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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-06-09 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

Plats och tid                       Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 18.30 – 20.25 
                    

 
Beslutande 

 
Enligt bilaga 1. 
 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 

Tommy Larserö, kommunchef  
Bo Wallströmer, ekonomichef, §§ 52-54 

Utses att justera Annika Renbro (S) och John-Ove Johansson (M) 
Justeringsersättare Ulf Hilding (M) 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2011-06-16 
 
 
 
 

Underskrifter Sekreterare       ….……………………………………………………………………….. Paragrafer: 52 – 68 
  Anders Andersson  

 
  

 
 

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

  Ken Karlsson 
 
 
 
 

 
Justerande          ………………………………………………………………………………………………………… 
                     Annika Renbro John-Ove Johansson 
 

 

   ANSLAG/BEVIS           
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2011-06-09      

Datum för 
anslags uppsättning 2011-06-16 Datum för 

anslags nedtagande 2011-07-11 
 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                                        Anders Andersson                                    
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Kf § 52   
 
Tillkommande ärenden i kungörelsen 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande Ken Karlsson (S) föreslår att följande 
ärende tillförs dagens kungörelse: Årsredovisning, revisionsberättelse 
och granskningsrapport 2010. Vidare föreslås att ärendet Information om 
projektet Bergskraft utgår då projektledare Stefan Sädbom fått förhinder 
och inte kan närvara vid dagens sammanträde.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändringar i 
kungörelsen. 
 
_________ 
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Kf § 53   
 
Allmänhetens frågestund 
 
 
Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige 
och ingen frågeställare anmäler sig till dagens sammanträde. 
 
Till dagens sammanträde har inkommit en fråga till allmänhetens 
frågestund skriftligt från Barbro Resare. Kommunfullmäktiges 
ordförande Ken Karlsson (S) redovisar den inkomna frågan som lyder 
som följer:  
 
”Eftersom jag inte har möjlighet att närvara vid dagens 
kommunfullmäktigesammanträde önskar jag på detta sätt ställa frågan: 
Har tidigare Vägverket hört av sig angående en motion, som 
vidarebefordrades till den instansen, angående önskemålet om lite 
information om ’Björnjägaren’ som står som upphov till den konstnärliga 
utsmyckningen vid den frekvent besökta rastplatsen vid Norrsjön RV 50 i 
Ljusnarsberg? Motionen inlämnad av Centerns fullmäktigegrupp genom 
Barbro Resare (2009). Om svar Nej, vore det kanske på sin plats att 
överlämna motionen till Vägverkets efterträdare, numera Trafikverket.” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) svarar att 
Trafikverket inkommit med svar med anledning av motionen. 
Trafikverket anger att ”Björnjägaren” ej är upphovsman till konstverken 
vid Norrsjöns rastplats.  Därigenom finner Trafikverket ingen orsak till 
att informera om ”Björnjägaren” vid den berörda rastplatsen. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Barbro Resare 
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Kf § 54 
Ks § 86   
Au § 52 
Bus § 26 
Su § 31  Dnr KS 020/2011 
 
Årsredovisning 2010 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar förslag till årsredovisning 
2010. Årets resultat i driftredovisningen visar för kommunen ett 
överskott i förhållande till budget med 7 346 000 kronor. Allmänna 
utskottet uppvisar ett överskott med 5 246 000 kronor, 
bildningsutskottet ett underskott med 298 000 kronor och sociala 
utskottet ett underskott med 332 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomichef Bo Wallströmer att genomföra 
erforderliga revideringar varefter den ekonomiska årsredovisningen för 
Ljusnarsbergs kommun år 2010 skall överlämnas till revisorerna för 
granskning och därefter till kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att efter revisorernas hörande godkänna 
föreliggande årsredovisning för Ljusnarsbergs kommun år 2010. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar förslag till årsredovisning 2010. 
 
Revisorerna har inkommit med revisionsberättelse med därtill hörande 
bilagor daterad den 17 maj 2011 i vilken riktas anmärkning enligt 
Kommunallagen 9 kap 17 § mot kommunstyrelsens sätt att leda, styra, 
följa upp och kontrollera verksamheten.  
 
Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2010 
godkänns samt, trots kritiska uttalanden i revisionsberättelsen och efter 
samlad bedömning, att ledamöterna i kommunstyrelsen och de 
gemensamma nämnderna beviljas ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet. 
 
Kommunfullmäktige skall enligt Kommunallagen 5 kap § 25 a i de fall 
revisorerna riktat anmärkning enligt Kommunallagen 9 kap 17 § besluta  
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om anmärkning även skall framställas från fullmäktiges sida. Beslutet 
skall motiveras. Vidare skall, enligt Kommunallagen 5 kap 31 § i de fall 
anmärkning framställts i revisionsberättelsen, förklaring inhämtas från 
den anmärkningen gäller. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har inhämtat förklaring från 
kommunstyrelsen genom dess ordförande Ewa-Leena Johansson (S).  
I förklaringen anges bland annat att anmärkningen från revisorerna detta 
år är likalydande med anmärkningen förra året. I samband med denna 
anmärkning beslutade kommunstyrelsen vid sammanträde den 10 juni 
2010, § 142 att ett förslag på förbättrad återrapportering och vidtagande 
av nödvändiga anpassningar och åtgärder i enlighet med revisions-
rapporten skulle tillställas kommunfullmäktige vid sammanträde den  
9 september 2010. Vid detta sammanträde, § 59, presenterades ett förslag 
till övergripande struktur för en ny styrmodell, vilket återremitterades för 
ytterligare bearbetning och utveckling. Vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 6 december 2010, § 103 presenterades ett förslag till ny 
styrmodell för Ljusnarsbergs kommun som antogs av kommun-
fullmäktige. I den beslutade nya styrmodellen finns tydligare ansvars-
beskrivningar, uppdragshandlingar, uppföljningsrutiner och angivna 
indikatorer vilket skall förbättra återrapporteringen till kommun-
fullmäktige. Det ovan beskrivna händelseförloppet har dessvärre 
inneburit att år 2010 blivit ett mellanår då kommunen valt att inte arbeta 
dubbelt med att både förbättra den gamla styrmodellen samtidigt som en 
ny styrmodell togs fram. Poängteras skall att det genomförs uppföljningar 
av verksamheterna, revisorernas anmärkning avser att genomförda 
uppföljningar inte redovisas till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige. 
 
Förslag 
Kommunfullmäktiges ordförande Ken Karlsson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att dela revisorernas uppfattning att 
kommunstyrelsen brustit i ledning, styrning, uppföljning och kontroll och 
riktar därför anmärkning mot kommunstyrelsen med motivering i 
enlighet med vad som framförs i revisionsberättelsen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att dela revisorernas uppfattning att 
kommunstyrelsen brustit i ledning, styrning, uppföljning och kontroll och 
framställer därför anmärkning också från kommunfullmäktiges sida mot 
kommunstyrelsen med motivering i enlighet med vad som framförs i 
revisionsberättelsen. 
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Kommunfullmäktige beslutar, efter revisorernas tillstyrkan, att bevilja 
ledamöterna i kommunstyrelsen och de gemensamma nämnderna 
ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar, efter revisorernas tillstyrkan, att godkänna 
kommunens årsredovisning för år 2010. 
 
Protokollsanteckning 
Det antecknas att de ledamöter i kommunfullmäktige, vilka jämväl var 
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och de gemensamma 
nämnderna 2010, icke deltar i behandlingen av ärendet vad avser frågan 
om ansvarsfrihet. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Revisionen 
Kommunchef Tommy Larserö 
Ekonomichef Bo Wallströmer 
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Kf § 55 
Ks § 87 
Au § 41  Dnr KS 012/2011 
      
Välfärdsbokslut 2010 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson informerar om att något förslag 
till Välfärdsbokslut 2010 ännu ej erhållits. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist har inkommit med förslag till 
välfärdsbokslut för år 2010. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner föreliggande välfärdsbokslut för år 
2010. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist 
Bildningschef Anders Nordlund + handling 
Socialchef Charlotte Dahlbom + handling 
 
 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      8 (26) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-06-09 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Kf § 56 
Ks § 139 
Au § 71  Dnr KS 005/2010 106 
 
Årsredovisning, revisionsberättelse och 
revisionsrapport 2010, Bergslagens Kommunalteknik 
 
 
Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med 
årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport för år 2010. 
Sammantaget visar driftredovisningen på ett överskott med 
4 336 000 kronor. 
 
Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 27 april 2011,  
§ 27 att begära beslut om ansvarsfrihet hos kommunfullmäktige i 
Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja kommunens 
ledamöter i förbundsdirektionen ansvarsfrihet i enlighet med 
revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2010 samt godkänna 
årsredovisningen för detsamma. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Det antecknas att Pirjo Nilsson (S) och Hans Hedborg (C) icke 
deltar i behandlingen av ärendet och beslutet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunens ledamöter i 
förbundsdirektionen ansvarsfrihet i enlighet med revisions-
berättelsen för verksamhetsåret 2010 samt godkänna 
årsredovisningen för detsamma. 
 
Protokollsanteckning 
Det antecknas att Pirjo Nilsson (S) och Hans Hedborg (C) icke 
deltar i behandlingen av ärendet och beslutet. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Bergslagens Kommunalteknik 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Nora kommun
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Kf § 57 
Ks § 134 
Ks § 106 
Au § 53  Dnr KS 007/2011 
 
Lokal turiststrategi, ”Vision, mål, strategi och 
organisation för ökad turism, tillväxt och utveckling i 
Ljusnarsbergs besöksnäring” 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 
2010, § 105 i samband med antagande av Övergripande strategier och 
budget för 2011 och flerårsplan 2012-2013 att kommunen skulle 
upprätta en kommunal turiststrategi, vilken skulle samordnas med 
strategin för Bergslagsturism. 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson inkom med förslag till lokal 
turiststrategi, ”Vision, mål, strategi och organisation för ökad turism, 
tillväxt och utveckling i Ljusnarsbergs besöksnäring”, daterad den  
30 mars 2011. Denna turiststrategi bygger på Regionförbundet Örebros, 
kommunernas i norra Örebro län (KNÖL-kommunerna) och Tursams 
utarbetade strategi ”Destination Bergslagen”. I bifogad skrivelse 
föreslog näringslivsutvecklare Tomas Larsson kommunstyrelsen besluta 
att upphandla turistverksamhet enligt föreliggande förslag, 
upphandlingen skulle ske våren/sommaren 2011 samt att avtal skulle 
ingås för tre år med möjlighet till förlängning i två år. Vidare skulle i 
avtalet anges att detta kan omförhandlas om KNÖL-kommunerna 
kommer överens om annan gemensam driftform än gällande. Dock 
kunde avtalsparten om så önskades under avtalad period fortsatt fungera 
som kommunens turismpersonal efter förhandling om förändrad 
organisationsform. Omfattningen av avtalet skulle regleras inom ramen 
för befintlig budget. 
 
Allmänna utskottet förslog vid sammanträde den 13 april 2011, § 53  
kommunstyrelsen besluta dels att anta ovanstående förslag till lokal 
turiststrategi efter gjorda revideringar, dels i enlighet med näringslivs-
utvecklare Tomas Larssons förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 april 2011, § 106 
att återremittera ärendet för kompletteringar. 
 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson har inkommit med reviderat 
förslag till lokal turiststrategi, ”Vision, mål, strategi och organisation för 
ökad turism, tillväxt och utveckling i Ljusnarsbergs besöksnäring”, 
daterat den 16 maj 2011. 
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Näringslivsutvecklare Tomas Larsson redovisar det reviderade förslaget 
till lokal turiststrategi. 
 
Förslag 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till lokal turiststrategi 
”Vision, mål, strategi och organisation för ökad turism, tillväxt och 
utveckling i Ljusnarsbergs besöksnäring”. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till lokal turiststrategi, 
”Vision, mål, strategi och organisation för ökad turism, tillväxt och 
utveckling i Ljusnarsbergs besöksnäring”, samt ger kommunstyrelsen 
tillåtelse att ta beslut om revideringar som ej är av principiell karaktär. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Yrkanden 
Ulf Hilding (M), med instämmande av Gunnar Fransson (M), yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget till lokal turiststrategi samt 
att stödet till besöksnäringen behandlas i sedvanlig ordning i budget-
processen. 
 
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Ulla Diedrichsen (V), 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till Ulf Hildings med fleras avslagsyrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med resultat enligt bilaga 2. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktiges omröstning utfallit med  
20 ja-röster och 9 nej-röster. Kommunfullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till lokal 
turiststrategi, ”Vision, mål, strategi och organisation för ökad turism, 
tillväxt och utveckling i Ljusnarsbergs besöksnäring”, samt ger 
kommunstyrelsen tillåtelse att ta beslut om revideringar som ej är av 
principiell karaktär. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson 
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Kf § 58 
Ks § 140 
Au § 72  Dnr KS 044/2011 
 
Nya avtal med Kommuninvest 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommuninvest har den 15 april 2011 inkommit med förslag till två 
nya avtal med medlemmarna i syfte att även i framtiden tydliggöra 
medlemsansvaret. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för 
slutgiltigt beslut av kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar ingå avtal med Kommuninvest enligt 
föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktiges förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Kommuninvest 
Ekonomichef Bo Wallströmer 
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Kf § 59 
Ks § 142 
Au § 73  Dnr KS 205/2010 106 
      
Yttrande gällande revisorernas rapport ”Granskning 
av bygglovsprocessen”, Bergslagens miljö- och 
byggnämnd 
 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna i Bergslagens miljö- och byggnämnd 
(BMB) gav PwC i uppdrag att genomföra en granskning av bygglovs-
processen vid Bergslagens miljö- och byggförvaltning. 
 
Revisor Lars Edgren, PwC inkom med revisionsrapport 
”Granskning av bygglovsprocessen, Bergslagens Miljö- och 
Byggnämnd, Lindesberg” daterad den 15 november 2010. I bifogad 
skrivelse daterad den 11 november 2010 från de förtroendevalda 
revisorerna i BMB konstaterades att granskningen bland annat 
noterat att en avstämning av intäkterna inte görs, att nämnden saknar 
en egen webbplats där bygglovsregler och priser framgår samt att 
det saknas mål för verksamheten. Rapporten överlämnades till 
Lindesbergs kommunstyrelse med önskan om skriftligt svar senast 
den 28 februari 2011. 
 
Kommunstyrelsen delgavs revisionsrapporten vid sammanträde den  
3 januari 2011, § 2 varvid beslutades att begära att få ta del av 
Bergslagens miljö- och byggförvaltnings svar till revisorerna. 
 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning har upprättat yttrande 
daterat den 14 mars 2011 vilket antogs av Bergslagens miljö- och 
byggnämnd vid sammanträde den 6 april 2011, § 86. 
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för 
vidare behandling av kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige noterar yttrandet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Bergslagens miljö- och byggförvaltning 
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Kf § 60 
Ks § 143 
Bus § 51  Dnr KS 022/2011 
 
Förslag till reviderade taxor för Servicegruppens tjänster 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enhetschef/rektor Kent Liljendahl har inkommit med skrivelse daterad den 
14 april 2011 rörande revidering av taxor för Servicegruppens tjänster. Det 
konstateras att taxorna inte ändrats sedan december 2002. 
 
Förslag 
Enhetschef/rektor Kent Liljendahl föreslår kommunfullmäktige besluta om 
följande taxa för Servicegruppens tjänster: 
 
Gräsklippning: Tomt upp till 2 000 kvm - 180 kronor per tillfälle 
 Tomt över 2 000 kvm - 250 kronor per tillfälle 
 
Krattning: 125 kronor per timme 
 
Trimning och  
häckklippning: 125 kronor per timme 
 
Snöskottning av  
trappor, gång- 
vägar och garage- 
infarter: 125 kronor per timme 
 
Sandning av 
trappor, gång- 
vägar och garage- 
infarter (inklusive 
sand) 100 kronor per tillfälle 
 
Transporter  100-500 kronor per timme beroende på mängd som 

transporteras. 
 
Vidare föreslås att ovanstående priser är inklusive moms samt gäller från 
och med den 1 juni 2011. 

- 
Bildningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag 
till reviderade taxor för Servicegruppens tjänster. Vidare föreslås 
kommunfullmäktige besluta att de reviderade taxorna skall gälla från och 
med den 1 juli 2011. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt bildningsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Enhetschef/rektor Kent Liljendahl 
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Kf § 61 
Ks § 144  Dnr KS 048/2011 
 
Förslag till ny bygglovstaxa 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ny Plan- och bygglag (PBL) trädde i kraft den 2 maj 2011 och medför 
bland annat förändrade taxor. Den nya Plan- och bygglagen innebär ett 
förändrat arbetssätt och ger kommunerna ytterligare uppgifter i samband 
med tillsyn och kontroller av byggandet. Konstruktionen av taxan är i 
princip samma som har gällt sedan 1987 med de justeringar som den 
nya lagen ger. 
 
Taxan består av bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor samt 
att avgifter för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör 
en tusendel av gällande prisbasbelopp (mPBB) samt ärendeberoende 
faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som 
handläggningen av respektive ärendetyp kräver.  
 
Förslag 
Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade vid sammanträde den  
4 maj 2011, § 113 föreslå kommunstyrelserna i Hällefors, Lindesbergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner att föreslå respektive kommun-
fullmäktige att, med stöd av Plan- och bygglagen kap 12, § 10, anta 
föreliggande förslag till taxa för prövning enligt Plan- och bygglagen 
och enligt Sveriges Kommuners och Landstings rekommendation med 
justeringsfaktor till 0,8. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Bergslagens miljö- och 
byggnämnds förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Bergslagens miljö- och byggnämnd 
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Kf § 62 
Ks § 145 
Su § 71  Dnr KS 017/2011 
 
Fastställande av avgift med anledning av ny alkohollag 
 
 
Ärendebeskrivning 
Alkoholhandläggare Ulf Wiman har inkommit med skrivelse daterad den 
3 maj 2011 i vilken anges att den 1 januari 2010 trädde ny alkohollag i 
kraft där en av ändringarna rörde stadgandet om att en sökande av 
tillstånd att servera alkohol skall avlägga ett kunskapsprov i alkohollagen. 
Kunskapsprovet för sökande rörande Ljusnarsbergs kommun 
administreras av norra Örebro läns alkoholhandläggare placerad i 
Lindesbergs kommun och någon avgift har hitintills ej tagits ut. 
Kommunen äger rätten att ta ut en generell avgift som skall täcka 
självkostnaderna för handläggningen. 
 
Förslag 
Alkoholhandläggare Ulf Wiman föreslår i ovanstående skrivelse sociala 
utskottet besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta om följande taxa 
för kunskapsprov enligt alkohollagen: 
 

• För första provtillfället 500 kronor. 
• För andra provtillfället 500 kronor. 
• För tredje provtillfället ingen avgift. 

 
Sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta avgift för 
kunskapsprov enligt alkohollagen enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Alkoholhandläggare Ulf Wiman 
Alkoholadministratör Maud Bergman 
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Kf § 63 
Ks § 152 
Au § 76  Dnr KS 033/2011 
 
Redovisning och uppföljning av verkställighet 
gällande beslut i kommunfullmäktige exklusive 
motioner, medborgarförslag och budgetbeslut 2010-
2011 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 3 maj 2011 av verkställighet 
gällande beslut tagna i kommunfullmäktige exklusive motioner, 
medborgarförslag och budgetbeslut 2010-2011. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
uppföljningen och redovisningen. 
 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna uppföljningen och 
redovisningen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
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Kf § 64 
Ks § 153  Dnr KS 050/2011 
 
Reviderat kalendarium 2011 för kommunfullmäktige 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 
daterad den 18 maj 2011 rörande reviderade sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2011 med mera. 
 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i föreliggande skrivelse 
kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges 
sammanträdestider 2011 i det att sammanträdet torsdagen den 8 
september flyttas till torsdagen den 15 september och sammanträdet 
torsdagen den 10 november flyttas till torsdagen den 17 november. 
Vidare föreslås att sammanträdena ovan samt sammanträdet den 15 
december avhålls med början klockan 18.30. Slutligen föreslås 
kommunfullmäktige besluta ge kommunstyrelsen rätt att vid behov 
ändra sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Kansliavdelningen 
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Kf § 65   
 
Val av stämmoombud och ersättare för denne i 
Ljusnarsbergs Kommunlager AB 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja stämmoombud och ersättare för denne 
i Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 
 
Förslag 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 
kommunfullmäktige välja Ken Karlsson (S) till ordinarie stämmoombud i 
Ljusnarsbergs Kommunalger AB samt Wiveca Stopp (S) till dennes 
ersättare. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Ken Karlsson (S) till stämmoombud i 
Ljusnarsbergs Kommunlager AB och Wiveca Stopp (S) till ersättare för 
honom. 
 
_________ 
 
Expediering: 
De valda 
Ljusnarsbergs Kommunlager AB 
Kansliavdelningen 
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Kf § 66   Dnr KS 013/2011 
 
Information om Vallagen och utseende av ledamöter och 
ersättare i kommunfullmäktige 
 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 12 maj 2011 lyfte 
ledamoten Gert Stark (S) frågan hur tillsättningen av ledamöter och 
ersättare i kommunfullmäktige utses av länsstyrelserna. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med information 
daterad den 30 maj 2011 om Vallagen och vad den fastslår beträffande 
tillsättning av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktigeförsamlingar. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner informationen. 
 
_________ 
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Kf § 67 
Ks § 158 
Au § 82  Dnr 026/2011 
 
Årsredovisning, revisionsberättelse och gransknings-
rapport 2010, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
 
Ärendebeskrivning 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har inkommit med förslag 
till årsredovisning för verksamhetsåret 2010. LFABs ekonomiska 
resultat för år 2010 uppgår till ett underskott av 1 257 000 kronor. 
Underskottet föreslås av styrelsen balanseras i ny räkning.  
 
Auktoriserad revisor Torbjörn Evaldsson, Grant Thornton har inkommit 
med förslag till revisionsberättelse där årsstämman föreslås fastställa 
föreliggande förslag till resultaträkning och balansräkning, att resultatet 
disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens 
ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
berört räkenskapsår.  
 
Lekmannarevisor Rune Andersson har inkommit med gransknings-
rapport i vilken bland annat anges att revisorerna bedömer att bolagets 
verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2011, § 41 
ge kommunens ombud vid LFAB:s bolagsstämma följande direktiv: 

• att bevilja styrelsen och verkställande direktören 
ansvarsfrihet i enlighet med förslag i revisionsberättelsen och 
godkänna årsredovisningen för Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag avseende räkenskapsåret 2010,  

• att godkänna styrelsens förslag till disposition av årets 
resultat, 

• att Ingemar Javinder (S) väljs till ordförande i Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag, 

• att styrelsen i övrigt skall bestå av Ewa-Leena Johansson (S), 
Gert Stark (S), Wiveca Stopp (S), Hans Hedborg (C) och 
Anetté Bülow (M), 

• att till ersättare i styrelsen välja Mikael Kähäri (S),  
Leif Jörner Pedersen (V), Andreas Alexandre (C) och  
Gunnar Fransson (M), 

• att till lekmannarevisor välja Rune Andersson, 
• att ge styrelsen i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen 

säga upp hyresavtal med kommunen gällande 
förvaltningslokaler, 
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• att styrelsen skall verka för avyttring av bolagets 
industrilokaler utifrån marknadsmässiga villkor, samt 

• att styrelsen skall följa de ägardirektiv kommunfullmäktige 
beslutat om. 

 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen för 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag, revisionsberättelsen och 
granskningsrapporten för verksamhetsåret 2010 samt i övrigt hänvisa till 
kommunfullmäktiges beslut vid sammanträde den 12 maj 2011, § 41. 
 
Protokollsanteckning 
Det antecknas att Ingemar Javinder (S) inte deltar i behandlingen av 
ärendet och beslutet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Det antecknas att Ingemar Javinder (S), Antti Tsupukka (S),  
Ulla Kalander-Karlsson (S), Hendrik Bijloo (KFL),  
Ulla Diedrichsen (V), Annika Javinder (S) och Lars Bergsten (S) icke 
deltar i behandlingen av ärendet och beslutet. 
 
_________ 
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Kf § 68    
 
Delgivningar 
 
 

   
 

Revisionen, Bergslagens 
Kommunalteknik 

Revisionsplan för år 2011. 

   

 Länsstyrelsen Örebro län 
Andreas Forsberg (SD), ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter  
Christer Ingvarsson (SD). 

   
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_________ 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 9 juni 2011 
 
 
 
 
 
Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 
Ewa-Leena Johansson Ulf Hilding 
Ingemar Javinder 
Ulla Kalander-Karlsson  

Gunnar Fransson 
Karin Gröningson 

Gert Stark John-Ove Johansson 
Wiveca Stopp 
Lars Bergsten 

Margareta Lagerlöf, tjänstgörande ersättare 

Pirjo Nilsson Centerpartiet 
Mikael Kähäri Eskil Stopp, tjänstgörande ersättare 
Annika Renbro Hans Hedborg 
Ken Karlsson Niklas Hermansson, tjänstgörande ersättare 
Antti Tsupukka Janeric Björkman 
Annika Javinder  
Sten-Ove Karlsson, tjänstgörande ersättare Kraftsamling för Ljusnarsberg 
 Helle Bryn-Jensen 
Vänsterpartiet Hendrik Bijloo 
Astrid Dahl  
John Wassberg  
Ulla Diedrichsen  
  
Miljöpartiet de gröna  
Natalie Ström, tjänstgörande ersättare  
Jessica Kähäri, tjänstgörande ersättare  
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Bilaga 2 
 
 
Omröstningsresultat  
 
Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag 
att anta föreliggande förslag till lokal turiststrategi, ”Vision, mål, strategi och 
organisation för ökad turism, tillväxt och utveckling i Ljusnarsbergs besöksnäring”, samt 
ge kommunstyrelsen tillåtelse att ta beslut om revideringar som ej är av principiell 
karaktär. 
 
Ulf Hildings (M) med fleras yrkande om avslag på förslaget till lokal turiststrategi samt 
att stödet till besöksnäringen behandlas i sedvanlig ordning i budgetprocessen. 
 
Propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till Ulf Hildings (M) med fleras 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   
Wiveca Stopp (S) X   
Lars Bergsten (S) X   
Pirjo Nilsson (S) X   
Mikael Kähäri (S) X   
Annika Renbro (S) X   
Sten-Ove Karlsson (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  
Gunnar Fransson (M)  X  
Karin Gröningson (M)  X  
John-Ove Johansson (M)  X  
Margareta Lagerlöf (M)  X  
Eskil Stopp (C)  X  
Hans Hedborg (C)  X  
Niklas Hermansson (C)  X  
Janeric Björkman (C)  X  
Helle Bryn-Jensen (KFL) X   
Hendrik Bijloo (KFL) X   
Natalie Ström (MP) X   
Jessica Kähäri (MP) X   
Ken Karlsson (S) X   
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