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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-09-27 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

Plats och tid                       Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 18.30 – 19.15 

                    
 
Beslutande 

 

Enligt bilaga. 

 
  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 

 

Utses att justera Gert Stark (S) och Hans Hedborg (C) 

Justeringsersättare Denise Ljungström (S) 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2011-10-04 

 
 

 

 

Underskrifter Sekreterare       ….……………………………………………………………………….. Paragrafer: 85 – 90 
  Anders Andersson  

 
  

 
 

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

  Ken Karlsson 

 
 
 

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

                     Gert Stark Hans Hedborg 
 

 

   ANSLAG/BEVIS           

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2011-09-27      

Datum för 
anslags uppsättning 2011-10-04 

Datum för 
anslags nedtagande 2011-10-30 

 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

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

                                                        Anders Andersson                                    
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Kf § 85 
Ks § 180 
Au § 97  Dnr KS 240/2010 101 
 

Eventuellt byte av kommunnamn 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö beställde hösten 2010, efter att ha 

genomfört ett antal intervjuer med såväl interna som externa aktörer, en 

utredning rörande ett eventuellt byte av kommunnamn. Utgångspunkten 

var att utredningen skulle belysa de juridiska och ekonomiska aspekterna 

av ett namnbyte samt argumentationen för respektive mot ett namnbyte. 

 

Ewa-Leena Johansson (S) och Ulla Kalander-Karlsson (S) inkom med 

motion daterad den 21 oktober 2010 i vilken föreslogs tillsättande av en 

utredning gällande ett eventuellt byte av kommunnamn till  

Kopparbergs kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 mars 2011,  

§ 11 att anta ett yttrande som bland annat angav att den av kommun-

chefen beställda utredningen skulle presenteras för kommunfullmäktige 

vid kommande sammanträde samt att utredningen skulle vara föremål för 

en bred remissprocess. 

 

Strategisk rådgivare Anders Ottensten, PwC presenterade utredningen 

”Vad skall vi heta? Utredning om kommunens framtida namn” daterad 

den 29 mars 2011 vid kommunstyrelsens sammanträde den  

30 mars 2011, § 88. Vid detta tillfälle presenterade även kommunchef 

Tommy Larserö förslag till kommunikationsplan daterat den  

28 mars 2011 i vilken bland annat beskrevs den remissprocess som skulle 

genomföras med anledning av utredningen ”Vad skall vi heta? Utredning 

om kommunens framtida namn”. Kommunstyrelsen beslutade vid detta 

tillfälle att godkänna redovisningen av utredningen samt anta före-

liggande förslag till tidsplan gällande det fortsatta arbetet. 

 

Kommunchef Tommy Larserö informerade om den planerade fortsatta 

processen rörande ett eventuellt byte av kommunnamn vid allmänna 

utskottets sammanträde den 8 juni 2011, § 87. Av denna information 

framkom att ärendet skulle behandlas vid dagens sammanträde i 

allmänna utskott för vidare behandling av kommunstyrelsen den 31 

augusti 2011 och kommunfullmäktige den 15 september 2011. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 juni 2011, § 162 

presenterade informatör Ylva Edbohm en resultatredovisning av  
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kommunikationsinsatser rörande ett eventuellt byte av namn på 

kommunen.  

 

Kommunchef Tommy Larserö och informatör Ylva Edbohm redovisar 

den senaste utvecklingen i ärendet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Informatör Ylva Edbohm och kommunsekreterare Anders Andersson har 

inkommit med skrivelse daterad den 23 augusti 2011 rörande ett 

eventuellt byte av kommunnamn. 

 

Förslag 
Informatör Ylva Edbohm och kommunsekreterare Anders Andersson 

föreslår utifrån resultatet av genomförd remissprocess och möte med 

lokala förtroendevalda  kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att ett eventuellt byte av kommunnamn skall föregås av en 

folkomröstning i samband med de allmänna valen 2014. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att ett eventuellt byte av kommunnamn 

skall föregås av en folkomröstning i samband med de allmänna valen 

2014. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Ulla Diedrichsen (V), 

Andreas Alexandre (C), Gunnar Fransson (M), Natalie Ström (MP) och 

Hendrik Bijloo (KFL), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att en 

eventuell ansökan om byte av kommunnamn skall föregås av en 

folkomröstning i samband med de allmänna valen 2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (S) med 

fleras yrkande. 

 

_________ 
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Kf § 86 
Ks § 186 
Au § 92  Dnr KS 252/2010 101 
 

Förslag till yttrande över motion rörande skyltar för 
handikapparkering, Ulla Diedrichsen (V) 
 

 

Ärendebeskrivning 
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. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 

2010, § 111 hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag 

till yttrande över motionen daterat den 8 augusti 2011. Av yttrandet 

framgår att skyltar rörande handikapparkering under våren satts upp 

på berörd parkeringsplats. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunfullmäktige 

anta föreliggande förslag till yttrande samt att därmed anse motionen 

besvarad. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande 

förslag till yttrande samt att därmed anse motionen besvarad. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till yttrande 

samt att därmed anse motionen besvarad. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

________ 
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Kf § 87 
Ks § 187 
Au § 93  Dnr KS 005/2010 106 
      

Bergslagens Kommunaltekniks kommentarer till 
revisorernas rapport med anledning av granskning 
av direktionens uppföljning av den interna kontrollen 
 

 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna inom Bergslagens Kommunalteknik (BKT), via 

Komrev inom PwC, inkom i januari 2011 med rapporten 

”Granskning av Direktionens uppföljning av den interna 

kontrollen”. Granskningen visade bland annat att direktionen, och 

därmed förbundet, inte antagit ett övergripande regelverk eller en 

policy för arbetet med att säkerställa den interna kontrollen. 

Rapporten angav därför att förbundet därmed saknar en systematisk 

organisering av arbetet inom det mycket väsentliga området 

internkontroll. Bristen på övergripande arbete med den interna 

kontrollen angavs av revisorerna vara allvarligt. 

 

Revisorerna önskade kommentarer från direktionen med anledning 

av granskningen senast den 28 februari 2011. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 mars 2011,  

§ 6 notera granskningen samt begära att få ta del av BKTs 

kommentarer till revisionen med anledning av granskningen 
 

Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 25 februari 2011,  

§ 19 om kommentarer till revisionsrapporten.  

 

Kommentarerna redovisas av kommunsekreterare Anders Andersson 

som bilaga till skrivelse daterad den 9 augusti 2011. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i skrivelsen 

kommunfullmäktige besluta att notera direktionens i BKT 

kommentarer med anledning av revisorernas rapport ”Granskning av 

Direktionens uppföljning av den interna kontrollen”. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera 

direktionens i BKT kommentarer med anledning av revisorernas 

rapport ”Granskning av Direktionens uppföljning av den interna 

kontrollen”. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige noterar direktionens i BKT kommentarer med 

anledning av revisorernas rapport ”Granskning av Direktionens 

uppföljning av den interna kontrollen”. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 88 
Ks § 188 
Au § 94  Dnr KS 005/2010 106 
 

Bergslagens Kommunaltekniks kommentarer till 
revisorernas rapport med anledning av granskning 
av administrativa rutiner vid genomförandet av 
investeringsprojekt åt medlemskommunerna 
 

 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna inom Bergslagens Kommunalteknik (BKT), via 

Komrev inom PwC, inkom i januari 2011 med rapporten 

”Granskning av förbundets administrativa rutiner vid genomförande 

av investeringsprojekt åt medlemskommunerna”. Granskningen fann 

bland annat att det saknas dokumentation som specifikt beskriver 

hur processen kring investeringsprojekten skall genomföras mellan 

BKT och dess medlemmar. Ej heller kunde den finna dokumentation 

som reglerar vilka typer av kostnader som skall bäras av 

investeringsprojekten. Vidare anfördes i rapporten att det vore 

önskvärt att en dokumenterad rutin, där förfarandet med 

framtagandet av investeringsförslag beskrivs och där tidpunkt då 

årets planerade investeringar skall meddelas, tas fram av 

direktionen. 

 

Revisorerna önskade kommentarer från direktionen med anledning 

av granskningen senast den 28 februari 2011. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 mars 2011,  

§ 5 notera granskningen samt begära att få ta del av BKTs 

kommentarer till revisionen med anledning av granskningen. 

 

Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 25 februari 2011,  

§ 20 om kommentarer till revisionsrapporten. 

 

Kommentarerna redovisas av kommunsekreterare Anders Andersson 

som bilaga till skrivelse daterad den 9 augusti 2011. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i skrivelsen 

kommunfullmäktige besluta att notera direktionens i BKT 

kommentarer med anledning av revisorernas rapport ”Granskning av 

förbundets administrativa rutiner vid genomförande av 

investeringsprojekt åt medlemskommunerna”. 
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Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera direktionens i 

BKT kommentarer med anledning av revisorernas rapport 

”Granskning av förbundets administrativa rutiner vid genomförande 

av investeringsprojekt åt medlemskommunerna”. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige noterar direktionens i BKT kommentarer med 

anledning av revisorernas rapport ”Granskning av förbundets 

administrativa rutiner vid genomförande av investeringsprojekt åt 

medlemskommunerna”. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 89  Dnr KS 093/2011 

 

Entledigande och förordnande av vigselförrättare 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 

daterad den 6 september 2011 rörande vigselförrättare. I skrivelsen anges 

att kommunfullmäktige vid sammanträde den 9 september 2010, § 69 

beslutade föreslå Länsstyrelsen Örebro län förordna Dorrit Pade (KFL) 

till vigselförrättare. Länsstyrelsen Örebro län beslutade den 30 september 

2010 förordna Dorrit Pade som vigselförrättare. Dorrit Pade har aviserat 

att hon avser flytta från kommunen. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i föreliggande skrivelse 

kommunfullmäktige besluta att föreslå Länsstyrelsen Örebro län att 

entlediga Dorrit Pade som borgerlig vigselförrättare samt förordna  

Helle Bryn-Jensen (KFL) som borgerlig vigselförrättare. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Länsstyrelsen Örebro län 
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Kf § 90  Dnr 074/2011 

 

Anmälan av motion rörande utveckling av turism i 
Ljusnarsberg, Gunnar Fransson (M) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Gunnar Fransson (M) har den 30 augusti 2011 inkommit med motion 

rörande turism i Ljusnarsberg. 

 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att en utredning om 

lämplig plats för camping och ställplatser för husbilar och husvagnar 

görs. Syftet med utredningen skall vara att ge tätorten möjlighet att 

utveckla det lokala näringslivet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner motionen samt hänskjuter den till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

_________ 
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Bilaga  
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 27 september 2011 
 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Ewa-Leena Johansson Ulf Hilding 

Ingemar Javinder 

Ulla Kalander-Karlsson 

Gunnar Fransson 

Karin Gröningson 

Gert Stark John-Ove Johansson 

Josefine Oveson, tjänstgörande ersättare Anetté Bülow 

Denise Ljungström, tjänstgörande ersättare  

Pirjo Nilsson Centerpartiet 

Mikael Kähäri Andreas Alexandre 

Annika Renbro Hans Hedborg 

Ken Karlsson 

Susanne Hall, tjänstgörande ersättare 

Niklas Hermansson, tjänstgörande 

ersättare 

Antti Tsupukka  

Annika Javinder, §§ 87-90 Kraftsamling för Ljusnarsberg 
 Helle Bryn-Jensen, §§ 87-90 

Vänsterpartiet Hendrik Bijloo 

Astrid Dahl  

Leif Jörner Pedersen, tjänstgörande ersättare  

Ulla Diedrichsen  

  

Miljöpartiet de gröna  

Natalie Ström, tjänstgörande ersättare  

Jessica Kähäri, tjänstgörande ersättare  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 


