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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-10-26 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

Plats och tid                       Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 18.30 – 18.45 

                    
 
Beslutande 

 

Enligt bilaga. 

 
  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 

Tommy Larserö, kommunchef 

Utses att justera Ulla Kalander-Karlsson (S) och John-Ove Johansson (M) 

Justeringsersättare Janeric Björkman (C) 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2011-11-02 

 
 

 

 

Underskrifter Sekreterare       ….……………………………………………………………………….. Paragrafer: 91 – 95 
  Anders Andersson  

 
  

 
 

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

  Ken Karlsson 

 
 
 

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

                     Ulla Kalander-Karlsson John-Ove Johansson 
 

 

   ANSLAG/BEVIS           

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2011-10-26 

Datum för 
anslags uppsättning 2011-11-02 

Datum för 
anslags nedtagande 2011-11-28 

 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

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

                                                        Anders Andersson                                    
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Kf § 91   

 

Tillkommande ärenden i kungörelsen 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande Ken Karlsson (S) föreslår att följande 

ärende tillförs dagens kungörelse: avsägelse från uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige, Inge Sahlin (KFL). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändringar i 

kungörelsen. 

 

_________ 
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Kf § 92 
Ks § 230  Dnr KS 069/2010 106 
 

Bildande av regional kollektivtrafikmyndighet 
 

 

Ärendebeskrivning 
Örebro läns landsting föreslås bli regional kollektivtrafikmyndighet 

från och med den 1 januari 2012. I anledning av detta inkom Örebro 

läns landsting med remisspromemorian ”Utredning om utveckling, 

styrning, ägande och finansiering av länstrafiken i Örebro län” 

daterad den 2 juli 2010. På grund av nya uppgifter gällande vad 

lagen medger avseende gränsdragningen mellan regionaltrafik och 

tätsortstrafik, inkom Örebro läns landsting med reviderade förslag 

gällande regional trafikmyndighet daterade den 14 januari 2011 för 

remissförfarande. Eventuellt remissyttrande skulle insändas senast 

den 25 mars 2011.  

 

Örebro läns landsting inkom med beslutsunderlag gällande bildandet 

av regional kollektivtrafikmyndighet för Örebro län daterat den 26 

maj 2011. Beslutsunderlaget bestod av 

 överenskommelse avseende regional kollektivtrafik-

myndighet innehållande ärendebeskrivning med tillhörande 

att-satser, 

 avtal om kollektivtrafik för Örebro län som reglerar den nya 

myndighetens ansvar i Örebro län, 

 aktieöverlåtelseavtal mellan Örebro läns landsting och länets 

kommuner avseende Länstrafiken i Örebro AB, samt 

 avtal mellan länets kommuner om mellankommunal 

skatteutjämning för kollektivtrafik i Örebro län. 

 

Örebro läns landsting och kommunfullmäktigeförsamlingarna i 

länets kommuner skulle senast september månad 2011 godkänna  

att-satserna med tillhörande tre avtal. Regeringen krävde att beslut 

skulle vara inrapporterat till Finansdepartementet senast den  

30 september 2011. 

 

I beslutsunderlaget föreslogs kommunerna i Örebro län och  

Örebro läns landsting besluta 

 att godkänna framlagt förslag till avtal om kollektivtrafik för 

Örebro län innebärande att Örebro läns landsting från och 

med den 1 januari 2012 ensamt bär ansvar för regional 

kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för 

Örebro län, 
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 att kommunstyrelsen i respektive kommun ges i uppdrag att 

utveckla samverkansformerna för kommunens inflytande 

med utgångspunkt i bilaga 1 i avtalet om kollektivtrafik för  

Örebro län, 

 att godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Örebro läns 

landsting och länets kommuner avseende försäljning till 

kvotvärde (100 kronor per aktie) av kommunernas aktier i 

Länstrafiken Örebro AB, 

 att godkänna att en skatteväxling sker per den 1 januari 2012 

med 34 öre per skattekrona, samt 

 att godkänna framlagt förslag till avtal om mellankommunal 

skatteutjämning för kollektivtrafik i Örebro län. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  

15 september 2011, § 76 enligt förslaget i beslutsunderlaget. 

 

Örebro läns landsting har inkommit skrivelse daterad den 15 oktober 

2011 i vilken anges att vid ägarmöte i Länstrafiken Örebro AB den  

6 oktober 2011 enades länets kommuner och landstinget om att 

införa en kontrollstation 2012 och en 2013 avseende skatteväxling 

av tätortstrafik.  

 

Förslag 
I skrivelsen föreslås att samtliga kommuner i Örebro län samt  

Örebro läns landsting beslutar 

 att vid kontrollstationer 2012 och 2013 mellan landstinget och 

länets kommuner pröva beslutet om skatteväxling avseende 

kostnader för tätortstrafiken. Prövningen skall ske utifrån de 

överväganden som framgår av bilaga 1 till skrivelsen ”Följebrev 

till beslut inför bildandet av regional kollektivtrafikmyndighet i 

Örebro län” från Örebro läns landsting daterad den  

15 oktober 2011. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att vid kontrollstationer 2012 och 2013 mellan landstinget och 

länets kommuner pröva beslutet om skatteväxling avseende 

kostnader för tätortstrafiken. Prövningen skall ske utifrån de 

överväganden som framgår av bilaga 1 till skrivelsen ”Följebrev 

till beslut inför bildandet av regional kollektivtrafikmyndighet i 

Örebro län” från Örebro läns landsting daterad den  

15 oktober 2011. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Örebro läns landsting  
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Kf § 93    

 

Delgivningar 
 

 

 

Länsstyrelsen Örebro län 

Carl-Alfred Falk (SD), ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter  

Andreas Forsberg (SD). 
   

 Länsstyrelsen Örebro län 

Inge Sahlin (KFL), ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter  

Camilla Andersson (KFL). 
   

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Kf § 94  Dnr KS 013/2011 

 

Avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige, Carl-Alfred Falk (SD) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Carl-Alfred Falk (SD) har den 13 oktober 2011 inkommit med en 

avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige till 

Länsstyrelsen Örebro län. 

 

Länsstyrelsen Örebro län har den 14 oktober 2011 inkommit med 

meddelande till kommunen om föreliggande avsägelse. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Carl-Alfred Falk (SD) 

entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt att 

begäran görs hos Länsstyrelsen Örebro län om rösträkning för 

framtagande av ny ledamot. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Carl-Alfred Falk 

Länsstyrelsen Örebro län 

Kansliavdelningen 
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Kf § 95  Dnr KS 013/2011 

 

Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige, Inge Sahlin (KFL) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Inge Sahlin (KFL) har den 21 oktober 2011  inkommit med en avsägelse 

från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Inge Sahlin (KFL) entledigande 

från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt att begäran görs 

hos Länsstyrelsen Örebro län om rösträkning för framtagande av ny 

ersättare. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Inge Sahlin 

Länsstyrelsen Örebro län 

Kansliavdelningen 
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Bilaga  
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 26 oktober 2011 
 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Ewa-Leena Johansson 

Ingemar Javinder 

Margareta Lagerlöf, tjänstgörande 

ersättare 

Ulla Kalander-Karlsson 

Gert Stark 

Gunnar Fransson 

Karin Gröningson 

Sten-Ove Karlsson, tjänstgörande ersättare John-Ove Johansson 

Tord Westin, tjänstgörande ersättare Anetté Bülow 

Pirjo Nilsson  

Susanne Hall, tjänstgörande ersättare Centerpartiet 

Annika Renbro Andreas Alexandre 

Ken Karlsson Hans Hedborg 

Elin Allén 

Antti Tsupukka 

Niklas Hermansson, tjänstgörande 

ersättare 

 Janeric Björkman 

Vänsterpartiet  

Astrid Dahl Kraftsamling för Ljusnarsberg 
Leif Jörner Pedersen, tjänstgörande ersättare Helle Bryn-Jensen 

Ulla Diedrichsen Hendrik Bijloo 

  

Miljöpartiet de gröna  

Natalie Ström, tjänstgörande ersättare  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 


