 

 

Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar, med instämmande av Hans Hedborg (C) 

och Natalie Ström (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

John-Ove Johansson (M) yrkar, med instämmande av  

Hendrik Bijloo (KFL), att resultatbudgeten för 2013 i föreliggande 

förslag minskas med 2 000 000 kronor till 2 632 000 kronor, att 

1 000 000 kronor tillförs kostverksamheten och att 1 000 000 kronor 

tillförs sociala utskottets hemtjänstverksamhet. Yrkandet föranleds av att 

detta skulle innebära en mera realistisk budget för 2013. 

 

Ewa-Leena Johansson (S) yrkar, med instämmande av  

Ulla Diedrichsen (V) och Hendrik Bijloo (KFL), i ett tilläggsyrkande, att 

kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att utreda  

alternativ finansiering för att undvika den neddragning av arbetsterapeut 

som finns i föreliggande förslag till ÖSB 2013. 

 

Ewa-Leena Johansson (S) yrkar, med instämmande av  

Ulla Diedrichsen (V), Hendrik Bijloo (KFL) och Hans Hedborg (C), i ett 

tilläggsyrkande, att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt 

kommunstyrelsen att utse en parlamentarisk grupp vilken utreder den 

politiska organisationen i kommunen. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons,  

Hans Hedborgs och Natalie Ströms yrkande om bifall till kommun-

styrelsens förslag och John-Ove Johanssons och Hendrik Bijloos yrkande 

om minskad resultatbudget och tillförande av ekonomiska medel till 

kostverksamheten och hemtjänsten. Ordföranden finner att kommun-

fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons,  

Ulla Diedrichsens och Hendrik Bijloos tilläggsyrkande om att uppdra åt 

kommunstyrelsen att utreda alternativ finansiering av arbetsterapeut och 

avslag på tilläggsyrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt tilläggsyrkandet. 

 

Ordföranden ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons,  

Ulla Diedrichsens, Hendrik Bijloos och Hans Hedborgs tilläggsyrkande 

om att uppdra åt kommunstyrelsen att utse en parlamentarisk grupp som 

utreder kommunens politiska organisation och avslag på tilläggsyrkandet. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt tilläggs-

yrkandet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

 

 att för år 2013 fastställa VA-taxor i enlighet med föreliggande 

förslag innebärande oförändrad taxa, 

 att för år 2013 fastställa renhållningstaxor i enlighet med 

föreliggande förslag innebärande oförändrad taxa och att 

överskott förväntas med 1 000 000 kronor att användas för 

sluttäckning av deponin, 

 att för år 2013 fastställa slamtömningsavgifterna i enlighet med 

föreliggande förslag innebärande en höjning med två procent och 

införande av ny avgift för ”akut extra tömning inom 48 timmar”, 

 att ändra sotningstaxan enligt bifogat förslag, 

 att VA-verksamheten ges tillåtelse att använda ackumulerat 

överskott för finansiering av investeringar med högst  

1 000 000 kronor, 

 att kommunstyrelsen ges rätt att använda högst  

1 500 000 kronor av tidigare års överskott för omstrukturerings-

arbete rörande kommunala lokaler, 

 att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, det 

vill säga låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som 

förfaller till betalning under år 2013, och att omsättningen av lån  
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skall ske enligt delegationsordningen innebärande att ekonomi-

chefen är beslutande i samråd med kommunstyrelsens ordförande, 

 att såsom för egen skuld ingå borgen mot Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp med 30 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på 

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, 

 att förlänga tidsramen för när lån kan upptas för utbyggnaden av 

Bångbro reningsverk i enlighet med tidigare fattat beslut av 

kommunfullmäktige vid sammanträde den 24 maj 2012, § 36 till 

att kunna uppta högst 5 000 000 kronor under 2013, 

 att beredningarna sorterande under fullmäktige skall vara vilande 

under 2013, 

 att tidigare års uppdrag skall genomföras och rapporteras under 

2013,  

 att fastställa Övergripande strategier och budget för år 2013 och 

flerårsplan för 2014-2015, 

 att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda alternativ finansiering 

för att undvika den neddragning av arbetsterapeut som finns i  

ÖSB 2013, samt 

 att uppdra åt kommunstyrelsen utse en parlamentarisk grupp 

vilken utreder den politiska organisationen i kommunen. 

 

Reservationer 
John-Ove Johansson (M), Karin Gröningson (M),  

Margareta Lagerlöf (M) och Margareta Svenson (M) reserverar sig 

skriftligt enligt bilaga 2 till förmån för John-Ove Johanssons och  

Hendrik Bijloos (KFL) yrkande. 

 

Hendrik Biloo (KFL) och Helle Bryn-Jensen (KFL) reserverar sig 

muntligt till förmån för John-Ove Johanssons (M) och Hendrik Bijloos 

yrkande. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonom Inger Sundblad 

Bildningschef Anders Nordlund 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Revisionen 
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Kf § 94 
Ks § 247 
Au § 157  Dnr KS 043/2011 
 

Återkoppling gällande regler för vägföreningar 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Mark- och exploateringsingenjör Mats Larsson presenterade vid 

kommunstyrelsens sammanträde den 23 november 2011, § 238 en 

utredning rörande kommunalt stöd av enskild väghållning samt förslag 

till regler vad gäller kommunalt stöd till enskilda vägar.  

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 december 

2011, § 118, efter förslag från kommunstyrelsen, att de enskilda 

vägarna i kommunen skulle indelas i fem väghållningsgrupper enligt  

Mats Larssons förslag samt att kommunal särskild vägfond skulle 

skapas för möjlighet till utbetalning av kommunalt investeringsbidrag 

för angelägna åtgärder och att denna fond skulle etableras till år 2015. 

Vidare beslutades att återrapportering i ärendet skulle ske vid 

fullmäktiges sammanträde i november 2012. 

 

Kommunchef Tommy Larserö informerar att skriftlig återrapportering 

kommer att ske vid kommunstyrelsens sammanträde den  

24 oktober 2012. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Mark- och exploateringsingenjör Mats Larsson har inkommit med 

redogörelse över det pågående arbetet med vägföreningar och 

vägsamfälligheter. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redogörelsen. 
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Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 
Expediering: 

Mark- och exploateringsingenjör Mats Larsson 
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Kf § 95 
Ks § 248 
Au § 155  Dnr KS 042/2012 
 

Upphävande av detaljplan för del av Stortorp, Finnhyttans 
industriområde och Helsinggården 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB) inkom med plan-

beskrivningar gällande upphävande av detaljplaner för del av Stortorp, 

Finnhyttans industriområde och Helsinggården. I underrättelse om 

granskning av upphävandet daterat den 20 juni 2012 bifogas ett utifrån 

samrådet reviderat förslag till detaljplan, så kallad granskningshandling. 

Syftet med den reviderade detaljplanen är att upphäva flera detaljplaner 

som av olika skäl blivit inaktuella. 

 

Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade vid sammanträde den  

22 augusti 2012, § 149 att sända ärendet för antagande till kommun-

fullmäktige i Ljusnarsbergs kommun. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta före-

liggande reviderade förslag till detaljplan för del av Stortorp, 

Finnhyttans industriområde och Helsinggården. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Bergslagens miljö- och byggnämnd 
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Kf § 96 
Ks § 210 
Au § 139  Dnr KS 051/2012 
 

Remissyttrande rörande bildande av så kallad 
regionkommun i Örebro län 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro har den 26 juni 2012 

inkommit med remiss om förslag till ansökan hos regeringen om bildande 

av så kallad regionkommun i Örebro län. Ställningstagande till förslaget 

önskas av kommunernas kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2012. 

 

Kommunsekreterare Anders Andersson har lämnat förslag till remiss-

yttrande daterat den 5 september 2012. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Örebro läns landsting ansöker 

hos regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det 

regionala utvecklingsansvaret enligt ”Lagen om regionalt utvecklings-

ansvar i vissa län” (SFS 2010:630) och därmed också att det i Örebro län 

bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till remissyttrande 

från Ljusnarsbergs kommun. Därtill föreslås kommunstyrelsen besluta att 

tillstyrka att Örebro läns landsting ansöker hos regeringen om att från och 

med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt 

”Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län” (SFS 2010:630) och 

därmed också att det i Örebro län bildas en regionkommun med direktvalt 

regionfullmäktige 2014. Slutligen föreslås kommunstyrelsen besluta att 

ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige inte 

har något att erinra vid sammanträde den 15 november 2012.  

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson redovisar föreliggande förslag 

till remissyttrande. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige har inget att erinra mot kommunstyrelsens beslut. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Örebro läns landsting  

Regionförbundet Örebro 
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Kf § 97 
Ks § 251 
Au § 159  Dnr KS 002/2012 
 

Revidering av revisionsreglemente 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson informerar att arbete pågår med 

förslag till reviderat reglemente för revisorerna i Ljusnarsbergs kommun. 

Avsikten är att kommunfullmäktige skall ta beslut om reviderat revisions-

reglemente vid sammanträde den 15 november 2012. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna Boris Gudmundsson och Bengt Sandström har inkommit 

med skrivelse daterad den 3 oktober 2012 i vilken anges att revisorerna 

utarbetat ett förslag till reviderat revisionsreglemente med anledning av 

förändringar i lagstiftningen och i den goda revisionsseden. Förslaget 

till reviderat revisionsreglemente biläggs skrivelsen för ställningstag-

ande av kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

föreliggande förslag till reviderat revisionsreglemente. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expedieringen: 

Revisionen 

Kurt Westerback, PwC 
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Kf § 98 
Ks § 213 
Au § 140  Dnr KS 003/2012 
 

Redovisning och uppföljning av beslut i kommun-
fullmäktige 2010-2012 exklusive motioner, 
medborgarförslag och budgetuppdrag 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en redovisning 

och uppföljning per den 4 september 2012 av verkställighet gällande beslut 

tagna i kommunfullmäktige 2010-2012 exklusive motioner, medborgar-

förslag och budgetuppdrag. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen 

och redovisningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

uppföljningen och redovisningen. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 99 
Ks § 214 
Au § 141  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 4 september 2012 av budgetbeslut 2009-2011. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen 

och redovisningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

godkänna redovisningen och uppföljningen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

uppföljningen och redovisningen. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 100 
Ks § 215 
Au § 142  Dnr KS 034/2012 
 

Redovisning och uppföljning av inkomna motioner 
2011-2012 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en redovisning 

och uppföljning per den 30 augusti 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 besluta att godkänna 

uppföljningen och redovisningen. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 101 
Ks § 216 
Au § 143  Dnr KS 038/2012 
 

Redovisning och uppföljning av inkomna 
medborgarförslag 2011-2012 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en redovisning 

och uppföljning per den 30 augusti 2012 av inkomna medborgarförslag 

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 besluta att godkänna 

uppföljningen och redovisningen. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 102 
Ks § 250 
Au § 156  Dnr KS 002/2012 
 

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 

daterad den 24 september 2012 rörande revidering av arbetsordning för 

kommunfullmäktige. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att antalet sammanträden för fullmäktige varje 

år skall vara åtta samt att revidering sker av arbetsordningen för kommun-

fullmäktige § 5, första stycket på så vis att det får följande lydelse: 

”Fullmäktige håller ordinarie sammanträde i månaderna februari, mars, 

maj, juni, september, oktober, november och december. För varje år 

bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.”. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att antalet 

sammanträden för fullmäktige varje år skall vara åtta samt att revidering 

sker av arbetsordningen för kommunfullmäktige § 5, första stycket på 

så vis att det får följande lydelse: ”Fullmäktige håller ordinarie 

sammanträde i månaderna februari, mars, maj, juni, september, oktober, 

november och december. För varje år bestämmer fullmäktige dag och 

tid för sammanträdena.”. 

 
 
Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Kansliet  
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Kf § 103 
Ks § 255 
Au § 158 
Bus § 92 
Su § 130  Dnr KS 002/2012 
 

Sammanträdestider 2013 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson presenterar förslag till samman-

trädestider för 2013. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att den inget har att erinra mot förslaget. 

 

 

Bildningsutskottet 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har lämnat förslag till samman-

trädesordning 2013 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och dess 

utskott. Den upptar även sammanträden för övriga nämnder m m som 

kommunen har del i. 

 

Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet beslutar att tillstyrka förslaget till förläggning av sina 

sammanträden.  

 

 

Sociala utskottet 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson presenterar förslag till samman-

trädestider för 2013. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet beslutar att den inget har att erinra mot förslaget. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 

daterad den 8 oktober 2012 rörande sammanträdestider för år 2013. 
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Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen 

besluta om sammanträdestider 2013 för bildningsutskottet, allmänna 

utskottet, sociala utskottet och kommunstyrelsen enligt föreliggande 

förslag. 

 

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

om sammanträdestider 2013 för kommunfullmäktige enligt 

föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdestider 2013 för bildnings-

utskottet, allmänna utskottet, sociala utskottet och kommunstyrelsen 

enligt föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om 

sammanträdestider 2013 för kommunfullmäktige enligt föreliggande 

förslag. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Kanslisekretare Maria Stenberg 

 

 

  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      30 (35) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-11-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Kf § 104   Dnr KS 002/2012 

 

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter  
Janeric Björkman (C)  
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  

16 december 2010, § 113 välja Andreas Alexandre till ledamot i 

kommunstyrelsen och Janeric Björkman (C) till ersättare i 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012,  

§ 77 bevilja Andreas Alexandre (C) entledigande från samtliga politiska 

uppdrag i kommunen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012, 

§ 78 välja Janeric Björkman till ledamot i kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige har att välja ersättare i kommunstyrelsen efter 

Janeric Björkman. 

 

Förslag 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 

kommunfullmäktige välja Niklas Hermansson (C) till ersättare i 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Niklas Hermansson 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Kanslisekretare Maria Stenberg 

Lönekamrer Inger Willman 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Kf § 105   Dnr KS 002/2012 

 

Val av ersättare i styrelsen för Ljusnarsbergs 
Kommunlager AB (LKAB) efter Janeric Björkman (C) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 mars 2011, § 26 

välja Andreas Alexandre till ledamot i styrelsen för Ljusnarsbergs 

Kommunlager AB och Janeric Björkman (C) till ersättare i styrelsen för 

Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012,  

§ 77 bevilja Andreas Alexandre (C) entledigande från samtliga politiska 

uppdrag i kommunen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 september 2012, 

§ 79 välja Janeric Björkman till ledamot i styrelsen för Ljusnarsbergs 

Kommunlager AB. 

 

Förslag 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 

kommunfullmäktige välja Niklas Hermansson (C) till ersättare i styrelsen 

för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Niklas Hermansson 

Verkställande direktör Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Kanslisekretare Maria Stenberg 

Lönekamrer Inger Willman 
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Kf § 106   Dnr KS 002/2012 

 

Val av vice ordförande i revisionen 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 november 2012, 

§ 97 anta reviderat revisionsreglemente för kommunen. Detta beslut 

innebär bland annat att vice ordförande inom revisionen skall väljas av 

kommunfullmäktige. 

 

Förslag 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 

kommunfullmäktige välja Bengt Sandström till vice ordförande i 

revisionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

 

Expedieringen: 

Bengt Sandström 

Revisionen 

Kurt Westerback, PwC 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Kanslisekretare Maria Stenberg 

Lönekamrer Inger Willman 
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Kf § 107    

 

Delgivningar 
 

 

 

Länsstyrelsen Örebro län 

Niklas Hermansson (C) ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter  

Andreas Alexandre (C). Elof Eriksson (C) 

ny ersättare i kommunfullmäktige efter  

Niklas Hermansson (C). 

   

Kommunfullmäktiges beslut 
Delgivningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Bilaga 1 
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 15 november 2012 
 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Ewa-Leena Johansson  Margareta Svenson, tjänstgörande ersättare 

Ingemar Javinder Karin Gröningson 

Denise Ljungström John-Ove Johansson 

Gert Stark Margareta Lagerlöf, tjänstgörande ersättare 

Wiveca Stopp  

Sten-Ove Karlsson Centerpartiet 
Susanne Hall, tjänstgörande ersättare Niklas Hermansson 

Josefin Oveson Hans Hedborg 

Annika Renbro Janeric Björkman 

Tord Westin  

Elsa Jansson, tjänstgörande ersättare  Kraftsamling för Ljusnarsberg 
Antti Tsupukka Hendrik Bijloo 

Annika Javinder Helle Bryn-Jensen 

  

Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna 

Astrid Dahl Natalie Ström, tjänstgörande ersättare 

Leif Jörner Pedersen Jimmy Gustavsson 

Ulla Diedrichsen  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 


