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 Sammanträdesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-11 
 

 
 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

   

Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg 

 

Tid 18.30-20.05 

Beslutande Enligt bilaga. 

Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Bo Wallströmer, tillförordnad kommunchef och ekonomichef 

Linnéa Hedkvist, folkhälsostrateg, Folkhälsoteamet i norra Örebro län, § 13 

 

 

 
Utses att justera 

 
 

Susanne Hall (S) och Ulf Hilding (M) 

Justeriingsersättare 
 
 

Annika Javinder (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2013-04-17 Paragrafer 13-21 

Underskrifter 
 

 

 

 

…………………………………………… 
Sekreterare Anders Andersson 

  

 

 

……………………………………………… 
Ordförande Tord Westin 

  

 

 

……………………………………………………………………………… 
Justerande  Susanne Hall   Ulf Hilding 

Organ 
 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2013-04-11 Förvaringsplats 

för protokollet 
Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2013-04-17 Datum för 

nedtagande 
2013-05-13 

Underskrift  

 

 

…………………………………………………. 

Anders Andersson 
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Kf § 13 
 
Temadiskussion rörande trygghet och säkerhet  
 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist, Folkhälsoteamet i norra Örebro län 

redovisar genomförd undersökning av hur kommuninvånarna upplever 

tryggheten och säkerheten i kommunen samt det arbete som pågår för att öka 

tryggheten och säkerheten ur ett flertal aspekter. 

 

_________ 
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Kf § 14   
 

Allmänhetens frågestund 
Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige och ingen 

frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde. 

 

_________ 
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Kf § 15 
Au § 23  Dnr KS 037/2012  
 
Överföringar av investeringar 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den  

5 februari 2013 rörande investeringar 2012 och 2013. Av skrivelsen framgår att av 

budgeterade medel 2012 har 5 110 000 kronor ej använts. 

 

Förslag 

Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige besluta att överföra 5 110 000 kronor från 2012 års investeringsbudget 

till 2013 års investeringsbudget, vilken därmed totalt uppgår till 11 498 000 kronor. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att justera 

2013 års finansiella mål avseende investeringsnivå från 6 500 000 kronor till 

11 500 000 kronor. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överföra  

 110 000 kronor från 2012 års investeringsbudget till 2013 års investeringsbudget, 

vilken därmed totalt uppgår till 11 498 000 kronor. Vidare föreslås 

kommunfullmäktige besluta att justera 2013 års finansiella mål avseende 

investeringsnivå från 6 500 000 kronor till 11 500 000 kronor. 

 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonom Inger Sundblad 
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Kf § 16 
Su § 22  Dnr KS 008/2013 

 
Överenskommelse med Länsstyrelsen i Örebro län om 
etablering av nyanlända invandrare i Ljusnarsbergs kommun 
2013 
 

Sociala utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 21 november 2012, § 272 ingå 

överenskommelse med Länsstyrelsen Örebro län om mottagande och bosättning av 

nyanlända invandrare 2012. Vid samma tillfälle beslutades även att kommun-

styrelsen vid sammanträde den 30 januari 2013 skulle överväga likartad 

överenskommelse med Länsstyrelsen Örebro län för 2013. 

 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 16 januari 2013, § 16 uppdra åt 

socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef för mottagande av barn och 

ungdomar Barbro Svensson utarbeta en information till kommunstyrelsens 

sammanträde den 30 januari 2013 som möjliggör ett övervägande om eventuell 

överenskommelse med Länsstyrelsen i Örebro län rörande mottagande och 

bosättning av nyanlända invandrare 2013. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef för mottagande av barn och 

ungdomar Barbro Svensson har inkommit med skrivelse daterad den 17 januari 

2013 rörande förslag till avtal med Länsstyrelsen i Örebro län gällande etablering 

av nyanlända flyktingar i Ljusnarsbergs kommun. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 30 januari 2013, § 26 hänskjuta 

ärendet till senare sammanträde.  

 

Förslag 
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef för mottagande av barn och 

ungdomar Barbro Svensson föreslår i skrivelsen daterad den 17 januari 2013, 

kommunstyrelsen besluta att ingå avtal för 2013 med Länsstyrelsen i Örebro län 

och Migrationsverket gällande mottagning av 15 nyanlända flyktingar varav sju är 

anvisningsbara platser och åtta är platser för självbosättning. 
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Sociala utskottet förslag 
Kommunstyrelsen beslutar ingå avtal med Länsstyrelsen i Örebro län och 

Migrationsverket om mottagande av åtta nyanlända invandrare med 

självbosättning. Vidare föreslås kommunstyrelsen diskutera ett eventuellt avtal 

rörande anvisningsbara platser för nyanlända flyktingar. 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Charlotte Dahlbom och enhetschef Barbro Svensson redovisar ärendet 

varvid framkommer att det avser en överenskommelse med Länsstyrelsen i Örebro 

län och inte ett avtal som tidigare angivits. 

 

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktige skall ta ett principbeslut 

rörande överenskommelse med Länsstyrelsen i Örebro län gällande eventuellt 

mottagande av nyanlända invandrare i kommunen 2013. Vidare beslutas uppdra åt 

kommunsekreterare Anders Andersson utarbeta ett förslag som ger kommun-

styrelsens rätt att besluta om den konkreta utformningen av ett eventuellt 

mottagande av nyanlända invandrare samt ansvar för att uppföljning av en sådan 

verksamhet genomförs och redovisas vid en tidpunkt betydligt före överens-

kommelsen upphör. 

 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra åt tillförordnad kommunchef  

Bo Wallströmer att snarast arrangera en träff mellan representanter från kommunen 

och Migrationsverket. 

 

Slutligen beslutar kommunstyrelsen i det fall kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag, skall kommunstyrelsen nogsamt följa verksamheten 

såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt med återkoppling vid två 

sammanträden i kommunstyrelsen per år. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå överenskommelse 

med Länsstyrelsen i Örebro län gällande mottagande av maximalt tio nyanlända 

invandrare 2013. 
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Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har i enlighet med kommunstyrelsens 

beslut inkommit med skrivelse daterad den 2 april 2013. 

 

Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S), Hendrik Bijloo (KFL), Ulf Hilding (M),  

Hans Hedborg (C), Leif Jörner Pedersen (V) och Jessica Kähäri (MP) yrkar bifall 

till kommunstyrelsen förslag och de konkretiseringar av kommunstyrelsens förslag 

som framgår av kommunsekretare Anders Anderssons skrivelse. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 att i enlighet med kommunstyrelsens förslag, kommunen ingår 

överenskommelse med Länsstyrelsen i Örebro län om mottagande av 

maximalt tio nyanlända invandrare 2013. 

 uppdra åt och ge rätt till kommunstyrelsen besluta om exakt antal 

mottagande av nyanlända invandrare i kommunen 2013 samt huruvida 

överenskommelsen om mottagandet skall avse mottagande genom 

självbosättning och/eller anvisningsbara platser, 

 uppdra åt och ge rätt till kommunstyrelsen besluta om och ansvara för det 

praktiska mottagandet av nyanlända innebärande bland annat beslut om 

organisation av bosättning, svenska för invandrare, samhällsorientering och 

övrig grundläggande kommunal service till nyanlända som kommer till 

kommunen, 

 uppdra åt kommunstyrelsen ansvara för att uppföljning sker av 

verksamheten rörande mottagande av nyanlända, samt 

 att kommunstyrelsen skall vid kommunfullmäktiges sammanträde den  

21 november 2013, redovisa en uppföljning av verksamheten rörande 

mottagning av nyanlända invandrare. 

 

_________ 

Expediering: 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Migrationsverket 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Enhetschef Barbro Svensson 
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Kf § 17 
Au § 36  Dnr KS 080/2013 
 

Redovisning och uppföljning av budgetbeslut 2009-2012 
 

Allmänna utskottet 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en redovisning och 

uppföljning av budgetbeslut 2009-2012 daterad den 4 mars 2013. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och 

redovisningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår 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 § 18 
Au § 37  Dnr KS 081/2013 
 

Redovisning och uppföljning av inkomna motioner  
2011-2012 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en redovisning och 

uppföljning av inkomna motioner 2011-2012 daterad den 4 mars 2013. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och 

redovisningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår 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 § 19 
Au § 38  Dnr KS 082/2013 
 

Redovisning och uppföljning av inkomna medborgarförslag  
2011-2012 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en redovisning och 

uppföljning av inkomna medborgarförslag 2011-2012 daterad den 4 mars 2013. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och 

redovisningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 

redovisningen och uppföljningen. 

 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 20  Dnr KS 098/2013 
 
Anmälan av medborgarförslag rörande införande av så 
kallade sociala fonder, Bo Henningsson   
 

Ärendebeskrivning 
Bo Henningsson har den 20 mars 2013 inkommit med medborgarförslag rörande 

införande av så kallade sociala fonder. 

 

I medborgarförslaget föreslås att kommunfullmäktige beslutar att så kallade 

sociala fonder budgeteras och införs i kommunens verksamhetsplan. De sociala 

fonderna skulle ge möjlighet att ge hjälp och stöd till barn och ungdomars som 

riskerar hamna i utanförskap. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

_________ 
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Kf § 21 
 
Delgivningar 

 

   

 Länsstyrelsen Örebro län 

Ralf Nielsen (KFL), ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter  

Helle Bryn-Jensen (KFL). Ny ersättare har ej 

kunnat utses efter Ralf Nielsen. 
   

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Bilaga  
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 11 april 2013 
 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Ewa-Leena Johansson  Ulf Hilding 

Ingemar Javinder Gunnar Fransson 

Susanne Hall, tjänstgörande ersättare Karin Gröningson 

Gert Stark John-Ove Johansson 

Wiveca Stopp Margareta Lagerlöf, tjänstgörande ersättare 

Sten-Ove Karlsson  

Josefin Oveson Centerpartiet 
Annika Renbro Niklas Hermansson 

Tord Westin Hans Hedborg 

Elsa Jansson, tjänstgörande ersättare Eskil Stopp, tjänstgörande ersättare 

Antti Tsupukka Janeric Björkman 

Annika Javinder  

 Kraftsamling för Ljusnarsberg 

Vänsterpartiet Ralf Nielsen 

Astrid Dahl Hendrik Bijloo 

Leif Jörner Pedersen  

Ulla Diedrichsen  

  

Miljöpartiet de gröna  

Jessica Kähäri, tjänstgörande ersättare  

  

  

  

 

 
 

 


