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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-12-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

Plats och tid                       Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 18.30 – 21.45 

                    
 
Beslutande 

 

Enligt bilaga  

 
  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 

Tommy Larserö, kommunchef, §§ 110-117 

Bo Wallströmer, ekonomichef, §§ 110-113 

Stefan Sädbom, projektledare Bergskraft, § 111 

 

Utses att justera Ulla Kalander-Karlsson (S) och Ulf Hilding (M) 

Justeringsersättare Ulla Diedrichsen (V) 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2011-12-21 

 

 
 

 

Underskrifter Sekreterare       ….……………………………………………………………………….. Paragrafer: 110 –  130 
  Anders Andersson  

 

  
 
 

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

  Ken Karlsson 

 
 
 

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

                     Ulla Kalander-Karlsson Ulf Hilding 
 

 

   ANSLAG/BEVIS           

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2011-12-15 

Datum för 
anslags uppsättning 2011-12-21 

Datum för 
anslags nedtagande 2012-01-16 

 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

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

                                                        Anders Andersson                                    
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Kf § 110   

 

Tillkommande ärenden i kungörelsen 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande Ken Karlsson (S) föreslår att följande 

ärende tillförs dagens kungörelse: val av ersättare i kommunstyrelsen 

efter Lars Bergsten (S). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändring i 

kungörelsen. 

 

_________ 
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Kf § 111   

 

Allmänhetens frågestund 
 

 

XXXXXXXX framförde vid sammanträde den 17 november 2011, § 97 

frågan varför kommunen inte skapar konkreta mål utifrån dokumentet 

Vision 2020? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) svarar att de 

konkreta målen som efterfrågas anges bland annat årligen i kommunens 

övergripande strategier och budget. Vidare har kommunen ett antal 

måldokument i diverse specificerade delar av den kommunala 

verksamheten. 

 

_________ 
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Kf § 112 
 

Information om projekt Bergskraft 11-13 med mera 
 

 

Ärendebeskrivning 
Projektledare Stefan Sädbom informerar om utvecklingen i projektet 

Bergskraft 11-13 med mera. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna informationen. 

 

_________ 
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Kf § 113 
Ks § 195 
Au § 103  Dnr KS 159/2010 041 
 

Delårsrapport per den 31 juli 2011,  
Ljusnarsbergs kommun 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar delårsrapport för kommunen 

avseende perioden 1 januari-31 juli 2011 i form av ett arbetsmaterial. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar förslag till delårsrapport per 

den 31 juli 2011 för Ljusnarsbergs kommun. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten samt överlämnar den till 

kommunfullmäktige och revisorerna för granskning. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har inkommit med bedömning daterad den  

9 november 2011 avseende delårsrapport per den 31 juli 2011 för 

Ljusnarsbergs kommun. 

 

Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar föreliggande förslag till 

delårsrapport för kommunen avseende perioden 1 januari-31 juli 2011. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 

Revisionen 
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Kf § 114 
Ks § 242 
Au § 145 Dnr KS 205/2010 106 
 

Samverkansavtal och reglemente rörande Bergslagens 
miljö- och byggnämnd och dess förvaltning (BMB) 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö och planerare Ingemar Wegfors, 

Lindesbergs kommun har inkommit med förslag till reviderat 

samverkansavtal för kommunerna i norra Örebro län gällande 

Bergslagens miljö- och byggnämnd och dess förvaltning, förslag till 

reviderat reglemente för Bergslagens miljö- och byggnämnd samt 

förslag till förbättringsområden som Bergslagens miljö- och byggnämnd 

och dess förvaltning behöver utveckla och arbeta med. 

 

Förslag 
Kommunchef Tommy Larserö och planerare Ingemar Wegfors, 

Lindesbergs kommun föreslår i ovanstående skrivelse att kommun-

fullmäktige antar föreliggande förslag till reviderat Reglemente för 

Bergslagens miljö- och byggnämnd, föreliggande förslag till reviderat 

Samverkansavtal för kommunerna i norra Örebro län (KNÖL- 

kommunerna) gällande Bergslagens miljö- och byggnämnd och dess 

förvaltning samt övriga förbättringsområden som Bergslagens miljö- 

och byggnämnd och dess förvaltning skall utveckla och arbeta med. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att anta 

föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchef Tommy Larserö att 

utreda kommunens handläggning av bostadsanpassningsbidrag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att redaktionella ändringar skall göras i 

föreliggande förslag, varefter ärendet behandlas av kommunfullmäktige. 

 
  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      7 (27) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2011-12-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

föreliggande förslag till reviderat Reglemente för Bergslagens miljö- 

och byggnämnd, föreliggande förslag till reviderat Samverkansavtal för 

kommunerna i norra Örebro län (KNÖL-kommunerna) gällande 

Bergslagens miljö- och byggnämnd och dess förvaltning samt övriga 

förbättringsområden som Bergslagens miljö- och byggnämnd och dess 

förvaltning skall utveckla och arbeta med. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö redovisar  föreliggande förslag till 

reviderat Reglemente för Bergslagens miljö- och byggnämnd, 

föreliggande förslag till reviderat Samverkansavtal för kommunerna i 

norra Örebro län (KNÖL-kommunerna) gällande Bergslagens miljö- 

och byggnämnd och dess förvaltning samt övriga förbättringsområden 

som Bergslagens miljö- och byggnämnd och dess förvaltning skall 

utveckla och arbeta med. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Hällefors kommun 

Lindesbergs kommun 

Nora kommun 

Bergslagens miljö- och byggnämnd 

Bergslagens miljö- och byggförvaltning 

Kommunchef Tommy Larserö 

Planerare Ingemar Wegfors, Lindesbergs kommun 
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Kf § 115 
Ks § 247 
Au § 130  Dnr KS 159/2010 041 
 

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2011 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar ekonomisk rapport 

inklusive prognos per den 31 oktober 2011 daterad den  

8 november 2011. Prognosen visar på ett överskott under 2011 med 

783 000 kronor vilket är 392 000 kronor sämre än budgeterat. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar ekonomisk rapport 

inklusive prognos per den 31 oktober 2011 daterad den  

8 november 2011. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmätige besluta att godkänna 

den ekonomiska rapporten. 
 

 

Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 116 
Ks § 249 
Au § 132  Dnr KS 118/2010 041 
 

Delårsbokslut per den 30 juni 2011,  
Bergslagens Kommunalteknik 
 

 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med delårsbokslut 

för perioden 1 januari-30 juni 2011. Delårsbokslutet visar på ett 

underskott uppgående till 2 348 000 kronor, varav den skattefinansierade 

verksamheten genererar ett underskott med 3 860 000 kronor och den 

gemensamma verksamheten ett överskott med 1 512 000 kronor. 

Prognosen för år 2011 visar på ett resultat av ett överskott uppgående till 

3 548 000 kronor. 

 

Direktionen i BKT har vid sammanträde den 16 september 2011, § 39, 

efter ändring i texten, godkänt förslaget till delårsrapport för BKT. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

delårsbokslutet per den 30 juni 2011 för Bergslagens Kommunalteknik.  

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

delårsbokslutet per den 30 juni 2011 för Bergslagens Kommunalteknik. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Bergslagens Kommunalteknik 

Hällefors kommun 

Lindesbergs kommun 

Nora kommun 
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Kf § 117 
Ks § 250 Dnr KS 202/2010 041 
 

Tertialrapport 2011:2 Regionförbundet Örebro 
 

 

Ärendebeskrivning 
Regionförbundet Örebro har inkommit med tertialrapport avseende 

perioden 1 januari-31 augusti 2011. Det ekonomiska utfallet för 

perioden visar på ett överskott med 1 010 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att  notera 

Regionförbundet Örebros tertialrapport 2011:2 gällande perioden  

1 januari-31 augusti 2011. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Regionförbundet Örebro 
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Kf § 118 
Ks § 238 
Au § 124  Dnr KS 043/2011 
 

Regler för vägföreningar 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö informerade vid allmänna utskottets 

sammanträde den 12 oktober 2011, § 121 om utredning av 

vägföreningar och vägsamfälligheter i kommunen. 

 

Mark- och exploateringsingenjör Mats Larsson redovisar utredning 

daterad den 2 november 2011 gällande kommunalt stöd av enskild 

väghållning. Utredningen innehåller förslag till regler vad gäller 

kommunalt stöd till enskilda vägar. 

 

Allmänna utskottets beslutar 
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt kommunchef Tommy Larserö 

att utreda alternativa sammanslagningar av vägföreningar samt 

kostnaderna för dessa. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att de 

enskilda vägarna i kommunen indelas i fem väghållningsgrupper enligt 

föreliggande förslag samt att kommunal särskild vägfond skapas för 

möjlighet till utbetalning av kommunalt investeringsbidrag för angelägna 

åtgärder. Vidare att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta att den särskilda vägfonden etableras till år 2015. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Mark- och exploateringsingenjör Mats Larsson redovisar utredning 

daterad den 2 november 2011 gällande kommunalt stöd av enskild 

väghållning. Utredningen innehåller förslag till regler vad gäller 

kommunalt stöd till enskilda vägar. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att de enskilda 

vägarna i kommunen indelas i fem väghållningsgrupper enligt 

föreliggande förslag samt att kommunal särskild vägfond skapas för 

möjlighet till utbetalning av kommunalt investeringsbidrag för angelägna 

åtgärder. Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 

att den särskilda vägfonden etableras till år 2015. 

 
 
Kommunfullmäktige 
 
Yrkande 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommun-

fullmäktige beslutar att återrapportering i ärendet skall ske vid kommun-

fullmäktiges sammanträde i november 2012. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag samt 

enligt Ewa-Leena Johanssons tilläggsyrkande. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Mark- och exploateringsingenjör Mats Larsson 
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Kf § 119 
Ks § 240 
Au § 134  Dnr KS 048/2011 
 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) har vid sammanträde den  

12 oktober 2011, § 203 behandlat ärende rörande taxa för offentlig 

kontroll inom livsmedelsområdet.  

 

Förslag 
BMB föreslår kommunfullmäktige i Hällefors, Ljusnarsbergs, Nora och 

Lindesbergs kommuner besluta att anta föreliggande förslag till taxa för 

offentlig kontroll inom livsmedelsområdet samt att timavgiften vid 

tillämpningen av taxan skall vara 985 kronor per timme kontrolltid. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöchef Hilkka Sievert, Bergslagens miljö- och byggförvaltning 

redovisar föreliggande förslag till taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelsområdet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta 

föreliggande förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedels-

området samt att timavgiften vid tillämpningen av taxan skall vara 985 

kronor per timme kontrolltid. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Bergslagens miljö- och byggnämnd 
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Kf § 120 
Ks § 245 
Au § 128  Dnr KS 028/2011 
 

Förslag till reviderat näringslivsprogram 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med förslag till reviderat 

näringslivsprogram för perioden 2012-2014. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

föreliggande förslag till reviderat näringslivsprogram för perioden  

2012-2014. 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Tomas Larsson redovisar föreliggande förslag till 

reviderat näringslivsprogram för perioden 2012-2014. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

föreliggande förslag till reviderat näringslivsprogramför perioden 2012-

2014. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Yrkanden 
Hendrik Bijloo (KFL) yrkar återremiss med motivering att ett utförligare 

förslag till näringslivsprogram skall utarbetas. 

 

Ewa-Leena Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på återremiss eller ej och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att ärendet ej skall återremitteras. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 121 
Ks § 258 
Au § 139 Dnr KS 041/2011 
 

Revidering av förbundsordning, Regionförbundet Örebro 
 

 

Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige i Region Örebro beslutade vid sammanträde den  

20 oktober 2011, § 26 fastställa förslag till ny lydelse av förbunds-

ordningens § 5, första momentet enligt följande: 

 

”Förbundets verksamhet kommer huvudsakligen att omfatta 

uppgifter på regional nivå inom områdena näringslivsutveckling, 

turism, kommunikationer, infrastruktur, arbetsmarknad, livslångt 

lärande, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad, internationellt 

samarbete samt fritid/rekreation.” 

 

Vidare beslutade regionfullmäktige hemställa att kommun-

styrelserna i länets samtliga kommuner föreslår kommunfullmäktige 

att besluta fastställa regionfullmäktiges beslut. 

 

Regionfullmäktiges beslut föranleds av att regionstyrelsen, liksom 

landstingsstyrelsen, ställt sig bakom lösningen att det är Örebro läns 

landsting som på bästa sätt företräder Örebroregionen gentemot 

staten inom kulturområdet. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 

regionfullmäktiges beslut om ny lydelse av förbundsordningens § 5, 

första momentet enligt följande: 

 

”Förbundets verksamhet kommer huvudsakligen att omfatta 

uppgifter på regional nivå inom områdena näringslivsutveckling, 

turism, kommunikationer, infrastruktur, arbetsmarknad, livslångt 

lärande, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad, internationellt 

samarbete samt fritid/rekreation.” 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Regionförbundet Örebro  
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Kf § 122 
Ks § 259 Dnr KS 050/2011 
 

Sammanträdestider för utskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2012 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har utarbetat förslag till 

sammanträdestider för utskott, kommunstyrelsen och kommun-

fullmäktige 2012. 

 

Bildningsutskottet har beslutat vid sammanträde den 8 november 2011,  

§ 119 att föreslå kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 

sammanträdestider 2012 för bildningsutskottet. 

 

Allmänna utskottet har beslutat vid sammanträde den 9 november 2011,  

§ 140 att föreslå kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 

sammanträdestider 2012 för allmänna utskottet. 

 

Sociala utskottet har beslutat vid sammanträde den 10 november 2011,  

§ 158 att föreslå kommunstyrelsen anta föreliggande förslag till 

sammanträdestider 2012 för sociala utskottet. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i till förslaget bilagd 

skrivelse daterad den 16 november 2011 kommunstyrelsen att besluta om 

sammanträdestider 2012 för bildningsutskottet, allmänna utskottet, 

sociala utskottet och kommunstyrelsen enligt föreliggande förslag. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 

om sammanträdestider 2012 för kommunfullmäktige enligt föreliggande 

förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till sammanträdes-

tider 2012 för bildningsutskottet, allmänna utskottet, sociala utskottet och 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

föreliggande förslag till sammanträdestider 2012 för kommun-

fullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 123 
Ks § 260 
Au § 141 Dnr KS 033/2011 
 

Redovisning och uppföljning av budgetbeslut 2009-2010 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 

redovisning och uppföljning per den 1 november 2011 av  

budgetbeslut 2009-2010. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

godkänna redovisningen och uppföljningen. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt  

allmänna utskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 124 
Ks § 265 Dnr KS 050/2011 
 

Revidering av ”Reglemente för kommunstyrelsen” och 
”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda” 
 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 november 

2011, § 101 att en kommunalrådstjänst, så kallat oppositionsråd, 

motsvarande 20 procent av en heltidstjänst skall inrättas i kommunen 

från och med den 1 januari 2012. Vidare beslutades uppdra åt kommun-

styrelsen att föreslå de kompletteringar i de kommunala dokument som 

krävs för införande av oppositionsråd. Detta förslag skall presenteras 

vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. 

 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) presenterar muntligt de 

revideringar som föreslås genomföras i ”Reglemente för kommun-

styrelsen” och ”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda”. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande 

förslag till revideringar av ”Reglemente för kommunstyrelsen” och 

”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda”. 

 

 
Kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 

daterad den 2  december 2011 med förslag till revidering av kommunens 

reglemente för kommunstyrelsen. 

 

Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 

daterad den 5 december 2011 med förslag till revidering av 

”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda”. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i ovanstående skrivelser 

kommunfullmäktige besluta om följande lydelse av § 20 i ”Reglemente 

för kommunstyrelsen”: 
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”Kommunalråd och oppositionsråd 

 

Kommunstyrelsens ordförande skall också vara kommunalråd och på 

heltid ägna sig åt uppdrag för kommunen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådets arbetsområde samt 

arvode och övriga förmåner. 

 

Kommunfullmäktige utser ett oppositionsråd vilken innehar en 

tjänstgöring som motsvarar 20 procents av en heltidstjänst. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om oppositionsrådets arvode och övriga 

förmåner.” 

 

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta om följande revideringar i 

”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda”: 

 

Sidan 3, § 8, nytt andra stycke 

”Alla fasta arvoden beräknas på en grund av 90 procent av gällande 

arvode för kommunstyrelsens ordförande.” 

 

Sidan 3, § 8, nytt fjärde stycke 

”Oppositionsrådet är deltidsengagerad med sysselsättningsgrad  

20 procent. I uppdraget ingår, i de fall oppositionsrådet är ledamot 

och/eller ersättare i kommunstyrelsen och/eller utskott, 

kommunstyrelsens och utskottens ordinarie sammanträden samt uppgifter 

som justering av protokoll, beredning av ärenden och förberedelser inför 

sammanträden samt löpande kontakter med personal.” 

 

Sidan 6, rubriken 

”Villkor, kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens 

ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande, utskottsordförande och 

oppositionsråd” 

 

Sidan 7 f, nytt stycke efter stycke med rubriken ”Utskottsordförandena 

för bildningsutskottet (BUS) och sociala utskottet (SU)” 

 

”Oppositionsråd 

 

Oppositionsrådet skall med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för 

kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt ta initiativ i dessa 

frågor. 

 

Oppositionsrådet bör hålla oppositionens företrädare informerade om 

utvecklingen i frågor som är av betydelse för kommunens utveckling. 
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I uppdraget ingår kommunstyrelsens och utskottens ordinarie 

sammanträden, mottagning för allmänheten, besök i verksamheterna, 

telefonsamtal, högtidsuppvaktningar och dylikt. 

 

Vid påkallade överläggningar som infaller på tid då oppositionsrådet får 

vidkännas löneavdrag skall detta ersättas enligt gängse regler.” 

 

Yrkanden 
Ulla Diedrichsen (V)  yrkar att första meningen under nya stycket med 

rubriken ”Oppositionsråd” på sidan 7 i ”Bestämmelser om ekonomiska 

förmåner till förtroendevalda” ges följande lydelse (ändring i kursiv stil): 

”Oppositionsrådet skall hålla oppositionens företrädare informerade om 

utvecklingen i frågor som är av betydelse för kommunens utveckling.” 

 

Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Ulf Hilding (M),  

Gunnar Fransson (M) och Andreas Alexandre (C), yrkar bifall till 

föreliggande förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ulla Diedrichsens yrkande och  

Ewa-Leena Johanssons med fleras yrkande och finner att kommun-

fullmäktige beslutar i enlighet med Ewa-Leena Johanssons med fleras  

yrkande. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Lönekamrer Inger Willman 
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Kf § 125 Dnr KS 013/2011 
 

Val av oppositionsråd 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 november 2011, 

§ 101 att en kommunalrådstjänst, så kallat oppositionsråd, motsvarande 

20 procent av en heltidstjänst skall inrättas i kommunen från och med 

den 1 januari 2012. 

 

Förslag 
Ulf Hilding (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer  

Anetté Bülow (M) till oppositionsråd. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Anetté Bülow till oppositionsråd till och 

med år 2014. 

 

Protokollsanteckning 
Det noteras att Ulla Diedrichsen (V), Leif Jörner Pedersen (V) och 

Madelene  L Bergsten (V) ej deltar i beslutet. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Anetté Bülow 

Kansliet 

Lönekamrer Inger Willman 
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Kf § 126 Dnr KS 013/2011 
 

Avsägelse från politiska uppdrag, Mikael Kähäri (S) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Mikael Kähäri (S) har den 17 november 2011  inkommit med en 

avsägelse från samtliga politiska uppdrag i kommunen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Mikael Kähäri (S) entledigande från 

samtliga politiska uppdrag i kommunen samt att begäran görs hos 

Länsstyrelsen Örebro län om rösträkning för framtagande av ny ledamot i 

kommunfullmäktige. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Mikael Kähäri 

Länsstyrelsen Örebro län 

Kansliavdelningen 
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Kf § 127 Dnr KS 013/2011 
 

Avsägelse från uppdraget som kommunfullmäktiges 
förste vice ordförande, Anetté Bülow (M) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Anetté Bülow (M) har den 12 december 2011 inkommit med avsägelse 

från uppdraget som kommunfullmäktiges förste vice ordförande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Anetté Bülow entledigande från 

uppdraget som kommunfullmäktiges förste vice ordförande. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Lönekamrer Inger Willman 
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Kf § 128 Dnr KS 013/2011 
 

Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 december 2011, 

§ 126 bevilja Anetté Bülow (M) entledigande från uppdraget som 

kommunfullmäktiges förste vice ordförande. 

 

Förslag 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår 

kommunfullmäktige välja Karin Gröningson (M) till förste vice 

ordförande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja Karin Gröningson (M) till 

kommunfullmäktiges förste vice ordförande. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Lönekamrer Inger Willman 
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Kf § 129 Dnr KS 013/2011 
 

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter  
Lars Bergsten (S) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 november 2011, 

§ 109 bevilja Lars Bergsten (S) entledigande från samtliga politiska 

uppdrag i kommunen. 

 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att kommunfullmäktige väljer  

Annika Renbro (S) till ersättare i kommunstyrelsen efter Lars Bergsten (S). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja Annika Renbro (S) till ersättare i 

kommunstyrelsen. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Lönekamrer Inger Willman 
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Kf § 130    

 

Delgivningar 
 

 

 

Länsstyrelsen Örebro län 

Sten-Ove Karlsson (S) ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter Lars Bergsten (S). 

Elsa Jansson (S) ny ersättare kommun-

fullmäktige efter Sten-Ove Karlsson (S). 
   

 Länsstyrelsen Örebro län 

Leif Jörner Pedesen (V) ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter  

John Wassberg (V). Dennis Persson (V) ny 

ersättare i kommunfullmäktige efter  

Leif Jörner Pedersen (V). 
   

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Bilaga  
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 15 december 2011 
 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Ewa-Leena Johansson 

Ingemar Javinder 

Ulf Hilding 

Gunnar Fransson 

Ulla Kalander-Karlsson 

Denise Ljungström, tjänstgörande 

ersättare 

Margareta Lagerlöf, tjänstgörande ersättare 

John-Ove Johansson 

Anetté Bülow 

Wiveca Stopp  

Sten-Ove Karlsson Centerpartiet 

Pirjo Nilsson Andreas Alexandre 

Susanne Hall, tjänstgörande ersättare Hans Hedborg 

Annika Renbro Josefina Backelin 

Ken Karlsson Niklas Hermansson, tjänstgörande ersättare 

Elin Allén 

Antti Tsupukka 

 

Kraftsamling för Ljusnarsberg 
Annika Javinder Ralf Nielsen, tjänstgörande ersättare 

 Hendrik Bijloo 

Vänsterpartiet  

Madelene L Bergsten, tjänstgörande 

ersättare 
Sverigedemokraterna 
Jens Pettersson 

Leif Jörner Pedersen  

Ulla Diedrichsen  

  

Miljöpartiet de gröna  

Natalie Ström, tjänstgörande ersättare  

Jimmy Gustavsson  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 


