
  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      1 (42) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

Plats och tid                       Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 18.30 – 21.05 

                    
 
Beslutande 

 

Enligt bilaga  

 
  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 

Tommy Larserö, kommunchef, §§ 1 - 16 

XXXXXXXXXXX, §§ 2 och 12 

XXXXXXXX, § 2 

Utses att justera Sten-Ove Karlsson (S) och Hendrik Bijloo (KFL) 

Justeringsersättare Ingemar Javinder (S) 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2012-03-22 

 

 
 

 

Underskrifter Sekreterare       ….……………………………………………………………………….. Paragrafer: 1 – 32 
  Anders Andersson  

 

  
 
 

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

  Karin Gröningson 

 
 
 

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

                     Sten-Ove Karlsson Hendrik Bijloo 
 

 

   ANSLAG/BEVIS           

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2012-03-15 

Datum för 
anslags uppsättning 2012-03-22 

Datum för 
anslags nedtagande 2012-04-16 

 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

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

                                                        Anders Andersson                                    
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Kf § 1   

 

Utgående och tillkommande ärenden i kungörelsen 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Karin Gröningson (S) föreslår att följande ärende utgår från 

dagens kungörelse: val av ordförande i kommunfullmäktige 2012-2014, 

val av stämmoombud 2012-2014 efter Ken Karlsson (S),  

Ljusnarsbergs Kommunlager AB, val av stämmoombud 2012-2014 efter 

Ken Karlsson (S), Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB), val av 

stämmoombud 2012-2014 efter Ken Karlsson (S), Leader Bergslagen 

samt val av stämmoombud 2012-2014 efter Ken Karlsson (S), 

Regionförbundet Örebro. Ordförande Karin Gröningson (S) föreslår 

vidare att följande ärende tillförs dagens kungörelse: anmälan av 

medborgarförslag rörande lunchmusik på kommunens skolor. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändringar i 

kungörelsen. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Kf § 2   

 

Allmänhetens frågestund 
 

Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige. 

 

XXXXXXX frågar varför kommunen inte gör en plan utifrån dokumentet 

Vision 2020? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) svarar att 

frågan har tidigare framförts och besvarats vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 15 december 2012, § 111. Då svaret inte föreligger vid 

dagens sammanträde, kommer frågan att besvaras vid kommun-

fullmäktiges sammanträde den 24 maj 2012. 

 

XXXXXXX frågar när handikapparkeringsrutorna vid ICA Kopparhallen 

skall målas om för att uppnå korrekt storlek? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) meddelar att 

svar på frågan kommer att ges vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 24 maj 2012. 

 

_________ 

 

Expediering: 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 3 Dnr KS 002/2012 
 

Avsägelse från politiska uppdrag, Ken Karlsson (S) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ken Karlsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga politiska 

uppdrag i kommunen daterad den 27 februari 2012. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Ken Karlsson (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: 

Ken Karlsson 

Länsstyrelsen Örebro län 

Kansliavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 4 
Ks § 36  Dnr KS 032/2011 
 

Överföring av investeringsmedel 
 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag daterat den  

9 februari 2012 till överföring av kvarstående investeringsmedel för 

2011 till 2012.  

 

Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunfullmäktige besluta 

att av kvarstående investeringsmedel överförs 2 295 000 kronor till 

2012. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att av kvarstående investeringsmedel 

överförs 2 295 000 kronor till 2012. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 5 
Ks § 32 
Au § 31  Dnr KS 032/2011 
 

Revidering av målskrivningar i Övergripande 
strategier och budget 2012 och flerårsplan 2013-2014 
(ÖSB 2012) 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 november 2011, 

§ 101 anta Övergripande strategier och budget 2012 och flerårsplan 

2013-2014 (ÖSB 2012). ÖSB 2012 innehåller bland annat 

målskrivningar för kommunen år 2012. 

 

Kommunchef Tommy Larserö informerar att sedan kommunfullmäktiges 

beslut har möte med revisor Kurt Westerback, PWC, genomförts där 

genomgång gjorts av befintliga målskrivningar. Vid detta tillfälle 

konstaterades att behov föreligger att revidera målskrivningarna samt att 

antalet mål är i behov att reduceras. Kommunchef Tommy Larserö 

presenterar förslag på reviderade målskrivningar i ÖSB 2012 i form av 

arbetsmaterial. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekretare Anders Andersson har inkommit med förslag till 

reviderade målskrivningar i ÖSB 2012 daterat den 14 februari 2012. 

 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i skrivelse bilagd 

förslaget, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

föreliggande förslag till målskrivningar i anta Övergripande strategier 

och budget 2012 och flerårsplan 2013-2014 (ÖSB 2012). 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till målskrivningar i  

ÖSB 2012 revideras i det att sista meningen på första sidan under 

strategiområde Näringsliv får följande lydelse ”Kommunen skall 

samverka med närings- och föreningslivet i kommunen samt berörda 

aktörer gällande arrangemang.”  

  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      7 (42) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

 

 

Vidare beslutas att nyckeltalet Kostnad per barn i grundskolan 

(årskostnad) under rubriken God ekonomisk hushållning – 

ekonomiska nyckeltal skall revideras till att omfatta totalkostnad 

exklusive lokalkostnader. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag med 

revideringar till målskrivningar i Övergripande strategier och budget 

2012 och flerårsplan 2013-2014 (ÖSB 2012). 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Andreas Alexandre (C), 

yrkar i ett tilläggsyrkande, kommunfullmäktige besluta att som 

målvärden 2012 på sidan 21 ange följande: 

 Kostnad per matportion i förskolan: Högst 51,65 kronor 

 Kostnad per matportion i skolan: Högst 44,89 kronor 

 Kostnad per matportion i särskilt boende Högst 52,29 kronor 

 Kostnad per utryckning, räddningstjänsten Högst 2 650 kronor 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag samt 

enligt Ewa-Leena Johanssons och Andreas Alexandres 

tilläggsyrkande. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Kommunchef Tommy Larserö + handling 

Ekonomichef Bo Wallströmer + handling 

Bildningschef Anders Nordlund + handling 

Socialchef Charlotte Dahlbom + handling 

Tillförordnad kostchef Elin Allén 

Räddningstjänsten Västerbergslagen 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 6 
Ks § 39  Dnr KS 034/2011 
 

Detaljplan för Bångbro 4:2 med flera (Dalskogen) 
 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Fysisk planerar Gustav Björeman har inkommit med förslag daterat den  

8 februari 2012 till detaljplan för Bångbro 4:2 med flera (Dalskogen). 

Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra nya industritomter vid 

Dalskogen i Bångbro. 

 

Förslag 
Fysisk planerare Gustav Björeman föreslår kommunfullmäktige beslutar 

anta föreliggande förslag till detaljplan för Bångbro 4:2 med flera 

(Dalskogen). 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till detaljplan för 

Bångbro 4:2 med flera (Dalskogen). 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Fysisk planerare Gustav Björeman 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 7 
Ks § 40  Dnr KS 095/2011 
 

Detaljplan för del av Lund 2:4 (Kaveltorp) 
 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Fysisk planerar Gustav Björeman har inkommit med förslag daterat den  

8 februari 2012 till detaljplan för del av Lund 2:4 (Kaveltorp) i 

Kopparberg. Syftet med detaljplaneförslaget är att skapa ett utökat 

utrymme för befintlig handel och industri. 

 

Förslag 
Fysisk planerare Gustav Björeman föreslår kommunfullmäktige beslutar 

anta föreliggande förslag till detaljplan för del av Lund 2:4 (Kaveltorp). 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till detaljplan för del 

av Lund 2:4 (Kaveltorp). 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Fysisk planerare Gustav Björeman 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 8 
Ks § 3 
Au § 3  Dnr KS 027/2011 
 

Yttrande, motion rörande skyltning vid riksväg 50 
angående lediga industritomter, Ulf Hilding (M) 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Ulf Hilding (M) inkom med motion daterad den 26 april 2011 rörande 

skyltning vid riksväg 50 om ledig industrimark i kommunen. 

 

Motionären anför att nu när industrimark som avsatts i anslutning till 

Bångbro industriområde börjar bli tillgänglig för etablering, behöver 

upplysning om detta spridas.  Motionären föreslår därför att skyltar med 

texten ”Lediga industritomter” eller motsvarande samt lämpligt 

telefonnummer, e-postadress och hemsida sätts upp vid tillfarterna från 

riksväg 50 till Kopparberg. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2011, § 48, 

hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med förslag till yttrande 

daterat den 16 december 2011. I förslaget till yttrande framförs att 

kommunens nya industriområde i Bångbro kommer att marknadsföras 

bland annat genom att en skylt skall sättas upp längs riksväg 50. 

Placering och slutgiltigt utförande är ännu inte klargjort men skall ske i 

samverkan med Länsstyrelsen i Örebro län och Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning. Uppsättningen av skylt sker när ny detaljplan antagits 

och Länsstyrelsen  i Örebo län medgivit att skylten får sättas upp. 

 

Förslag 
Näringslivschef Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att med föreliggande förslag till yttrande 

anse motionen besvarad. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande 

förslag till yttrande och därmed anse motionen besvarad. 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Tomas Larsson föredrager ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta 

föreliggande förslag till yttrande och därmed anse motionen besvarad. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Ulf Hilding 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 9 
Ks § 11 
Au § 6  Dnr KS 027/2011 
 

Yttrande, motion rörande ökad andel närproducerade 
livsmedel i kommunköken, John Wassberg (V) 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
John Wassberg (V) inkom med motion daterad den 20 mars 2011 rörande 

ökad andel av lokalproducerade livsmedel i kommunköken. 

 

Motionären anför att Lagen om offentlig upphandling (LOU) ofta sätter 

käppar i hjulen för kommuner som vill gynna lokalproducenter, 

exempelvis vad gäller livsmedel till köken. Det finns dock metoder för 

att underlätta för lokala producenter att kunna konkurrera vid 

upphandlingar utan brott mot LOU. 

 

Utifrån vad som anges i motionen yrkas att kommunen, för att öka 

andelen lokalproducerad mat i de kommunala köken, anordnar 

informationskvällar där lokala producenter bjuds in och informeras om 

LOU och kommunens krav vid upphandlingar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2011,  

§ 47, att hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Tillförordnad kostchef Ulrika Persson Wexell har inkommit med förslag 

till yttrande daterat den 7 december 2011. I förslaget till yttrande anges 

bland annat att länets upphandlingskontor och Örebro läns landsting 

informerar livsmedelsproducenter om upphandlingar för att få lokala 

producenter att lägga anbud. Dock finns det ett flertal svårigheter som 

medför att intresset från lokala producenter att delta vid upphandlingar 

är litet. 

 

Förslag 
Tillförordnad kostchef Ulrika Persson Wexell föreslår kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta att med föreliggande förslag till 

yttrande anse motionen besvarad. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande 

förslag till yttrande och därmed anse motionen besvarad. 
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Kommunfullmäktige 2012-03-15 
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Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till yttrande och anser 

därmed motionen besvarad. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Elin Allén (S) i behandlingen av detta 

ärende och lämnar lokalen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens föreslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

John Wassberg 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 10 
Ks § 4 
Au § 4  Dnr KS 088/2011 
 

Yttrande, medborgarförslag rörande inrättande av 
parkering för husvagnar och husbilar i Riggards,  
XXXXXXXXXXX 
 

 

Allmänna utskottet 
 

Ärendebeskrivning 
XXXXXXX inkom den 9 september 2011 med medborgarförslag 

rörande inrättande av parkering för husvagnar och husbilar i Riggards. 

 

I medborgarförslaget föreslås att kommunfullmäktige beslutar utreda 

möjligheterna att konvertera det före detta området i Riggards för 

äldreboende till en plats för korttidsparkering och övernattning för 

husvagnar och husbilar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vi sammanträde den 15 september 2011, 

§ 79, hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med förslag till yttrande 

daterat den 19 december 2011. I förslaget till yttrande anförs bland 

annat att inrätta parkering för övernattning vid Riggardsgatan inte är 

lämpligt för närvarande. Platser är under utredning av Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag beträffande förutsättningarna för att nyttja området 

för framtida boende. 

 

Förslag 
Näringslivschef Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att med föreliggande förslag till yttrande 

anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande 

förslag till yttrande och därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Tomas Larsson föredrager ärendet. 
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Kommunfullmäktige 2012-03-15 
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Yrkanden 
Ulf Hilding (M) yrkar i ett tilläggsyrkande att i kommunstyrelsens 

protokoll skall förslaget till yttrande i sin helhet citeras. 

 

Ewa-Leena Johansson (S) yrkar avslag på Ulf Hildings tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar avslå Ulf Hildings tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta 

föreliggande förslag till yttrande och därmed anse motionen besvarad. 

 

Reservation 
Ulf Hilding reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 
Expediering: 

XXXXXXXXX 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
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Kf § 11 
Ks § 5 
Au § 5  Dnr KS 087/2011 
 

Yttrande, medborgarförslag rörande inrättande av 
kolonilottområde i Kopparberg, XXXXXXXX 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
XXXXXXXX inkom den 9 september 2011 med medborgarförslag 

rörande inrättande av kolonilottområde i Kopparberg. 

 

I medborgarförslaget föreslås att kommunfullmäktige beslutar att utreda 

möjligheten att i Kopparberg i anslutning till centrum inrätta ett eller 

flera områden lämpliga för koloniverksamhet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 september 2011, 

§ 80, hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med förslag till yttrande 

daterat den 16 december 2011. I förslaget till yttrande anges bland annat 

att kommunen i grunden är mycket positiv till förslaget om odlingslotter, 

men att det på grund av höga investeringskostnader samt därpå följande 

driftkostnader inte är befogat att kommunen investerar i odlingslotter. 

Kommunen välkomnar dock föreningsdriven verksamhet om föreningen 

önskar att själv iordningställa och sköta odlingslotterna. Finns detta 

intresse kan kommunen föreslå lämpligt område för odlingslotter och 

vara behjälplig med att diskutera lösningar för detta. 

 

Förslag 
Näringslivschef Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att med föreliggande förslag till yttrande 

anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande 

förslag till yttrande och därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Näringslivschef Tomas Larsson föredrager ärendet. 

  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      17 (42) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
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Yrkande 
Hans Hedborg (C), med instämmande av Gunnar Fransson (M), yrkar att 

förslaget till yttrande återremitteras för komplettering med angivelse av 

vilka geografiska områden kommunen kan tänkas erbjuda för inrättandet 

av kolonilotter. 

 

Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen bifaller allmänna 

utskottets förslag med kompletteringen att kommunstyrelsen beslutar att 

förslaget till yttrande skall kompletteras till kommunfullmäktiges 

sammanträde med karta/kartor som anger enligt kommunen lämpliga 

områden för inrättande av kolonilotter. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreliggande förslag till yttrande skall till 

kommunfullmäktiges sammanträde kompletteras med med karta/kartor 

som anger enligt kommunen lämpliga områden för inrättande av 

kolonilotter. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande 

förslag till yttrande, med komplettering enligt kommunstyrelsens beslut, 

och därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

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

på återremiss av ärendet för komplettering bestående av utpekande av 

kommunal åkermark som är lämpligare för kolonilotter alternativt 

odlingslotter än de områden som utpekats i yttrandet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om återremiss enligt Ulf Hildings och 

Ewa-Leena Johanssons yrkande. 

 

_________ 
 
Expediering: 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Näringslivschef Tomas Larsson 
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Kf § 12 
Ks § 6 
Au § 16  Dnr KS 089/2011 
 

Yttrande, medborgarförslag rörande uppmärksamhet 
av longitud- och latitudlinjerna som korsar 
kommunen, XXXXXXXXXXX 
 
 

Allmänna utskottet 
 

Ärendebeskrivning 
XXXXXXX inkom den 12 september 2011 med medborgarförslag 

rörande uppmärksamhet av longitud- och latitudlinjerna som korsar 

kommunen. 

 

I medborgarförslaget påtalas att 15:e longituden östlig längd (E15°) går  

genom kommunen och strax norr om Högfors går i öst-västlig riktning 

60:e breddgraden nordlig bredd, N60°, vilket benämns latituden. 

Således korsar E15° och N60° varandra strax väster om riksväg 50 norr 

om Högfors. Detta innebär att Kopparberg på den nord-sydliga linjen 

befinner sig exakt en soltimme före Greenwich meantime och att 

Högfors i öst-västlig riktning befinner sig två tredjedelar från ekvatorn 

och en tredjedel från Nordpolen. 

 

XXXXXXX föreslår bland annat beträffande longituden att kommunen 

öppnar staketet mellan Bergmästaregatan och Stora Gården och gör en 

port med en tydlig skylt som visar E15°. För att förbipasserande skall 

förstå linjens riktning bör en likadan skylt sättas på norra sidan av gatan. 

Nere på gräsmattan mellan Stora Gårdens huvudbyggnad och staketet 

mot före detta Statoil kan en gångstig med ljusa stenplattor läggas och 

vid staketet ner mot ån kan ytterligare en skylt med E15° placeras. 

Därefter kan en uthuggning göras i riktning söderut upp mot Backarna 

för att ytterligare illustrera var E15° går. Från olika platser i slänten upp 

mot kyrkan skulle denna uthuggning då kunna ses. Eventuellt skulle 

även en stor från samhället läsbar skylt E15° sättas upp i den glänta som 

uppstår. Skyltar skulle även kunna sättas upp vid Abrahamsgård/Fase-

gatan och vid fyra platser längs riksväg 63. 

 

Beträffande latituden skulle skyltar som visar N60° kunna sättas upp på 

länsväg 792 och riksväg 50 där latituden passerar. Eventuellt skulle 

även en stig kunna röjas mellan länsväg 792 och riksväg 50 där 

latituden N60° går. 

 

Norr om Högfors där E15° och N60° korsas kan vägar röjas från riksväg 

50 in till själva skärningspunkten, koordinaten. Vid vägen borde då 

skyltar för respektive latitud och longitud sättas upp på ömse sidor. Från  
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koordinaten skulle också en bit väg röjas i nord/sydlig respektive 

öst/västlig riktning för att tydiggöra den märkvärdiga platsen 

E15°/N60°.  

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 september 

2011, § 78, hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

Informatör Ylva Edbohm har inkommit med förslag till yttrande daterat 

den 19 december 2011. I förslaget till yttrande anges bland annat att 

huvuddelen av förslagen i medborgarförslaget är svåra att identifiera 

som samstämmiga med vad som anges i ”Vision, mål, strategi och 

organisation för ökad turism, tillväxt och utveckling i Ljusnarsbergs 

besöksnäring” samt att förslagen är så kostsamma att de ej torde vara 

ekonomiskt försvarbara. Dock kan förslaget rörande longituden E15° 

övervägas för nyttjande i kommunens marknadsföring. 

 

Förslag 
Informatör Ylva Edbohm föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfull-mäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

utreda användandet av longituden E15° som en del i kommunens 

marknadsföring. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att anta 

föreliggande förslag till yttrande och anse medborgarförslaget därmed 

besvarat. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda användandet av longituden E15° 

som en del i kommunens marknadsföring. Vidare föreslås kommun-

fullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till yttrande och anse 

medborgarförslaget därmed besvarat. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Informatör Ylva Edbohm föredrager ärendet. 

 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige uppdra åt 

kommunstyrelsen att utreda användandet av longituden E15° som en del 

i kommunens marknadsföring. Vidare föreslås kommunfullmäktige 

besluta att anta föreliggande förslag till yttrande och anse medborgar-

förslaget därmed besvarat. 
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Kommunfullmäktige 
 

Ärendebeskrivning 
Yngve Hedin redogör för medborgarförslagets innehåll samt de tankar 

som medborgarförslaget bygger på. Vidare förklarar Yngve Hedin sig 

nöjd med föreliggande förslag till beslut. 

 

Yrkanden 
Hendrik Bijloo (KFL), med instämmande av Gunnar Fransson (M), yrkar 

på återremiss av ärendet för komplettering i yttrandet av angivelsen att 

Ljusnarsbergs kommun har som fokus området rika naturupplevelser som 

även anges i Regionala utvecklingsstrategin (RUS) från  

Regionförbundet Örebro. 

 

Ewa-Leena Johansson (S) yrkar på att beslut i ärendet skall tas vid 

dagens sammanträde. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Hendrik Bijloos och  

Gunnar Franssons yrkande och Ewa-Leena Johanssons yrkande. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att beslut i ärendet 

skall tas vid dagens sammanträde. 

 

Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Ingemar Javinder (S) 

och Hans Hedborg (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 
Expediering: 

XXXXXXXXX 
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Kf § 13 
Ks § 14 
Au § 14  Dnr KS 015/2011 
 

Yttrande, medborgarförslag om hyresreducering för 
universitetsstuderande, XXXXXXXXXXX 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
XXXXXXXXXXX inkom med medborgarförslag daterat den  

27 januari 2011 rörande hyresreducering för universitetsstuderande. 

 

I medborgarförslaget föreslås att personer upp till 30 års ålder, vilka 

väljer att studera vidare på högskola eller universitet, skall erhålla 

hyresrabatt i fastigheter ägda av Ljusnarsbergs kommun. Rabatten skall 

erhållas mot uppvisande av erhållna poäng varje termin. Förslagets syfte 

är bland annat att knyta människor med högre utbildning till orten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 mars 2011, § 

18, hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Verkställande direktören i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB), 

Torbjörn Larsson, har inkommit med förslag till yttrande daterat den  

19 december 2011. I förslaget till yttrande anges bland annat att LFAB 

sedan en längre tid har ett erbjudande för ungdomar upp till 25 år som 

innebär 15 procents hyresrabatt för lägenheter om ett eller två rum och 

kök samt 20 procents hyresrabatt för större lägenheter. Vidare är 

månaderna juli och augusti hyresfria för studenter. 

 

Förslag 
Verkställande direktör Torbjörn Larsson föreslår kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till 

yttrande. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande 

förslag till yttrande. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Verkställande direktör Torbjörn Larsson föredrager ärendet. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till yttrande. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 
Expediering: 

XXXXXXXXXXXX 
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Kf § 14 
Ks § 22 
Au § 23  Dnr KS 002/2012 
 

Anmälan av ny beräkning av partistöd 2012 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 mars 2010, § 2, 

om ändrad beräkning av det kommunala partistödet. Vid detta tillfälle 

beslutades även att ny beräkning av partistödet skulle redovisas årligen. 

Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med anmälan 

daterad den 2 januari 2012. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår att kommunfullmäktige 

godkänner anmälan av partistöd 2012. 

 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna anmälan av 

partistöd 2012. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner anmälan av partistöd 2012. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 15 
Ks § 23 
Au § 24  Dnr KS 002/2012 
 

Anmälan av ändring av ekonomiska förmåner 2012 till 
förtroendevalda 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 juni 2007, § 32, 

om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Vid samma tillfälle 

beslutades även att ändringar skulle utgöra årliga ändringsärenden. 

Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med anmälan 

daterad den 2 januari 2012. 

 
Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår att kommunfullmäktige 

godkänner anmälan av ekonomiska förmåner för förtroendevalda. 

 
Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna anmälan av 

ändring av ekonomiska förmåner för förtroendevalda. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner anmälan av ändring av ekonomiska 

förmåner för förtroendevalda. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 16 
Ks § 24 
Au § 25  Dnr KS 003/2012 
 

Redovisning och uppföljning av beslut i 
kommunfullmäktige 2010-2011 exklusive motioner, 
medborgarförslag och budgetuppdrag 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 

redovisning och uppföljning per den 2 januari 2012 av verkställighet 

gällande beslut tagna i kommunfullmäktige 2010-2011 exklusive 

motioner, medborgarförslag och budgetbeslut. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

uppföljningen och redovisningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 

föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen och redovisningen. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 17  Dnr 034/2012 

 
 

Anmälan av motion rörande förslag till förbättring av 
kommunens beredskap att sälja tomtmark för 
företagsetableringar, Ulf Hilding (M) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ulf Hilding (M) har inkommit med motion daterad den 4 mars 2012 

rörande förslag till förbättring av kommunens beredskap att sälja 

tomtmark för företagsetableringar. 

 

Motionären anför att som en av flera åtgärder för att uppnå en utveckling 

med inflyttning och tillväxt, är att ha tillgång till tomtmark för lämplig 

etablering av nya företag och industrier. För att uppnå detta måste 

nyetableringen underlättas genom att tomter är färdiga för försäljning, 

tomtmarken prissatt och att marken presenteras på kommunens 

webbplats. Vidare bör vatten- och avloppsanslutningar, tillfartsvägar och 

fiberkabel för IT-anslutningar vara förberedda. Kravet bör vara att 

kommunen inom 24 timmar kan offerera tomtmark. 

 

Motionären föreslår att näringslivschefen ges i uppdrag att  

 utarbeta förslag till lämpliga tomtindelningar för mark 

detaljplanerad för etablering av nya företag, 

 föreslå prissättning för tomterna, 

 ta fram kalkyler för anslutningskostnaderna i budget 2013 för 

vägar, vatten och avlopp, el och tele/IT, samt 

 arbeta fram förslag till avsättning i budget 2013 och framåt för 

beredskap att vid behov snabbt kunna genomföra investeringar 

för att göra tomterna säljbara. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

_________ 
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Kf § 18  Dnr 038/2012 

 
 

Anmälan av medborgarförslag rörandande anmälan till 
förvaltningsområdet för finska, XXXXXXXXX 
 

 

Ärendebeskrivning 
XXXXXXXXXX har den 23 november 2011 inkommit med 

medborgarförslag rörande ansökan till förvaltningsområdet för finska. 

 

I Språklagen (SFS 2009:600) fastslås i § 7 att finska utgör ett nationellt 

minoritetsspråk samt i § 8 att det allmänna har ett särskilt ansvar för att 

skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Vidare anges i  

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) 

fastslår i § 2 att sverigefinnar utgör en nationell minoritet samt i § 8 att 

enskilda har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter 

med en förvaltningsmyndighet vars geografiska verksamhetsområde 

helt eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkets förvaltnings-

område. I § 6 anges det geografiska förvaltningsområdet för finska och 

§ 7 anger att andra kommuner kan efter anmälan och beslut av 

regeringen, få ingå i förvaltningsområdet för finska. 

 

I medborgarförslaget föreslås att kommunen beslutar att anmäla sig till 

det finska förvaltningsområdet.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

_________ 
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Kf § 19 Dnr KS 002/2012 
 

Avsägelse från politiska uppdrag,  
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ulla Kalander-Karlsson (S) har inkommit med en avsägelse från 

samtliga politiska uppdrag i kommunen daterad den 27 februari 2012. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Ulla Kalander-Karlsson (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: 

Ulla Kalander-Karlsson 

Länsstyrelsen Örebro län 

Kansliavdelningen 
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Kf § 20 Dnr KS 002/2012 
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i direktionen för 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT),  
Margareta Lagerlöf (M) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Margareta Lagerlöf (M) har inkommit med en avsägelse från uppdraget 

som ersättare i direktionen för Bergslagens Kommunalteknik (BKT) 

daterad den 22 januari 2012. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Margareta Lagerlöf (M) 

entledigande från som ersättare i direktionen för Bergslagens 

Kommunalteknik (BKT). 

 

_________ 

 

Expediering: 

Margareta Lagerlöf 

Bergslagens Kommunalteknik 

Kansliavdelningen 
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Kf § 21  
 

Val av ledamot och ersättare i kommunstyrelsen 
2012-2014 efter Ulla Kalander-Karlsson (S) respektive 
Mikael Kähäri (S) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 mars 2012,  

§ 19 bevilja Ulla Kalander-Karlsson (S) entledigande från samtliga 

politiska uppdrag i kommunen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 15 december 2011, § 126, beviljades Mikael Kähäri (S) entledigande 

från samtliga politiska uppdrag i kommunen. Kommunfullmäktige 

beslutade vid sammanträde den 16 december 2010, § 113 välja  

Ulla Kalander-Karlsson till ledamot i kommunstyrelsen och  

Mikael Kähäri till ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att Antti Tsupukka (S) väljs till 

ordinarie ledamot i kommunstyrelsen 2012-2014 och  

Denise Ljungström (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsen 2012-2014. 

Vidare föreslås att Arne Eklund (S) väljs till ersättare i kommun-

styrelsen 2012-2014 efter Antti Tsupukka. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Antti Tsupukka 

Denise Ljungström 

Arne Eklund 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Lönekamrer Inger Willman 
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Kf § 22  
 

Val av ersättare i valnämnden 2012-2014 efter  
Ken Karlsson (S) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 mars 2012,  

§ 3 bevilja Ken Karlsson (S) entledigande från samtliga politiska uppdrag 

i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  

16 december 2010, § 115 välja Ken Karlsson till ersättare i valnämnden. 

 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att Sten-Ove Karlsson (S) väljs till 

ersättare i valnämnden 2012-2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Sten-Ove Karlsson 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Lönekamrer Inger Willman 
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Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 23  
 

Val av ersättare i direktionen för Bergslagens 
Kommunalteknik (BKT) 2012-2014 efter  
Margareta Lagerlöf (M) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010, 

§ 117 välja Margareta Lagerlöf till ersättare i direktionen för Bergslagens 

Kommunalteknik (BKT). 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 mars 2012,  

§ 20 bevilja Margareta Lagerlöf (M) entledigande från uppdraget som 

ersättare i direktionen för Bergslagens Kommunalteknik (BKT).  

 

Förslag 
Gunnar Fransson (M) föreslår att Ulf Hilding (M) väljs till ersättare i 

direktionen för Bergslagens Kommunalteknik (BKT) 2012-2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag 

 

_________ 
 

Expediering: 

Ulf Hilding 

Bergslagens Kommunalteknik 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Lönekamrer Inger Willman 

 
  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      33 (42) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 24  
 

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för 
Ljusnarsbergs Kommunlager AB 2012-2014 efter  
Ulla Kalander-Karlsson (S) respektive Lars Bergsten (S) 
och Mikael Kähäri (S) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 mars 2012,  

§ 19 bevilja Ulla Kalander-Karlsson (S) entledigande från samtliga 

politiska uppdrag i kommunen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 17 november 2011, § 109 beviljades Lars Bergsten entledigande från 

samtliga politiska uppdrag i kommunen. Vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 15 december 2011, § 126, beviljades Mikael Kähäri (S) 

entledigande från samtliga politiska uppdrag i kommunen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 mars 2011,  

§ 26 välja Ulla Kalander-Karlsson till ledamot i styrelsen för 

Ljusnarsbergs Kommunlager AB samt Lars Bergsten och  

Mikael Kähäri till ersättare i styrelsen för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 

 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att Antti Tsupukka (S) väljs till 

ledamot i styrelsen för Ljusnarsbergs Kommunlager AB 2012-2014 

samt att Annika Renbro (S) och Denise Ljungström (S) väljs till 

ersättare i styrelsen för Ljusnarsbergs Kommunlager AB 2012-2014. 

Vidare föreslås att Arne Eklund (S) väljs till ersättare i styrelsen för 

Ljusnarsbergs Kommunlager AB 2012-2014 efter Antti Tsupukka. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ko0mmunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Antti Tsupukka 

Annika Renbro 

Denise Ljungström 

Arne Eklund 

Ljusnarsbergs Kommunlager AB 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Lönekamrer Inger Willman 

 
  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      34 (42) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 25  
 

Val av god man för fastighetsbildning, sakkunskap 
landsbygdsfrågor och god man för fastighetsbildning 
sakkunskap tätortsfrågor 2012-2014 efter  
Lars Bergsten (S) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 november 2010, 

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

uppdrag i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 

den 16 december 2010, § 123 välja Lars Bergsten till god man för 

fastighetsbildning, sakkunskap landsbygdsfrågor och sakkunskap för 

tätortsfrågor. 

 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att Antti Tsupukka (S) väljs till god 

man för fastighetsbildning, sakkunskap landsbygdsfrågor och 

sakkunskap tätortsfrågor 2012-2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Antti Tsupukka 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Lönekamrer Inger Willman 

 
  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      35 (42) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 26  
 

Val av ledamot i Samordningsförbundet i norra Örebro 
(T) län (Sofint) 2012-2014 efter Ulla Kalander-Karlsson (S) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 mars 2012,  

§ 19 bevilja Ulla Kalander-Karlsson (S) entledigande från samtliga 

politiska uppdrag i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade vid 

sammanträde den 16 december 2010, § 125 välja Ulla Kalander-Karlsson 

till ledamot i Samordningsförbundet i norra Örebro (T) län (Sofint). 

 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att Arne Eklund (S) väljs till ledamot 

i Samordningsförbundet i norra Örebro (T) län (Sofint). 2012-2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Arne Eklund 

Samordningsförbundet i norra Örebro (T) län (Sofint) 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Lönekamrer Inger Willman 

 
  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      36 (42) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 27  
 

Val av ersättare i styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks 
Fritidsanläggning 2012-2014 efter Mikael Kähäri (S) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 december 2011, 

§ 126, bevilja Mikael Kähäri (S) entledigande från samtliga politiska 

uppdrag i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 

den 16 december 2010, § 120 välja Mikael Kähäri till ersättare i styrelsen 

för Stiftelsen Gillerklacks Fritidsanläggning. 

 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att Maud Tsupukka (S) väljs till 

ersättare i styrelsen för Stiftelsen Gillerklacks Fritidsanläggning  

2012-2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Maud Tsupukka 

Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Lönekamrer Inger Willman 

 
  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      37 (42) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 28  
 

Val av ersättare i styrelsen för Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag (LFAB) 2012-2014 efter  
Mikael Kähäri (S) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 december 2011, 

§ 126, bevilja Mikael Kähäri (S) entledigande från samtliga politiska 

uppdrag i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 

den 15 september 2011, § 81 välja Mikael Kähäri till ersättare i styrelsen 

för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB). 

 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att Antti Tsupukka (S) väljs till 

ersättare i styrelsen för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 

2012-2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Antti Tsupukka 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Lönekamrer Inger Willman 

 
  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      38 (42) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 29  
 

Val av ersättare i valberedningen 2012-2014 efter  
John Wassberg (V) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 november 2011, 

§ 108, bevilja John Wassberg (V) entledigande från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade vid 

sammanträde den 11 november 2010, § 73 välja John Wassberg till 

ersättare i valberedningen. 

 

Förslag 
Astrid Dahl (V) föreslår att Leif Jörner Pedersen (V) väljs till ersättare i 

valberedningen 2012-2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

John Wassberg 

Leif Jörner Pedersen 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Lönekamrer Inger Willman 

 
  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      39 (42) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 30  
 

Val av ersättare i valberedningen 2012-2014 efter  
Frida Wiklund (MP) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010, 

§ 128, bevilja Frida Wiklund (MP) entledigande från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade vid 

sammanträde den 11 november 2010, § 73 välja Frida Wiklund till 

ersättare i valberedningen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige hänskjuter ärendet till sammanträde den  

24 maj 2012. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 31    

 

Delgivningar 
 

 

 

Länsstyrelsen Örebro län 

Josefin Oveson (S) ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter  

Mikael Kähäri (S). Sverre Larsson (S) ny 

ersättare kommunfullmäktige efter  

Josefin Oveson (S). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Delgivningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Kf § 32  Dnr 038/2012 

 
 

Anmälan av medborgarförslag rörande lunchmusik på 
kommunens skolor, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 

Ärendebeskrivning 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, har den  

13 mars 2012 inkommit med medborgarförslag rörande lunchmusik på 

kommunens skolor. 

 

I medborgarförslaget föreslås att en pianist engageras för att spela 

klassisk musik under elevernas lunch på kommunens skolor. Förslaget 

har för avsikt att ge eleverna en lugn lunchmiljö. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-03-15 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Bilaga  
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 15 mars 2012 
 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Ewa-Leena Johansson 

Ingemar Javinder 

Ulf Hilding 

Gunnar Fransson 

Susanne Hall, tjänstgörande ersättare 

Gert Stark 

Sten-Ove Karlsson 

Karin Gröningson 

John-Ove Johansson 

Anetté Bülow 

Elsa Jansson, tjänstgörande ersättare  

Sverre Larsson, tjänstgörande ersättare Centerpartiet 
Annika Renbro Andreas Alexandre 

Elin Allén, §§ 1-8, 10-32  Hans Hedborg 

Antti Tsupukka Josefina Backelin 

Annika Javinder Janeric Björkman 

  

Vänsterpartiet Kraftsamling för Ljusnarsberg 
Astrid Dahl Helle Bryn-Jensen 

Leif Jörner Pedersen, §§ 5-32 Hendrik Bijloo 

Madelene L Bergsten  

 Sverigedemokraterna 

 Jens Pettersson 

  
 

 

 

 


