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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2010-12-16 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

Plats och tid                       Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 19.00 – 20.20 
                   20.30 – 22.00 

 
Beslutande 

 
Enligt bilaga 1. 
 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 

Tommy Larserö, kommunchef, §§ 100-106 

Utses att justera John Wassberg (V) och Josefina Backelin (C) 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2010-12-21 
 
 
 
 

Underskrifter Sekreterare       ….……………………………………………………………………….. 
Paragrafer: 100 – 106 
              108 - 128 

  Anders Andersson  
 

  
 
 

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

  Ken Karlsson 
 
 
 
 

 
Justerande          ………………………………………………………………………………………………………… 
                     John Wassberg Josefina Backelin 
 

 

   
 ANSLAG/BEVIS           

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2010-12-16      

Datum för 
anslags uppsättning 2010-12-21 Datum för 

anslags nedtagande 2011-01-14 
 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

 
 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                                        Anders Andersson                                    
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Plats och tid                       Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 20.20 – 20.30 

 
 
Beslutande 

 
Enligt bilaga 2. 
 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 

Tommy Larserö, kommunchef 

Utses att justera John Wassberg (V) och Josefina Backelin (C) 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2010-12-16 
 
 
 
 

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

 
  

 
 

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

  Ken Karlsson 
 
 
 

 
Justerande          ………………………………………………………………………………………………………… 
                     John Wassberg Josefina Backelin 
 

 

   
 ANSLAG/BEVIS           

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2010-12-16      

Datum för 
anslags uppsättning 2010-12-17 Datum för 

anslags nedtagande 2011-01-14 
 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

 
 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                                        Anders Andersson                                    
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Kf § 100 
 

 
Allmänhetens frågestund 

Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) ger följande 
svar på frågor ställda av Christer Dysholm vid tidigare sammanträden i 
kommunfullmäktige: 
 
Varför är det ett litet antal ledamöter i Västerbergslagens 
räddningsnämnd angivna på kommunens webbplats? 
 
Svar: På kommunens webbplats finns endast kommunens ledamöter och 
ersättare i Västerbergslagens räddningsnämnden angivna, det vill säga 
Ludvika kommuns ledamöter och ersättare anges ej. 
 
Uppgår ingen kostnad för kommunen i form av ränta på lånet som 
upptagits i samband med uppförandet av lagerhotellet? 
 
Svar: Nej, den uppkomna räntekostanden skall betalas av den som 
kommer att nyttja lagerhotellet. 
 
Finns det några regler för när protokoll från kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen skall finnas på kommunens webbplats? 
 
Svar: Nej. 
 
Finns det några regler för när kungörelsen till kommunfullmäktige skall 
finnas tillgänglig på kommunens webbplats? 
 
Svar: Nej. 
 
När kommer det finnas en ramp vid matsalen på Kyrkbacksskolan? 
 
Svar: Denna fråga kommer att besvaras i samband med svar på 
medborgarförslag med samma fråga från Christer Dysholm. 
 
 
Ingen frågeställare anmäler sig till dagens sammanträde. 
 
_________ 
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Kf § 101 
Kf § 98  Dnr KS 125/2010 107 
 
Anmälan av interpellation rörande förlust vid försäljning av Treskillingen 

 
och Solgården, Ulf Hilding (M)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner svaret och anser därmed interpellationen 
besvarad. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) har inkommit 
med ett interpellationssvar daterat den 13 december 2010. I svaret anges 
bland annat att kommunstyrelsen vid sammanträde den 25 augusti 2010 
delgivits protokoll från styrelsesammanträde i Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag (LFAB) den 8 juni 2010 samt den vid detta tillfälle 
presenterade revisionsrapporten, dokument som anger den förlust som 
uppstått vid försäljningen av berörda fastigheter.. Därtill har kommun-
styrelsen erhållit ekonomirapport från LFAB vid varje sammanträde med 
den information som interpellanten efterfrågar. Kompletterande 
information har även givits vid möte med samtliga i kommunfullmäktige 
representerade partiers gruppledare den 2 september 2010. 
 
 
 
Kf § 98 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt att svar 
lämnas vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 
 
 
Ärendet 
 
Ulf Hilding (M) har inkommit med en interpellation daterad den  
8 november 2010 till kommunstyrelsens ordförande i rörande förlust vid 
försäljning av fastigheterna Treskillingen och Solgården.  
 
I interpellationen ställs frågan varför inte kommunstyrelsen så snart det 
blev känt informerats om förlusten vid försäljningen av Solgården och 
Treskillingen och att Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag på grund av 
försäljningen nu blivit en förlustverksamhet. 
 
_________ 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      5 (54) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2010-12-16 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Kf § 102 
Ks § 233 
Au § 180  Dnr KS 014/2010 042 
 

 
Revisorernas bedömning avseende delårsrapport 2010 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 233 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar revisorernas bedömning. 
 
 
 
Au § 180 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera bedömningen. 
 
 
Ärendet 
 
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av 
kommunens revisorer granskat kommunens delårsrapport per den  
1 juli 2010. Resultatet av granskningen framgår av en rapport från 
oktober 2010 som inkommit till kommunen. Kommunens revisorer 
anger i bilagd skrivelse daterad den 21 oktober 2010 bland annat att de 
bedömer att delårsrapporten förbättrats jämfört med föregående år men 
behöver utvecklas ytterligare samt att det i förvaltningsberättelsen 
fortfarande saknas utvärderingar av mål för en god ekonomisk 
hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv. 
 
Kommunens revisorer konstaterar att arbetet behöver fortsätta med att 
utveckla delårsrapporten till ett instrument som på ett tillräckligt sätt 
möjliggör för kommunfullmäktige att utvärdera om verksamheterna 
bedrivs i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade mål, samt att 
inför årsredovisningen behöver kommunstyrelsen ytterligare förtydliga 
omfattningen av och formerna för redovisningen av hur 
kommunfullmäktiges uppdrag fullgjorts. 
 
_________ 
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Kf § 103 
Ks § 234  Dnr KS 013/2010 042 
 

 
Förslag till styrmodell 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunchef Tommy Larserö redovisar förslaget till styrmodell. 
 
 
 
Ks § 234 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till styrmodell 
för Ljusnarsbergs kommun. 
 
 
Ärendet 
 
Revisorerna inkom med revisionsberättelse för år 2009 med därtill 
hörande bilagor daterad den 26 maj 2010 i vilken riktades anmärkning 
mot kommunstyrelsens sätt att leda, styra, följa upp och kontrollera 
verksamheten.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) presenterade 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni 2010, § 142 förslag till 
förklaring med anledning av revisorernas anmärkning. I förklaringen 
angavs att kommunstyrelsen delade revisorernas synpunkter samt 
instämde i att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning erhållit 
rapportunderlag varken i delårsrapporten eller årsredovisningen. 
Kommunstyrelsen konstaterade vidare att under ett par år har det i 
kommunen varit en turbulent situation beträffande chefstjänstemän men 
att situationen nu bedöms som stabil. I anledning av detta kan nu en 
prioritering ske av det kvalitetssäkrande arbetet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid ovan angivna sammanträde uppdra åt 
kommunchefen att omgående vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra 
återrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Förslag på en förbättrad återrapportering och vidtagande av nödvändiga  
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anpassningar och åtgärder i enlighet med revisionsrapporten skulle 
tillställas kommunfullmäktige vid sammanträde den 9 september 2010. 
 
Kommunchef Tommy Larserö inkom med skrivelse daterad den  
18 augusti 2010 där det angavs att en process inletts där en arbetsgrupp 
skulle utarbeta ett förslag till styrmodell för Ljusnarsbergs kommun. I 
skrivelsen presenterades en övergripande styrmodell. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 september 2010, 
§ 59 att godkänna förslaget på den övergripande strukturen för 
styrmodellen samt återremittera ärendet för ytterligare bearbetning och 
utveckling av förslaget till styrmodell. 
 
Kommunchef Tommy Larserö informerade kommunstyrelsen vid 
sammanträde den 27 oktober 2010, § 202 om arbetet med förslag till 
styrmodell för kommunen. 
 
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med förslag till styrmodell 
för Ljusnarsbergs kommun. 
 
_________ 
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Kommunfullmäktige 2010-12-16 
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Kf § 104 
Ks § 235 
Ks § 236 
Ks § 237  Dnr KS 113/2010 001 
 

 
Förslag till modell för överenskommelse och uppdragshandlingar 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunchef Tommy Larserö redovisar förslaget till modell för 
överenskommelse och uppdragshandlingar. 
 
 
Ks § 235 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till modell för 
överenskommelser och uppdragshandlingar. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med förslag till 
överenskommelse om uppdrag samt uppdragshandling mellan 
kommunen och Vuxam. 
 
 
 
Ks § 236   
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till modell för 
överenskommelser och uppdragshandlingar. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med förslag till 
överenskommelse om uppdrag samt uppdragshandling mellan 
kommunen och Solgården. 
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Ks § 237   
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till modell för 
överenskommelser och uppdragshandlingar. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunchef Tommy Larserö har inkommit med förslag till 
överenskommelse om uppdrag samt uppdragshandling mellan 
kommunen och Ljusnarsbergs Guld & Äventyr AB avseende 
kommunens turistverksamhet. 
 
_________ 
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Kf § 105 
Ks § 238  Dnr KS 159/2010              041  
 
Övergripande strategier och budget för 2011 och flerårsplan för  

 
2012-2013 (ÖSB)   

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar följande enligt kommunstyrelsens förslag 
 

• att för år 2011 fastställa VA-taxor i enlighet med föreliggande 
förslag, 

• att för år 2011 fastställa renhållningstaxor i enlighet med 
föreliggande förslag, innebärande sex procents höjning och att 
överskott förväntas med 1 000 000 kronor vilket skall användas 
till sluttäckning av deponin, 

• att i resursfördelningsmodellen för barnomsorgen fastställa 
efterfrågenivån till 87 procent av barn i åldern 1-5 år, 

• att beredningarna sorterande under kommunfullmäktige skall 
vara vilande 2011, 

• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta 
uppdragshandlingar för interna och externa utförare av 
kommunalt finansierad verksamhet, 

• att tidigare års uppdrag skall genomföras och avrapporteras 
under 2011, samt 

• att fastställa Övergripande strategier och budget för år 2011 och 
flerårsplan för 2012-2013 (ÖSB), inklusive reviderade 
strategiområden, enligt föreliggande förslag. 

 
Vidare beslutar kommunfullmäktige enligt Ewa-Leena Johanssons (S) 
tilläggsyrkande att kommunen skall upprätta en kommunal turiststrategi 
som samordnas med strategin för Bergslagsturism. 
 
 
Reservationer 
Ulf Hilding (M), Margareta Lagerlöf (M), Karin Gröningson (M),  
John-Ove Johansson (M), Anetté Bülow (M), Andreas Alexandre (C), 
Hans Hedborg (C), Josefina Backelin (C), Janeric Björkman (C),  
Helle Bryn-Jensen (KFL) och Hendrik Bijloo (KFL) reserverar sig till 
förmån för Ulf Hildings och Andreas Alexandres yrkanden. 
 
 
Yrkanden 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Andreas Alexandre (C), att 
ÖSB kompletteras med preliminär beskrivning av vilka följderna för 
kommunens resultat och ekonomi beräknas bli år 2011 och framöver vid 
en överföring av Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolags fastigheter och 
verksamhet till kommunen. 
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Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Andreas Alexandre (C), att 
förslaget till ÖSB kompletteras med specifikation av belopp per 
förvaltning och verksamhet rörande vilka besparingar beslutade 2010 
som slår igenom fullt ut 2011. 
 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Andreas Alexandre (C), att 
ospecificerade besparingar under ansvar 101 Kommunchef stryks. 
 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Alexandre (C), att den 
föreslagna befattningen som informatör inte inrättas och att föreslagna 
ekonomiska medel till denna tjänst används för att minska 
förekommande ospecificerade besparingar i förslaget till ÖSB. 
 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Andreas Alexandre (C), att 
skolsköterskans tjänstgöringsgrad kvartstår till 100 procent. 
 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Andreas Alexandre (C), att 
ospecificerade besparingar under ansvar 510 Bildningschef stryks. 
 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Andreas Alexandre (C), att  
ospecificerade besparingar under ansvar 410 Socialchef stryks. 
 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
tilläggsyrkande av att kommunen upprättar en kommunal turiststrategi 
som samordnas med strategin för Bergslagsturism. 
 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande 
om bifall till kommunstyrelsens försalg samt Ulf Hildings (M) och 
Andreas Alexandres (C) yrkanden. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons yrkande. 
 
Ordförande ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons (S) 
tilläggsyrkande och avslag på detsamma. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons 
tilläggsyrkande. 
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Ks § 238 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef Tommy Larserö att revidera 
föreliggande förslag till strategiområden varefter de presenteras för 
kommunfullmäktige. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

• att för år 2011 fastställa VA-taxor i enlighet med föreliggande 
förslag, 

• att för år 2011 fastställa renhållningstaxor i enlighet med 
föreliggande förslag, innebärande sex procents höjning och att 
överskott förväntas med 1 000 000 kronor vilket skall användas 
till sluttäckning av deponin, 

• att i resursfördelningsmodellen för barnomsorgen fastställa 
efterfrågenivån till 87 procent av barn i åldern 1-5 år, 

• att beredningarna sorterande under kommunfullmäktige skall 
vara vilande 2011, 

• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta 
uppdragshandlingar för interna och externa utförare av 
kommunalt finansierad verksamhet, 

• att tidigare års uppdrag skall genomföras och avrapporteras 
under 2011, samt 

• att fastställa Övergripande strategier och budget för år 2011 och 
flerårsplan för 2012-2013 (ÖSB), inklusive reviderade 
strategiområden, enligt föreliggande förslag. 

 
 
Reservationer 
Ulf Hilding (M), Hans Hedborg (C) och Sivert Bäck (C) reserverar sig 
till förmån för Ulf Hildings och Hans Hedborgs yrkanden. 
 
 
Yrkanden 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Hans Hedborg (C), att 
ÖSB kompletteras med preliminär beskrivning av vilka följderna för 
kommunens resultat och ekonomi beräknas bli år 2011 och framöver vid 
en överföring av Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolags fastigheter och 
verksamhet till kommunen. 
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Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Hans Hedborg (C), att 
förslaget till ÖSB inför kommunfullmäktiges beslut kompletteras med 
specifikation av belopp per förvaltning och verksamhet rörande vilka 
besparingar beslutade 2010 som slår igenom fullt ut 2011. 
 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Hans Hedborg (C), att 
kommunfullmäktige beslutar att under 2011 skall kommunens 
turiststödjande verksamhet utredas med målet att ta fram en långsiktig 
strategi inklusive omfattning av och mål för turistverksamheten samt 
möjligheter att samordna turistbyrån med exempelvis biblioteks-
verksamheten för att därmed sänka kostnaderna utan att försämra 
servicen. 
 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Hans Hedborg (C), att 
ospecificerade besparingar under ansvar 101 Kommunchef stryks. 
 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Hans Hedborg (C), att den 
föreslagna befattningen som informatör inte inrättas och att föreslagna 
ekonomiska medel till denna tjänst används för att minska 
förekommande ospecificerade besparingar i förslaget till ÖSB. 
 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Hans Hedborg (C), att 
skolsköterskans tjänstgöringsgrad kvartstår till 100 procent. 
 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Hans Hedborg (C), att 
ospecificerade besparingar under ansvar 510 Bildningschef stryks. 
 
Ulf Hilding (M) yrkar, med instämmande av Hans Hedborg (C), att  
ospecificerade besparingar under ansvar 410 Socialchef stryks. 
 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen tillstyrker 
föreliggande förslag till Övergripande strategier och budget för år 2011 
och flerårsplan för 2012-2013 (ÖSB). 
 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande 
att kommunstyrelsen tillstyrker föreliggande förslag till Övergripande 
strategier och budget för år 2011 och flerårsplan 2012-2013 (ÖSB) samt 
Ulf Hildings (M) och Hans Hedborgs (C) yrkanden. Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons yrkande. 
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Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar budgetberedningens förslag 
till Övergripande strategier och budget för 2011 och flerårsplan för  
2012-2013. I förslaget föreslås kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 

• att för år 2011 fastställa VA-taxor i enlighet med föreliggande 
förslag, 

• att för år 2011 fastställa renhållningstaxor i enlighet med 
föreliggande förslag, innebärande sex procents höjning och att 
överskott förväntas med 1 000 000 kronor vilket skall användas 
till sluttäckning av deponin, 

• att i resursfördelningsmodellen för barnomsorgen fastställa 
efterfrågenivån till 87 procent av barn i åldern 1-5 år, 

• att beredningarna sorterande under kommunfullmäktige skall 
vara vilande 2011, 

• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta 
uppdragshandlingar för interna och externa utförare av 
kommunalt finansierad verksamhet, 

• att tidigare års uppdrag skall genomföras och avrapporteras 
under 2011, samt 

• att fastställa Övergripande strategier och budget för år 2011 och 
flerårsplan för 2012-2013 enligt föreliggande förslag. 

 
Förslaget till Övergripande strategier och budget för 2011 och 
flerårsplan för 2012-2013 har samverkats med arbetstagar-
organisationerna vid sammanträde den 16 november 2010. 
Vårdförbudet har den 23 november 2010 inkommit med synpunkter och 
likaledes Lärarförbundet i skrivelse daterad den 19 november 2010. 
 
_________ 
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Kf § 106 
Ks § 242 
Su § 189  Dnr KS 249/2010 730 
 

 
Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
 
Yrkanden 
Ulla Diedricsen (V) yrkar att följande text i förslag till Taxor, avgifter 
och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen stryks: 
 
Under rubriken Hemtjänst/Nattpatrull/Anhörigvård/Ledsagarservice, 
sidan 9 
”För att justering av hemtjänstavgiften skall ske, ska de utförda 
timmarna under en och samma kalendermånad understiga sex timmar.  
I annat fall är det avgiftsutrymme/högsta avgift som gäller 
 
 1 tim/månad = 200 kr 
 2 tim/månad =600 kr 
 3 tim/månad =900 kr 
 4 tim/månad =1 200kr 
 5 tim/månad =1 500 kr 
 6 tim/månad och fler = 1 696 kr” 
 
samt under rubriken Korttidsboende/Växelvård, sidan 10 
”… max 2 916 kr/månad”. 
 
Ingemar Javinder (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ingemar Javinders yrkande om 
bifall till kommunstyrelsens förslag och Ulla Diedrchsens yrkande 
om strykningar i texten i förslaget till Taxor, avgifter och 
ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen. Ordförande finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt Ingemar Javinders yrkande. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Ingemar Javinders yrkande. 
Nej-röst för bifall till Ulla Diedrichsens yrkande. 
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Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 26 ja-röster och 5 nej-röster enligt bilaga 
3. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 242 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar om ändringar i föreliggande förslag enligt 
Astrid Dahls (V) yrkanden. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till med taxor, avgifter 
och ersättningar inom äldreomsorgen och handikappomsorgen med de 
ändringar som beslutats av kommunstyrelsen. Vidare att 
kommunfullmäktige beslutar att beslutet träder i kraft från och med den  
1 januari 2011. 
 
 
Yrkanden 
Astrid Dahl (V) yrkar att första meningen under rubriken Dubbel 
bosättning på sidan 4 ändras och får följande lydelse: ”När 
omvårdnadsbehovet bedöms så omfattande att personen måste flytta in i 
särskilt boende kan hänsyn tas till dubbla boendekostnader via hyresrätt 
genom reducering av omvårdnadsavgiften i högst tre månader och 
dubbla boendekostnader via fastighet eller bostadsrätt genom reducering 
av omvårdnadsavgiften i sex månader.” 
 
Astrid Dahl (V) yrkar att förtydligande görs av stycke två under 
rubriken Boendekostnad, sidan 5. 
 
 
 
Su § 189 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om taxor, 
avgifter och ersättningar inom äldreomsorgen och handikappomsorgen  
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enligt föreliggande förslag med undantag från avgiften för mat (sidan 4 i 
förslaget). De ovan beslutade ändrade taxor, avgifter och ersättningar 
träder i kraft från och med den 1 januari 2011. 
 
 
Sociala utskottets beslut 
 
Sociala utskottet återremitterar förslaget till avgift för mat inom 
äldreomsorgen och handikappomsorgen för vidare utredning. 
 
 
Ärendet 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med förslag daterat den  
14 oktober 2010 till taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och 
handikappomsorgen. I bifogad skrivelse framgår att kommunerna i 
norra länsdelen, Nora, Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsberg inte i 
dagsläget har samma taxor, avgifter och ersättningar inom berörda 
områden. Socialcheferna i dessa kommuner har därför gemensamt 
utarbetat föreliggande förslag till taxor, avgifter och ersättningar. För 
Ljusnarsbergs kommun innebär förslaget bland annat att timtaxan inom 
hemtjänsten räknats upp för att följa de senaste årens kostnadsökningar, 
en ny beräkningsmodell avseende avgift för kost och en ändrad 
beräkning av förbehållsloppet för att täcka merkostnad för 
matdistribution.  
 
Socialchef Charlotte Dahlbom föreslår i skrivelsen att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till taxor, avgifter 
och ersättningar inom äldreomsorgen och handikappomsorgen samt att 
dessa skall träda i kraft den 1 januari 2011. 
 
_________ 
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Kf § 107 
Ks § 243 
Su § 191  Dnr KS 228/2010 133 
 

 
Eventuellt mottagande av ensamkommande barn och ungdomar 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 
ändring enligt Gert Starks (S) yrkande. Vidare beslutas att ärendet 
omedelbart justeras. 
 
 
Yrkande 
 
Gert Stark (S) yrkar i ett ändringsyrkande att sista meningen i andra 
stycket under rubriken Rekrytering på sidan 2 i till ärendet hörande 
handling, stryks. Detta innebär att vid rekrytering av personal föreligger 
ingen minimiålder. 
 
 
 
Ks § 243 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

• att anordna ett boende med maximalt 15 platser för barn utan 
legal vårdnadshavare för både asylsökande barn och barn med 
uppehållstillstånd enligt det regelverk som gäller för HVB-hem 
(hem för vård eller boende), 

• att kommunen ingår avtal med Migrationsverket om 
mottagandet, 

• att mottagandet organiseras enligt föreliggande förslag,  
• att information utarbetas om detta besluts innebörd och denna 

information kommuniceras med kommuninvånarna, samt 
• att dialog inleds med kommuninvånarna i detta ärende och, när 

lokaliseringen för mottagandet fastställts, med närboende till 
detta. 
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Su § 191 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

• att anordna ett boende med maximalt 15 platser för barn utan 
legal vårdnadshavare för både asylsökande barn och barn med 
uppehållstillstånd enligt det regelverk som gäller för HVB-hem 
(hem för vård eller boende), 

• att kommunen ingår avtal med Migrationsverket om 
mottagandet, 

• att mottagandet organiseras enligt föreliggande förslag,  
• att information utarbetas om detta besluts innebörd och denna 

information kommuniceras med kommuninvånarna, samt 
• att dialog inleds med kommuninvånarna i detta ärende och, när 

lokaliseringen för mottagandet fastställts, med närboende till 
detta. 

 
 
Ärendet 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom och bildningschef Anders Nordlund har 
inkommit med utredning och förslag rörande mottagande av 
ensamkommande barn och ungdomar (flyktingbarn) daterat den  
10 november 2010. Av utredningen framgår bland annat hur ett eventuellt 
mottagande i kommunen av ensamkommande barn och ungdomar skulle 
organiseras, vilka förutsättningar som föreligger beträffande mottagningen 
samt kostnaderna för detsamma. 
 
_________ 
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Kf § 108 
Ks § 249 
Au § 184 
Bus § 102 
Su § 203  Dnr KS 239/2010 101 
 

 
Sammanträdestider 2011 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Ks § 249 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till sammanträdestider 
för 2011. 
 
 
 
Au § 184 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Allmänna utskottet godkänner föreslagna tider för sammanträden i detta 
organ. Föreliggande förslag hänskjuts till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till 
sammanträdestider för år 2011. 
 
 
 
Bus § 102 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
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Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till 
sammanträdestider för år 2011. 
 
 
 
Su § 203 
 
Sociala utskottets beslut 
 
Sociala utskottet godkänner föreslagna tider för sammanträden i detta 
organ. Föreliggande förslag hänskjuts till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag till 
sammanträdestider för år 2011. 
 
_________ 
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Kf § 109  Dnr KS 125/2010 107 
 
Avsägelse från uppdraget som styrelseledamot i  

 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB), Ulf Anagrius (KFL)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Ulf Anagrius (KFL) entledigande 
från uppdraget som styrelseledamot i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag. 
 
Vidare beslutas att välja Hendrik Bijloo (KFL) till styrelseledamot i 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag. 
 
 
Förslag 
 
Helle Bryn-Jensen (KFL) föreslår att Hendrik Bijloo (KFL) väljs till 
styrelseledamot i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag. . 
 
 
Ärendet 
 
Ulf Anagrius (KFL) har inkommit med avsägelse daterad den  
11 november 2010 gällande uppdraget som styrelseledamot i 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag.: 
 
_________ 
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Kf § 110  Dnr KS 125/2010 107 
 
Avsägelse från uppdraget som styrelseledamot i  

 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB), Arne Eklund (S)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Arne Eklund (S) entledigande från 
uppdraget som styrelseledamot i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag. 
 
Vidare beslutas att välja Ulla Kalander-Karlsson (S) till styrelseledamot, 
Lars Bergsten till ersättare, Ingemar Javinder till ordförande och  
Antti Tsupukka till vice ordförande i styrelsen för Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag. 
 
 
Förslag 
 
Ingemar Javinder (S) föreslår att Ulla Kalander-Karlsson (S) väljs till 
styrelseledamot i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag och att  
Lars Bergsten (S) väljs till ersättare i styrelsen för Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag efter Ulla Kalander-Karlsson. Vidare föreslås 
Ingemar Javinder (S) väljas till ordförande och Antti Tsupukka till vice 
ordförande i styrelsen för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag. 
 
 
Ärendet 
 
Arne Eklund (S) har inkommit med avsägelse daterad den  
30 november 2010 gällande uppdraget som styrelseledamot i 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 maj 2007, § 25 
välja Arne Eklund till ordförande i styrelsen för  
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag. 
 
_________ 
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Kf § 111  Dnr KS 252/2010 101 
 
Anmälan av motion rörande skyltar för handikapparkering

 

,  
Ulla Diedrichsen (V)    

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
 
Ärendet 
 
Ulla Diedrichsen (V) inkom med motion daterad den 24 november 2010 
rörande skyltar för handikapparkering. I motionen anges att parkeringen 
bakom ICA innehåller ett antal handikapparkeringar och att dessa 
markerats med målarfärg på asfalten. Detta medför att markeringarna inte 
syns då det finns snö. 
 
Motionären föreslår, i anledning av vad som anges i motionen, 
kommunfullmäktige besluta att kommunen snarast tillser att 
parkeringsskyltar för handikapparkering kommer upp på avsedda platser 
på parkeringen bakom ICA. 
 
_________ 
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Kf § 112 
Vb § 13 
 

 
Val av vice ordförande i valberedningen 2011-2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ken Karlssons (S) förslag. 
 
 
Förslag 
 
Ken Karlsson (S) föreslår att kommunfullmäktige väljer  
Ulla Diedrichsen (V) till vice ordförande i valberedningen. 
 
 
 
Vb § 13 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige välja följande 
vice ordförande i valberedningen för mandatperioden 2011-2014: 
 
Ulla Diedrichsen (V) 
 
 
Ärendet 
 
Valberedningen har att föreslå l ledamot till vice ordförande i 
valberedningen för mandatperioden 2011-2014. 
 
________ 
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Kf § 113 
Vb § 1   
 
Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande 
i
 
 kommunstyrelsen 2011-2014    

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ulla Diedrichsens (V) förslag. 
 
 
Förslag 
 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 
kommunfullmäktige välja följande ledamöter och ersättare samt 
ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2011-2014: 
 

Ewa-Leena Johansson (S) 
Ledamöter 

Ingemar Javinder (S) 
Wiveca Stopp (S) 
Gert Stark (S) 
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Astrid Dahl (V) 
Ronnie Edvardsson (MP) 
Hans Hedborg (C) 
Andreas Alexandre (C) 
Ulf Hilding (M) 
Gunnar Fransson (M) 
 

Antti Tsupukka (S) 
Ersättare 

Annika Javinder (S) 
Lars Bergsten (S) 
Pirjo Nilsson (S) 
Mikael Kähäri (S) 
Leif Jörner Pedersen (V) 
Natalie Ström (MP) 
Josefina Backelin (C) 
Janeric Björkman (C) 
John-Ove Johansson (M) 
Anetté Bülow (M) 
 

Ewa-Leena Johansson (S) 
Ordförande 
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Ingemar Javinder (S) 
Vice ordförande 

 
 
 
 
Vb § 1 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige välja följande 
ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 
kommunstyrelsen för mandatperioden 2011-2014: 
 

Ewa-Leena Johansson (S) 
Ledamöter 

Ingemar Javinder (S) 
Wiveca Stopp (S) 
Gert Stark (S) 
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Astrid Dahl (V) 
Ronnie Edvardsson (MP) 
Hans Hedborg (C) 
Andreas Alexandre (C) 
Ulf Hilding (M) 
Gunnar Fransson (M) 
 

Antti Tsupukka (S) 
Ersättare 

Annika Javinder (S) 
Lars Bergsten (S) 
Pirjo Nilsson (S) 
Mikael Kähäri (S) 
Leif Jörner Pedersen (V) 
Natalie Ström (MP) 
Josefina Backelin (C) 
Janeric Björkman (C) 
John-Ove Johansson (M) 
Anetté Bülow (M) 
 

Ewa-Leena Johansson (S) 
Ordförande 

 

Ingemar Javinder (S) 
Vice ordförande 
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Ärendet 
 
Valberedningen har att föreslå 11 ledamöter och 11 ersättare i 
kommunstyrelsen samt ordförande och vice ordförande för 
mandatperioden 2011-2014. 
 
Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet och  
Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg som en grupp samt mellan 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som en grupp. 
Utifrån principerna som anges i Lag om proportionerliga val 
genomförs lottning mellan dessa två samarbetande 
partigrupperingarna vad gäller vilken gruppering som skall tilldelas 
plats 11 som ledamot och plats 11 som ersättare. Lottningen utfaller 
med att plats 11 tilldelas gruppen Centerpartiet och Moderata 
Samlingspartiet i Ljusnarsberg. 
 
________ 
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Kf § 114 
Vb § 2 
 
Val av ledamöter och ersättare i Bergslagens miljö- och byggnämnd

 

 
2011-2014    

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ulla Diedrichsens (V) förslag. 
 
 
Förslag 
 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 
kommunfullmäktige välja följande ledamöter och ersättare i Bergslagens 
miljö- och byggnämnd (BMB) för mandatperioden 2011-2014: 
 

Antti Tsupukka (S) 
Ledamöter 

Ulf Hilding (M) 
 

Carolina Gudmundsdotter (MP) 
Ersättare 

Margareta Svenson (M) 
 
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta föreslå val av  
Antti Tsupukka (S) till vice ordförande. 
 
 
 
Vb § 2 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige välja följande 
ledamöter och ersättare i Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) 
för mandatperioden 2011-2014: 
 

Antti Tsupukka (S) 
Ledamöter 

Ulf Hilding (M) 
 

Carolina Gudmundsdotter (MP) 
Ersättare 

Margareta Svenson (M) 
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Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta föreslå val av  
Antti Tsupukka (S) till vice ordförande. 
 
 
Ärendet 
 
Valberedningen har att föreslå 2 ledamöter och 2 ersättare i  
Bergslagens miljö- och byggnämnd för mandatperioden 2011-2014. 
 
________ 
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Kf § 115 
Vb § 3 
 
Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande 

 
i valnämnden 2011-2014    

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ulla Diedrichsens (V) förslag. 
 
 
Förslag 
 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 
kommunfullmäktige välja följande ledamöter och ersättare samt 
ordförande och vice ordförande i valnämnden för mandatperioden  
2011-2014: 
 

Tord Westin (S) 
Ledamöter 

Pirjo Nilsson (S) 
Leif Jörner Pedersen (V) 
John-Ove Johansson (M) 
Elof Eriksson (C) 
 

Arne Eklund (S) 
Ersättare 

Ken Karlsson (S) 
Annika Renbro (S) 
Helena Ylitalo (M) 
Sivert Bäck (C) 
 

Tord Westin (S) 
Ordförande 

 

Pirjo Nilsson (S) 
Vice ordförande 

 
 
Vb § 3 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige välja följande 
ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 
valnämnden för mandatperioden 2011-2014: 
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Tord Westin (S) 
Ledamöter 

Pirjo Nilsson (S) 
Ken Karlsson (S) 
John-Ove Johansson (M) 
Elof Eriksson (C) 
 

Arne Eklund (S) 
Ersättare 

Gert Stark (S) 
Annika Renbro (S) 
Helena Ylitalo (M) 
Sivert Bäck (C) 
 

Tord Westin (S) 
Ordförande 

 

Pirjo Nilsson (S) 
Vice ordförande 

 
Ärendet 
 
Valberedningen har att föreslå 5 ledamöter och 5 ersättare samt 
ordförande och vice ordförande i valnämnden för mandatperioden  
2011-2014. 
 
________ 
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Kf § 116 
Vb § 4 
 
Val av ledamöter och ersättare samt vice ordförande i  

 
räddningsnämnden Västerbergslagen 2011-2014  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ulla Diedrichsens (V) förslag. 
 
 
Förslag 
 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 
kommunfullmäktige välja följande ledamöter och ersättare i 
räddningsnämnden Västerbergslagen för mandatperioden 2011-2014: 
 

Wiveca Stopp (S) 
Ledamöter 

Jan Karlsson (S) 
John-Ove Johansson (M) 
 

Arne Eklund (S) 
Ersättare 

Elin Allén (S) 
Curt-Arne Sandin (M) 
 
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta föreslå val av  
Wiveca Stopp (S) till vice ordförande. 
 
 
 
Vb § 4 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige välja följande 
ledamöter och ersättare i räddningsnämnden Västerbergslagen för 
mandatperioden 2011-2014: 
 

Wiveca Stopp (S) 
Ledamöter 

Jan Karlsson (S) 
John-Ove Johansson (M) 
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Arne Eklund (S) 
Ersättare 

Elin Allén (S) 
Curt-Arne Sandin (M) 
 
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta föreslå val av  
Wiveca Stopp (S) till vice ordförande. 
 
 
Ärendet 
 
Valberedningen har att nominera 3 ledamöter och 3 ersättare samt 
vice ordförande i Räddningsnämnden Västerbergslagen för 
mandatperioden 2011-2014. 
 
________ 
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Kf § 117 
Vb § 5 
 
Val av ledamöter och ersättare i direktionen för  

 
Bergslagens Kommunalteknik 2011-2014  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ulla Diedrichsens (V) förslag. 
 
 
Förslag 
 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 
kommunfullmäktige välja följande ledamöter och ersättare i direktionen 
för Bergslagens Kommunalteknik för mandatperioden 2011-2014: 
 

Pirjo Nilsson (S) 
Ledamöter 

Gunnar Fransson (M) 
 

Arne Eklund (S) 
Ersättare 

Margareta Lagerlöf (M) 
 
 
 
Vb § 5 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige välja följande 
ledamöter och ersättare i direktionen för Bergslagens Kommunalteknik 
för mandatperioden 2011-2014: 
 

Pirjo Nilsson (S) 
Ledamöter 

Gunnar Fransson (M) 
 

Arne Eklund (S) 
Ersättare 

Margareta Lagerlöf (M) 
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Ärendet 
 
Valberedningen har att föreslå 2 ledamöter och 2 ersättare i 
direktionen för Bergslagens Kommunalteknik för mandatperioden 
2011-2014. 
 
________ 
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Kf § 118 
Vb § 6 
 

 
Val av 6 kommunrevisorer 2011-2014 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ulla Diedrichsens (V) förslag. 
 
 
Förslag 
 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 
kommunfullmäktige välja följande kommunrevisorer för mandatperioden 
2011-2014 samt ordförande för dessa: 
 
Lars-Åke Martinsson 
Bengt Sandström 
Karl-Erik Persson 
Boris Gudmundsson 
Rune Andersson 
Eva Wikman Jägerström 
 

Rune Andersson 
Ordförande 

 
 
 
Vb § 6 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige välja följande 
kommunrevisorer för mandatperioden 2011-2014: 
 
Lars-Åke Martinsson 
Bengt Sandström 
Karl-Erik Persson 
Boris Gudmundsson 
Rune Andersson 
Eva Wikman Jägerström 
 
 
Ärendet 
 
Valberedningen har att föreslå 6 kommunrevisorer för 
mandatperioden 2011-2014. 
 
________ 
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Kf § 119 
Vb § 7 
 
Val av ledamot och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 

 
överförmyndarnämnden 2011-2014  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ulla Diedrichsens (V) förslag. 
 
 
Förslag 
 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 
kommunfullmäktige välja följande ledamot och ersättare samt ordförande 
och vice ordförande i överförmyndarnämnden för mandatperioden  
2011-2014: 
 

Pirjo Nilsson (S) 
Ledamot 

 

Margareta Lagerlöf (M) 
Ersättare 

 

Pirjo Nilsson (S) 
Ordförande 

 

Lena Vinnerås (S), Nora 
Vice ordförande 

 
Hendrik Bijloo (KFL) föreslår kommunfullmäktige välja  
Helle Bryn-Jensen (KFL) till ersättare i överförmyndarnämnden för 
mandatperioden 2011-2014. 
 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ulla Diedrichsens förslag och  
Hendrik Bijloos förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Ulla Diedrichsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Då ärendet avser val, vidtar sluten omröstning, 
John Wassberg (V) och Josefina Backelin (C) utses till rösträknare. 
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Omröstningsresultat 
 
Omröstningen utfaller med 20 röster för Margareta Lagerlöf och  
11 röster för Helle Bryn-Jensen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige väljer Margareta Lagerlöf till ersättare i 
överförmyndarnämnden. 
 
 
 
Vb § 7 
 
Valberedningens beslut 
 
Valberedningen beslutar hänskjuta valet av ersättare i 
överförmyndarnämnden till kommunfullmäktige. 
 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige välja följande 
ledamot i överförmyndarnämnden för mandatperioden 2011-2014: 
 

Pirjo Nilsson (S) 
Ledamot 

 
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att hänskjuta val av 
ordförande och vice ordförande till senare sammanträde i 
kommunfullmäktige. 
 
 
Ärendet 
 
Valberedningen har att föreslå 1 ledamot och 1 ersättare samt 
ordförande och vice ordförande i överförmyndarnämnden för 
mandatperioden  
2011-2014. 
 
________ 
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Kf § 120 
Vb § 8 
 
Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 

 
styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks fritidsanläggning samt revisorer   

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ulla Diedrichsens (V) förslag. 
 
 
Förslag 
 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 
kommunfullmäktige välja följande ledamöter och ersättare samt 
ordförande. vice ordförande och revisorer för Stiftelsen Gillersklacks 
fritidsanläggning: 
 

Ewa-Leena Johansson (S) 
Ledamöter 

Ingemar Javinder (S) 
Arne Eklund (S) 
 

Pirjo Nilsson (S) 
Ersättare 

Susann Hall (S) 
Mikael Kähäri (S) 
 

Ewa-Leena Johansson (S) 
Ordförande 

 

Ingemar Javinder (S) 
Vice ordförande 

 

Eva Wikman Jägerström 
Revisor 

 

Peter Söderman, PwC 
Auktoriserad revisor 
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Vb § 8 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige välja följande 
ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 
styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks fritidsanläggning: 
 

Ewa-Leena Johansson (S) 
Ledamöter 

Ingemar Javinder (S) 
Arne Eklund (S) 
 

Pirjo Nilsson (S) 
Ersättare 

Susann Hall (S) 
Mikael Kähäri (S) 
 

Ewa-Leena Johansson (S) 
Ordförande 

 

Ingemar Javinder (S) 
Vice ordförande 

 
 
Ärendet 
 
Valberedningen har att föreslå 3 ledamöter och 3 ersättare samt 
ordförande och vice ordförande i styrelsen för  
Stiftelsen Gillersklacks fritidsanläggning samt 2 revisorer. 
 
________ 
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Kf § 121 
Vb § 9 
 
Val av ledamöter och ersättare i regionfullmäktige samt ledamot och 

 
ersättare i valberedningen för Regionförbundet Örebro 2011-2014  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ulla Diedrichsens (V) förslag. 
 
 
Förslag 
 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 
kommunfullmäktige välja följande ledamöter och ersättare i 
regionfullmäktige samt följande ledamot och ersättare i 
valberedningen för Regionförbundet Örebro för mandatperioden 
2011-2014 
 

Ewa-Leena Johansson (S) 
Ledamöter 

Katarina Lohager (C) 
 

Leif Jörner Pedersen (V) 
Ersättare 

Ulf Hilding (M) 
 

Ewa-Leena Johansson (S) 
Ledamot i valberedningen 

 

Katarina Lohager (C) 
Ersättare i valberedningen 

 
 
 
Vb § 9 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige välja följande 
ledamöter och ersättare i regionfullmäktige för Regionförbundet 
Örebro för mandatperioden 2011-2014: 
 

Ewa-Leena Johansson (S) 
Ledamöter 

Katarina Lohager (C) 
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Ersättare 
Leif Jörner Pedersen (V) 
Ulf Hilding (M) 
 
 
Ärendet 
 
Valberedningen har att föreslå 2 ledamöter och 2 ersättare i 
regionfullmäktige samt ledamot och ersättare i valberedningen för 
Regionförbundet Örebro för mandatperioden 2011-2014. 
 
________ 
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Kf § 122 
Vb § 10 
 
Val av nämndemän till Örebro tingsrätt 2011-2014 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ulla Diedrichsens (V) förslag. 
 
 
Förslag 
 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 
kommunfullmäktige välja följande nämndemän till Örebro tingsrätt 
för mandatperioden 2011-2014: 
 
Wiveca Stopp  
Astrid Dahl 
Elof Eriksson 
 
 
 
Vb § 10 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige välja följande 
nämndemän till Örebro tingsrätt för mandatperioden 2011-2014: 
 
Wiveca Stopp  
Astrid Dahl 
Elof Eriksson 
 
 
Ärendet 
 
Valberedningen har att föreslå 3 nämndemän till Örebro tingsrätt för 
mandatperioden 2011-2014. 
 
________ 
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Kf § 123 
Vb § 11 
 
Val av gode män för fastighetsbildningsförrättning 2011-2014 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ulla Diedrichsens (V) förslag. 
 
 
Förslag 
 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 
kommunfullmäktige välja följande gode män för fastighets-
bildningsförrättning för mandatperioden 2011-2014: 
 
Företrädare för sakkunskap i landsbygdsfrågor 
Lars Bergsten (S) 
Eskil Stopp (C) 
Curt-Arne Sandin (M) 
 
Företrädare för sakkunskap i tätortsfrågor 
Lars Bergsten (S) 
Niklas Hermansson (C) 
Curt-Arne Sandin (M) 
 
 
 
Vb § 11 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Valberedning beslutar föreslå kommunfullmäktige välja följande 
gode män för fastighetsbildningsförrättning för mandatperioden 
2011-2014: 
 
Företrädare för sakkunskap i landsbygdsfrågor 
Lars Bergsten (S) 
Eskil Stopp (C) 
Curt-Arne Sandin (M) 
 
Företrädare för sakkunskap i tätortsfrågor 
Lars Bergsten (S) 
Niklas Hermansson (C) 
Curt-Arne Sandin (M) 
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Ärendet 
 
Valberedningen har att föreslå 6 gode män för fastighetsbildnings-
förrättning, varav 3 är företrädare för sakkunskap i landsbygdsfrågor 
och 3 företrädare för sakkunskap i tätortsfrågor, för mandatperioden  
2011-2014. 
 
________ 
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Kf § 124 
Vb § 12 
 
Förordnande av begravningsombud 2011-2014 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ulla Diedrichsens (V) förslag. 
 
 
Förslag 
 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 
kommunfullmäktige föreslå Antti Tsupukka till förordnande som 
begravningsombud. 
 
 
 
Vb § 12 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta föreslå  
Antti Tsupukka till förordnande som begravningsombud. 
 
 
Ärendet 
 
Valberedningen har att föreslå personer till förordnande som 
begravningsombud för mandatperioden 2011-2014. 
 
________ 
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Kf § 125 
 
Val av ledamot och ersättare i Samordningsförbundet för Örebro län 
(T), (Sofint), 2011-2014    
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ulla Diedrichsens (V) förslag. 
 
 
Förslag 
 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 
kommunfullmäktige välja följande ledamot och ersättare i 
Samordningsförbundet för Örebro län (T), (Sofint) för 
mandatperioden 2011-2014.. 
 
Ledamot 
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
 
Ersättare 
Ewa-Leena Johansson (S) 
 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige har att välja 1 ledamot och 1 ersättare i 
Samordningsförbundet för Örebro län (T), (Sofint) för 
mandatperioden 2011-2014.. 
 
_________ 
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Kf § 126 
Vb § 14 
 
Ordning för ersättarnas tjänstgöring i nämnder 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag 
 
 
 
Vb § 14 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta om ordning för 
ersättarnas tjänstgöring i nämnder enligt följande: 
 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare 
till tjänstgöring i nedan angivna partigruppsordning: 
 
Partigrupp  Partigruppsordning 
Socialdemokraterna (S)  (S), (V), (MP), (C), (M) 
Vänsterparitet (V)  (V), (S), (MP), (C), (M) 
Miljöpartiet de gröna (MP)  (MP), (V), (S), (C), (M) 
Centerpartiet (C)  (C), (M), (MP), (S), (V) 
Moderata Samlingspartiet (M) (M), (C), (MP), (S), (V) 
 
 
Ärendet 
 
Kommunfullmäktige skall enligt Kommunallagen kap 6 § 9, i de fall 
inte ersättarna väljs proportionerligt, besluta om i vilken ordning 
ersättarna skall tjänstgöra i nämnder. 
 
________ 
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Kf § 127  
 
Delgivningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Delgivningen läggs till handlingarna. 
 
 
ÄRENDET 
 

 
Centerpartiet och Moderata 
Samlingspartiet i Ljusnarsberg 

Valteknisk samverkan mandatperioden  
2011-2014. 

   

 
Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
de gröna 

Valteknisk samverkan mandatperioden  
2011-2014. 

 
_________ 
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Kf § 128 Dnr KS 239/2010 101 
 
Avsägelse, ledamot i kommunfullmäktige, Frida Wiklund (MP) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Frida Wiklund (MP) entledigande 
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt att begäran görs 
till Länsstyrelsen Örebro län om rösträkning för framtagande av ny 
ledamot. 
 
 
Ärendet 
 
Frida Wiklund (MP) inkom den 16 december 2010 med en avsägelse från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
_________ 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 16 december 2010, §§ 100-106, 108-128 
 
 
 
 
 
Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 
Ewa-Leena Johansson Ulf Hilding 
Ingemar Javinder 
Ulla Kalander-Karlsson  

Margareta Lagerlöf, tjänstgörande 
ersättare 

Gert Stark, §§ 100-106, 108, 114-128 Karin Gröningson 
Sten-Ove Karlsson, tjänstgörande ersättare John-Ove Johansson 
Lars Bergsten Anetté Bülow 
Pirjo Nilsson  
Mikael Kähäri Centerpartiet 
Annika Renbro Andreas Alexandre 
Ken Karlsson Hans Hedborg 
Elin Allén Josefina Backelin 
Antti Tsupukka Janeric Björkman, tjänstgörande ersättare 
Annika Javinder  
Susanne Hall, §§ 109-113 Kraftsamling för Ljusnarsberg 
 Helle Bryn-Jensen 
Vänsterpartiet Hendrik Bijloo 
Astrid Dahl  
John Wassberg Sverigedemokraterna 
Ulla Diedrichsen Jens Pettersson 
 Ann-Charlott Ljung 
Miljöpartiet de gröna  
Carolina Gudmundsdotter  
Frida Wiklund  
 

 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      53 (54) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2010-12-16 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
Bilaga 2 
 
 
 
 
Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 16 december 2010, § 107 
 
 
 
 
 
Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 
Ewa-Leena Johansson Ulf Hilding 
Ingemar Javinder 
Ulla Kalander-Karlsson  

Margareta Lagerlöf, tjänstgörande 
ersättare 

Gert Stark Karin Gröningson 
Sten-Ove Karlsson, tjänstgörande ersättare John-Ove Johansson 
Lars Bergsten Anetté Bülow 
Pirjo Nilsson  
Mikael Kähäri Centerpartiet 
Annika Renbro Andreas Alexandre 
Ken Karlsson Hans Hedborg 
Elin Allén Josefina Backelin 
Antti Tsupukka Janeric Björkman, tjänstgörande ersättare 
Annika Javinder  
 Kraftsamling för Ljusnarsberg 
Vänsterpartiet Helle Bryn-Jensen 
Astrid Dahl Hendrik Bijloo 
John Wassberg  
Ulla Diedrichsen Sverigedemokraterna 
 Jens Pettersson 
Miljöpartiet de gröna Ann-Charlott Ljung 
Carolina Gudmundsdotter  
Frida Wiklund  
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Bilaga 3 
 
 
Omröstningsresultat Ingemar Javinders (S) yrkande om bifall till kommunstyrelsens 
förslag till Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen och 
Ulla Diedrichsens yrkande om strykningar i förslaget. 
 
Propositionsordning: 

 
Ja-röst för bifall till Ingemar Javinders yrkande. 
Nej-röst för bifall till Ulla Diedrichsens yrkande. 
 
 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 
Ewa-Leena Johansson (S) X   
Ingemar Javinder (S) X   
Ulla Kalander-Karlsson (S) X   
Gert Stark (S) X   
Sten-Ove Karlsson (S) X   
Lars Bergsten (S) X   
Pirjo Nilsson (S) X   
Mikael Kähäri (S) X   
Annika Renbro (S) X   
Ken Karlsson (S) X   
Elin Allén (S) X   
Antti Tsupukka (S) X   
Annika Javinder (S) X   
Astrid Dahl (V)  X  
John Wassberg (V)  X  
Ulla Diedrichsen (V)  X  
Ulf Hilding (M) X   
Margareta Lagerlöf (M) X   
Karin Gröningson (M) X   
John-Ove Johansson (M) X   
Anetté Bülow (M) X   
Andreas Alexandre (C) X   
Hans Hedborg (C) X   
Josefina Backelin (C) X   
Janeric Björkman (C) X   
Helle Bryn-Jensen (KFL) X   
Hendrik Bijloo (KFL) X   
Carolina Gudmundsdotter (MP)  X  
Frida Wiklund (MP)  X  
Jens Pettersson (SD) X   
Ann-Charlott Ljung (SD) X   
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