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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-06-14 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

Plats och tid                       Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid: 18.30 – 20.45 

                    
 
Beslutande 

 

Enligt bilaga  

 
  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 

Tommy Larserö, kommunchef 

Bo Wallströmer, ekonomichef/verkställande direktör LKAB 

Torbjörn Larsson, verkställande direktör LFAB, §§ 44-51 

Boris Gudmundsson, revisor, §§ 44-46 

Karl-Erik Persson, revisor, §§ 44-46 

Bengt Sandström, revisor, §§ 44-46 

 

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

Justeringsersättare Ralf Nielsen (KFL) 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2012-06-21 

 

 
 

Underskrifter Sekreterare       ….……………………………………………………………………….. Paragrafer: 44 – 62 
  Anders Andersson  

 

  
 
 

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

  Tord Westin 

 
 
 

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

                     Sten-Ove Karlsson Hendrik Bijloo 
 

 

   ANSLAG/BEVIS           

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2012-06-14 

Datum för 
anslags uppsättning 2012-06-21 

Datum för 
anslags nedtagande 2012-07-16 

 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

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

                                                        Anders Andersson 
 

  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (29) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-06-14 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Kf § 44   

 

Ändringar i kungörelsen 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Tord Westin (S) föreslår följande ändringar i dagens 

kungörelse: ärendet Årsredovisning 2011 för Ljusnarsbergs kommun 

fördelas i ett första ärende Revisionsberättelse 2011 och ansvarsfrihet och 

ett andra ärende Årsredovisning 2011 för Ljusnarsbergs kommun. Vidare 

föreslås att ärendet Avsägelse från uppdragen som revisor,  

Rune Andersson tillförs kungörelsen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändringar i 

kungörelsen. 

 

_________ 
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Kf § 45   

 

Allmänhetens frågestund 
 

 

Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige 

och ingen frågeställare anmäler sig till dagens sammanträde. 

 

_________ 
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Kf § 46  Dnr KS KS 026/2012 

 

Revisionsberättelse 2011 och ansvarsfrihet 
 

 

Jäv 
Följande personer är jäviga och deltar inte i behandlingen av ärendet 

samt beslutet: 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Gert Stark (S) 

Wiveca Stopp (S) 

Pirjo Nilsson (S) 

Annika Renbro (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Annika Javinder (S) 

Astrid Dahl (V) 

Leif Jörner Pedersen (V) 

Ulf Hilding (M) 

John-Ove Johansson (M) 

Anetté Bülow (M) 

Hans Hedborg (C) 

Janeric Björkman (C) 

Natalie Ström (MP) 

 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har inkommit med revisionsberättelse med därtill hörande 

bilagor daterad den 4 juni 2012 i vilken riktas anmärkning mot kommun-

styrelsens sätt att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten.  

 

Revisorerna avstyrker efter samlad bedömning att ledamöterna i 

kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2011. Vidare tillstyrker 

revisorerna att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i övriga 

nämnder ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet. 

 

Kommunfullmäktige skall enligt Kommunallagen 5 kap 31 § inhämta 

förklaring i de fall revisorerna inte tillstyrker ansvarsfrihet. 

 

Kommunfullmäktiges presidium, exklusive andre vice ordförande 

Wiveca Stopp (S), har inhämtat förklaring från kommunstyrelsen daterad 

den 13 juni 2012 och beslutad vid sammanträde den 14 juni 2012, § 139. 

 

Kommunstyrelsen förklarar att den har förståelse för revisorernas 

bedömning och anger följande i sin förklaring: 
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Den framförda kritiken har anförts i tidigare års revisionsberättelser och 

föranlett bland annat kommunfullmäktige besluta om ny styrmodell för 

Ljusnarsbergs kommun vid sammanträde den 16 december 2010, § 103.  

 

Detta innebar att 2011 var första året en ny styrmodell innehållande 

övergripande strategier och budget tillämpades, Övergripande strategier 

och budget 2011 och flerårsplan 2012-2013 (ÖSB 2011), vilken 

beslutades av kommunfullmäktige vid sammanträde den 16 december 

2010, § 105. Den nya styrmodellen innebar en omställning för 

kommunala chefer och övrig personal, som tog en viss tid att anpassa sig 

till. Därutöver utarbetades under 2011 ett antal av de dokument som 

utgör de styrande i den nya modellen eftersom den inte var fulländad vid 

införandet. 

 

En ny kommunfullmäktigeförsamling tillträdde den 1 november 2010, en 

ny kommunstyrelse valdes av kommunfullmäktige den 16 december 

2010, § 113 och utskott valdes av kommunstyrelsen vid sammanträde 

den 3 januari 2011, §§ 4-6. Det faktum att införandet av ny styrmodell 

sammanföll med en ny mandatperiod visade sig i efterhand medföra vissa 

problem. 

 

De konkreta problemen med den beslutade ÖSB 2011 visade sig i 

samband med att delårsrapport skulle upprättas per den 31 juli 2011.  

Till detta tillfälle hade en redovisningsmall för målen utarbetats som 

bygger på rubrikerna mål, resultat, analys och åtgärder. Det visade sig 

dock att en viss överambition kunde noteras då antalet mål i ÖSB 2011 

var för stort och att vissa mål inte var relevanta för denna handling. 

Kommunen har inte den administrativa kapacitet som möjliggör 

uppföljning av det stora antalet mål som angavs i ÖSB 2011, i synnerhet 

med beaktande av att det i flera verksamheter finns nationella dokument 

med mål som skall följas upp. Definitionerna av redovisningsmallens 

rubriker var dessutom inte fullt klarlagd för samtlig personal. En 

konsekvens av lärdomen i samband med upprättandet av delårsrapport 

var att antalet mål minskades i Övergripande strategier och budget 2012 

och flerårsplan för 2013-2014. 

 

Kommunstyrelsen kan konstatera att målen i ÖSB 2011 uppgår till 

närmare 50 och att alla dessa inte har följts upp. Vidare kan noteras att 

det i årsredovisningen dessvärre förekommer ett antal mindre lyckade 

formuleringar som bekräftar vad som anges i revisionsberättelsen. Dessa 

kan till vissa delar härledas till att innebörden av en kommunal budget 

samt kommunstyrelsens respektive kommunfullmäktiges roll och den 

kommunala personalens roll inte alltid är kommunicerad. 
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Medvetenheten från kommunstyrelsen av att det ännu förekommer brister 

i den nya styrmodellen, innebär att det kontinuerligt pågår ett  

utvecklingsarbete som också har noterats av revisorerna och som bedöms 

ge goda förutsättningar för ställningstaganden som förbättrar styrningen 

av verksamheten. Kommunstyrelsen har en ständig dialog med 

kommunens tjänstemannaledning för att utveckla kommunen. De 

svagheter och brister som påtalats i revisionsberättelsen 2011 och i 

tidigare års revisionsberättelser har diskuterats och kommer fortsatt att 

diskuteras för att utmynna i konkreta åtgärder, som skall medföra en 

bättre uppföljning, återrapportering och tydligare redovisningar. 

 

Förslag 
Kommunfullmäktiges ordförande Tord Westin (S) föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att dela revisorernas uppfattning i 

revisionsberättelsen för år 2011, det vill säga att kommunstyrelsen brustit 

i ledning, styrning, uppföljning och kontroll och därmed inte bevilja 

ledamöterna i kommunstyrelsen ansvarsfrihet för år 2011. Vidare föreslås 

kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att senast i 

samband med att delårsrapporten för 2012 behandlas av fullmäktige 

redovisa vidtagna åtgärder med anledning av den kritik som framförts i 

revisionsberättelsen för år 2011. Slutligen föreslås kommunfullmäktige 

besluta att bevilja ledamöterna i övriga nämnder ansvarsfrihet för 2011 

års verksamhet. 

 

Yrkanden 
Hendrik Bijloo (KFL), Sten-Ove Karlsson (S) och Ulla Diedrichsen (V) 

yrkar bifall till Tord Westins förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförande Tord Westins förslag. 

 

_________ 
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Kf § 47 
Ks § 79  Dnr KS 026/2012  
 

Årsredovisning 2011 för Ljusnarsbergs kommun 
 

 

Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 

Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar förslag till årsredovisning 

2011. Årets resultat i driftredovisningen är enligt utsänt material ett 

överskott med 2 616 000 kronor. Efter kontakt med kommunens revisorer 

avses följande justeringar genomföras: 

 

 Överskott inom renhållning och deponi bokförs som avsättning 

till framtida täckning av deponi, 644 000 kronor. 

 Förtida uttag bokförs beträffande Överenskommelse om särskild 

avtalspension (ÖK-SAP) med 388 000 kronor. 

 Kommunen har fordran på omställningsfond gällande pensioner 

motsvarande 199 000 kronor. 

 

Ovanstående transaktioner medför att 2011 års överskott justeras till 

1 784 000 kronor. De bokföringsmässiga justeringarna tillsammans med 

erforderliga ändringar i texten avses genomföras i förslaget till 

årsredovisning för 2011 som presenteras för kommunfullmäktige. 

 

Kommunens befolkning per den 31 december 2011 uppgick till  

4 870 personer, vilket är befolkningsminskning under 2011 med  

61 personer, varav födelsenettot är minus 50 personer och flyttnettot är 

minus åtta personer. 

 

Ansvarsförbindelserna för intjänade pensionsförpliktelser till och med 

1997 uppgår till 140 300 000 kronor. 

 

Investeringsredovisningen innehåller en icke budgeterad utgift med cirka 

2 400 000 kronor för bowlingbana. 

 

Årsredovisningen visar att kommunen inte uppnår något av de fyra 

finansiella målen. 

 

Personalsekreterare Irena Jönsson föredrar personalekonomisk 

redovisning 2011. 

 

Förbundschef Stefan Lundqvist och controller Ulla Bergström, 

Bergslagens Kommunalteknik (BKT) föredrar BKTs årsredovisning 2011. 
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Förvaltningschef Peter Grönlund, Bergslagens miljö- och 

byggförvaltning (BMB) föredrar BMBs årsredovisning 2011. 

 

Verkställande direktör Torbjörn Larsson, Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag (LFAB) föredrar LFABs årsredovisning 2011. 

 

Förvaltningschef Stefan Karlsson, räddningstjänsten Västerbergslagen 

föredrar räddningstjänstens årsredovisning 2011. 

 

Näringslivschef Tomas Larsson redovisar utvecklingen under 2011 inom 

kommunens näringslivsområde. 

 

Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist, Folkhälsa i norra Örebro län redovisar 

kommunens välfärdsbokslut 2011. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom och ekonom Inger Sundblad föredrar 

årsredovisning 2011 för sociala utskottets verksamheter. 

 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar årsredovisning 2011 för 

bildningsutskottets verksamheter. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom och tillförordnad enhetschef  

Yvonne Andersson redovisar utvecklingen under 2011 inom enheterna 

för funktionshindrade, hemtjänst, Treskillingen och Solgården. 

 

Rektor/enhetschef Kent Liljendahl redovisar utvecklingen under 2011 

inom enheten Vuxam. 

 

Tillförordnad enhetschef Lena Sköld redovisar utvecklingen under 2011 

inom enheten Koppargården. 

 

Enhetschef Nan Carlsson redovisar utvecklingen under 2011 inom 

enheten individ- och familjeomsorg. 

 

Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar utvecklingen under 2011 inom 

enheterna mottagande av ensamkommande barn och ungdomar samt 

överförmyndarförvaltningen. 

 

Bildningschef Anders Nordlund redovisar utvecklingen under 2011 inom 

enheterna Kyrkbacksskolan samt förskoleverksamheten och 

Garhytteskolan. 

 

Tillförordnad kostchef Elin Allén redovisar utvecklingen under 2011 

inom kostenheten. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomichef Bo Wallströmer att 

genomföra erforderliga revideringar varefter den ekonomiska 

årsredovisningen för Ljusnarsbergs kommun år 2011 skall överlämnas 

till revisorerna för granskning och därefter till kommunfullmäktige. 

 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att efter revisorernas hörande godkänna 

föreliggande årsredovisning för Ljusnarsbergs kommun år 2011 

inklusive välfärdsbokslut för 2011. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar förslag till årsredovisning 2011 

för Ljusnarsbergs kommun. 

 
Revisorerna har inkommit med revisionsberättelse med därtill hörande 

bilagor daterad den 4 juni 2012 i vilken revisorerna tillstyrker att 

kommunens årsredovisning för år 2011 godkänns. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2011 för 

Ljusnarsbergs kommun. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 
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Kf § 48 
Ks § 101 
Au § 80  Dnr KS 008/2011 
 

Förslag till överföring av 2011 års ekonomiska resultat 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Tommy Larserö och ekonomichef Bo Wallströmer har 

inkommit med skrivelse rörande överföring av 2011 års ekonomiska 

resultat. I skrivelsen anges att i den av kommunfullmäktige vid 

sammanträde den 16 december 2010, § 103 beslutade styrmodellen 

fastslås, att uppdragshandlingar skall upprättas mellan verksamheterna 

och kommunstyrelsen samt att 50 procent av över- respektive underskott 

i det ekonomiska resultaten skall föras över mellan åren. 

 

Förslag 
Kommunchef Tommy Larserö och ekonomichef Bo Wallströmer föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att för 

räkenskapsåret 2011 avstå resultatöverföring för verksamhetsansvariga. 

Förslaget motiveras av att flertalet uppdragshandlingar upprättades under 

senare delen av 2011 och därav var förutsättningarna för verksamheterna 

obekanta under delar av 2011. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för 

räkenskapsåret 2011 avstå resultatöverföring för verksamhetsansvariga 

med motiveringen att flertalet uppdragshandlingar upprättades under 

senare delen av 2011 och därav var förutsättningarna för verksamheterna 

obekanta under delar av 2011. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

_________ 
 

Expediering:  

Ekonomichef Bo Wallströmer  
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Kf § 49 
Ks § 124  Dnr KS 026/2011 
 

Årsredovisning 2011, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
(LFAB) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har inkommit med förslag 

till årsredovisning för verksamhetsåret 2011. LFABs ekonomiska resultat 

för år 2011 uppgår till ett överskott av 1 510 000 kronor. Överskottet 

föreslås av styrelsen balanseras i ny räkning.  

 

Auktoriserad revisor Torbjörn Evaldsson, Grant Thornton har inkommit 

med förslag till revisionsberättelse där årsstämman föreslås fastställa 

föreliggande förslag till resultaträkning och balansräkning, att resultatet 

disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens 

ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 

berört räkenskapsår.  

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen för 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag och revisionsberättelsen för 

verksamhetsåret 2011. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Ärendebeskrivning 
Verkställande direktör Torbjörn Larsson redovisar årsredovisning 2011 

för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
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Kf § 50 
Ks § 126 
Au § 95  Dnr KS 030/2012 
 

Bolagsordning för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
(LFAB) 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till 

reviderad bolagsordning för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag.  

 

Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår i skrivelse daterad den  

1 maj 2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

godkänna föreliggande förslag till bolagsordning. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till bolagsordning. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
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Kf § 51 
Ks § 127 
Au § 96  Dnr KS 030/2012 
 

Ägardirektiv för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
(LFAB) 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till 

reviderade ägardirektiv för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag.  

 

Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår i skrivelse daterad den 3 maj 

2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 

föreliggande förslag till ägardirektiv. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ägaredirektiv. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
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Kf § 52 
Ks § 128 
Au § 73  Dnr KS 030/2012 
 

Direktiv till kommunens ombud vid Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolags bolagsstämma 2012 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med förslag 

daterat den 30 mars 2012 till direktiv för kommunens ombud vid 

bolagsstämma 2012 i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB). 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid 

bolagsstämma 2012 i LFAB följande direktiv: 

 

 bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet i 

enlighet med förslag i revisionsberättelsen samt godkänna 

årsredovisning för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 

(LFAB) avseende räkenskapsåret 2011, 

 godkänna styrelsens förslag till disposition av 2011 års 

resultat, 

 föreslå att Ewa-Leena Johansson väljs till ordförande i 

styrelsen för LFAB för ett år, 

 föreslå att Gert Stark, Wiveca Stopp, Hans Hedborg och  

Anetté Bülow väljs till ordinarie styrelseledamöter i LFAB 

för ett år, 

 föreslå att Ingemar Javinder, Antti Tsupukka,  

Leif Jörner Pedersen, Andreas Alexandre och  

Gunnar Fransson väljs till ersättare för ledamöterna i 

styrelsen för LFAB för ett år, 

 föreslå att Rune Andersson väljs till lekmannarevisor i LFAB 

för ett år, 

 att styrelsen skall verka för avyttring av LFABs 

industrilokaler utifrån marknadsmässiga villkor, samt 

 att styrelsen skall följa de ägardirektiv som beslutats av 

fullmäktige i Ljusnarsbergs kommun. 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-06-14 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

 

 

Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med reviderat 

förslag daterat den 15 maj 2012 till direktiv för kommunens ombud 

vid bolagsstämma 2012 i Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 

(LFAB). 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid 

bolagsstämma 2012 i LFAB följande direktiv: 

 bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet i 

enlighet med förslag i revisionsberättelsen samt godkänna 

årsredovisning för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 

avseende räkenskapsåret 2011, 

 godkänna styrelsens förslag till disposition av 2011 års 

resultat, 

 att styrelsen skall verka för avyttring av LFABs 

industrilokaler utifrån marknadsmässiga villkor, samt 

 att styrelsen skall följa de ägardirektiv som beslutats av 

fullmäktige i Ljusnarsbergs kommun. 

 
Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunens 

ombud vid LFABs bolagsstämma även ges i direktiv att överlämna 

beslutad bolagsordning. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag samt 

tilläggsyrkande. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Kommunfullmäktiges ordförande Tord Westin  
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-06-14 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 53 
Ks § 125  Dnr KS 056/2010 141 
 

Årsredovisning 2011, Ljusnarsbergs Kommunlager AB 
(LKAB) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Ljusnarsbergs Kommunlager AB (LKAB) har inkommit med förslag till 

årsredovisning för verksamhetsåret 2011. LKABs ekonomiska resultat 

för år 2011 uppgår till ett överskott av 3 891 kronor. Överskottet 

föreslås av styrelsen balanseras i ny räkning.  

 

Auktoriserad revisor Peter Söderman, PWC har inkommit med förslag 

till revisionsberättelse där årsstämman föreslås fastställa föreliggande 

förslag till resultaträkning och balansräkning, att resultatet disponeras 

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter och 

bolagets verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för berört 

räkenskapsår.  

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen för 

Ljusnarsbergs Kommunlager AB, revisionsberättelsen och 

granskningsrapporten för verksamhetsåret 2011. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Ärendebeskrivning 
Verkställande direktör Bo Wallströmer redovisar årsredovisning 2011 

för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Ljusnarsbergs Kommunlager AB 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-06-14 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 54 
Ks § 129 
Au § 97  Dnr KS 056/2010 141 
 

Bolagsordning för Ljusnarsbergs Kommunlager AB 
(LKAB) 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till 

reviderad bolagsordning för Ljusnarsbergs Kommunlager AB.  

 

Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår i skrivelse daterad den  

1 maj 2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

godkänna föreliggande förslag till bolagsordning. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till bolagsordning. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

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

kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid LKABs 

bolagsstämma i direktiv att överlämna beslutad bolagsordning. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag samt 

enligt Ewa-Leena Johanssons tilläggsyrkande. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Kommunfullmäktiges ordförande Tord Westin 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-06-14 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 

Kf § 55 
Ks § 135   Dnr KS 118/2012 041 

 

Årsredovisning 2011, Bergslagens Kommunalteknik 
(BKT) 
 

 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med årsredovisning 

för år 2011. Sammantaget visar driftredovisningen på ett underskott med 

715 000 kronor. 

 

Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 27 april 2012, 

§ 11 att överlämna årsredovisningen till Hällefors, Lindesbergs, 

Ljusnarsbergs och Nora kommuner för beslut om ansvarsfrihet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Efter att årsredovisningen kompletterats med revisionsberättelse och 

revisionsrapport, beslutar kommunfullmäktige bevilja kommunens 

ledamöter i förbundsdirektionen ansvarsfrihet i enlighet med 

revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011 samt godkänna 

årsredovisningen för detsamma. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Jäv 
Pirjo Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet 

och beslutet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Bergslagens Kommunalteknik 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-06-14 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 56 
Ks § 109 
Au § 89  Dnr KS 202/2010 041 
 

Årsredovisning 2011, Regionförbundet Örebro 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för år 2011 har upprättats för Regionförbundet Örebro 

innehållande beskrivning av regionförbundets verksamhet och 

ekonomiska resultat för aktuellt verksamhetsår. Regionförbundets 

ekonomiska resultat för år 2011 uppgår till ett överskott av  

1 178 000 kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse med  

178 000 kronor. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
Förslag 
Gert Stark (S) föreslår att kommunfullmäktige beviljar kommunens 

ledamöter i Regionförbundet Örebro ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2011 samt godkänner årsredovisningen. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i Regionförbundet 

Örebro ansvarsfrihet i enlighet med förslag i revisionsberättelsen samt 

godkänner årsredovisning för Regionförbundet Örebro avseende år 

2011. 

 

Protokollsanteckning 
Det antecknas att Ewa-Leena Johansson (S), Wiveca Stopp (S),  

Hans Hedborg (C) och Ulf Hilding (M) icke deltar i behandlingen av 

ärendet och beslutet. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Jäv 
Ewa-Leena Johansson (S), Hans Hedborg (C), Leif Jörner Pedersen (V) 

och Ulf Hilding (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av 

ärendet och beslutet. 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-06-14 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
 
Expediering: 

Regionförbundet Örebro 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-06-14 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 57 
Ks § 103 
Au § 83  Dnr KS 032/2011 
 

Ekonomisk rapport per den 31 mars 2012 
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Fördjupad ekonomisk rapport för perioden 1 jamuari-31 mars 2012 har 

upprättats. Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar rapporten.  

I rapporten prognostiseras ett överskott för helåret 2012 med  

2 182 000 kronor. Likviditeten uppgår den 30 april 2012 till  

8,6 miljoner kronor. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter rapporten till kommunstyrelsen. 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med handling daterad den  

9 maj 2012 innehållande åtgärdsförslag med anledning av vad som 

framgår av den ekonomiska rapporten. 

 

Förslag 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår i ovanstående skrivelse 

kommunstyrelsen besluta 

 att utskotten till kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni 

2012 redovisar vilka åtgärder som vidtagits och vad de beräknas 

förbättra respektive utskotts resultat med, 

 att utskotten till kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni 

2012 redovisar vilka åtgärder som har en bestående effekt 

respektive vilka åtgärder som endast har effekt budgetåret 2012, 

samt 

 att åtgärder av bestående effekt läggs in i grundbudgeten för 

2013, det vill säga påverkar budgetram för respektive utskott. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten samt att den skall 

delges kommunfullmäktige. Vidare beslutar kommunstyrelsen enligt 

föreliggande förslag. 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-06-14 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar den ekonomiska rapporten per 

den 31 mars 2012. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska rapporten. 

 

_________ 
 

Expediering: 

Ekonomichef Bo Wallströmer 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-06-14 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 58 
Ks § 111 
Bus § 41  Dnr KS 038/2012 
 

Medborgarförslag om lunchmusik på skolorna,  
XXXXXXXXXXX  
 

 

Bildningsutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 mars 2012 (§ 32) att överlämna ett 

medborgarförslag från John Björklund om lunchmusik på skolorna till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

XXXXXX, representerande Ljusnarsbergs kammarmusikförening, 

föreslår att en pianist engageras för att spela klassisk musik under skol-

luncherna för att bidra till en lugn måltidsmiljö. 

 

I skriftligt förslag till yttrande anför bildningschef Anders Nordlund att 

det traditionella sättet att uppnå en lugnare miljö i matsalarna är genom 

vuxnas närvaro, vilken dock har minskat till följd av indragningen av de 

fria pedagogiska måltiderna av ekonomiska skäl. Klassisk musik har ofta 

en lugnande inverkan och vore intressant att pröva, men är ekonomiskt 

inte genomförbart annat än undantagsvis såvida inte medlemmar i 

kammarmusikföreningen eller andra musiker är intresserade av att fram-

träda utan arvode. Han föreslår att medborgarförslaget besvaras genom 

antagande av förslaget till yttrande. 

 

Bildningsutskottets förslag 
Bildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta bildningschefens förslag till yttrande 

och därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar anta bildningschefens förslag till yttrande 

och därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

_________ 

Expediering: XXXXXXXX  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      24 (29) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-06-14 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 59 
Ks § 117 
Ön § 27   Dnr KS 025/2012 
 

Namnbyte på överförmyndarnämnden 
  

 
Överförmyndarnämnden 
 
Ärendebeskrivning 
Vid överförmyndarnämndens sammanträde den 1 februari 2012, § 1 

framkom att handläggarna önskade ett annat namn på nämnden än 

Över-förmyndarnämnden för Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och 

Nora kommuner; ett som skulle vara lättare att använda och samtidigt 

syfta på det geografiska området, till exempel Bergslagens 

överförmyndarnämnd. 

 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson anför i tjänsteskrivelse  

18 april 2012 att namnet Bergslagens överförmyndarnämnd inte kan 

hittas vid sökning på internet varför det får antas vara ”ledigt”, inte 

heller något om registrering eller tillåtelse till användande av visst 

namn på kommunal nämnd. Jämförelse med tillkomsten av Bergslagens 

miljö- och byggnämnd visar att dess namn fastställdes genom 

kommunernas överenskommelse.  

 

Kommunstyrelseordförandena och kommuncheferna i de samverkande 

kommunerna är positiva till namnet Bergslagens överförmyndarnämnd 

och anser att beslut om det skall tas av Ljusnarsbergs kommunfull-

mäktige.   

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att överförmyndarnämnden för 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner skall heta 

Bergslagens överförmyndarnämnd. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarnämnden för Hällefors, 

Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner skall heta Bergslagens 

överförmyndarnämnd. 

 

 

  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      25 (29) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-06-14 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
_________ 

 

Expediering: 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarförvaltningen 

Hällefors kommun 

Lindesbergs kommun 

Nora kommun 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-06-14 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 60 
Ks § 132 
Au § 99  Dnr KS 003/2012 
 

Redovisning och uppföljning av verkställande 
gällande beslut i kommunfullmäktige exklusive 
motioner, medborgarförslag och budgetuppdrag  
 

 

Allmänna utskottet 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 

redovisning och uppföljning per den 30 april 2012 av verkställighet 

gällande beslut tagna i kommunfullmäktige 2010-2012 exklusive 

motioner, medborgarförslag och budgetuppdrag. 

 

Förslag 
Kommunsekreterare Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

uppföljningen och redovisningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner redovisning och uppföljning per den  

30 april 2012 av verkställighet gällande beslut tagna i kommun-

fullmäktige 2010-2012 exklusive motioner, medborgarförslag och 

budgetuppdrag. 

 

 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-06-14 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 61 Dnr KS 002/2012 
 

Avsägelse från uppdraget som ersättare i i direktionen 
för Bergslagens Kommunalteknik (BKT), Arne Eklund (S)  
 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2010,  

§ 117 välja Arne Eklund (S) till ersättare i direktionen för Bergslagens 

Kommunalteknik (BKT). 

 

Arne Eklund har inkommit med avsägelse daterad den 26 maj 2012 från 

uppdraget som ersättare i direktionen för BKT. 

 

Förslag 
Valberedningens vice ordförande Ulla Diedrichsen (V) föreslår att  

Leif Jörner Pedersen (V) väljs till ersättare i direktionen för BKT. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Arne Eklund entledigande från 

uppdraget som ersättare i direktionen för Bergslagens Kommunalteknik. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att välja Leif Jörner Pedersen till 

ersättare i direktionen för BKT. 

 

_________ 

 

Expediering: 

Arne Eklund 

Leif Jörner Pedersen 

Bergslagens Kommunalteknik 

Kommunsekreterare Anders Andersson 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Lönekamrer Inger Willman 
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-06-14 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Kf § 62 Dnr KS 002/2012 
 

Avsägelse från uppdragen som revisor, Rune Andersson  
 

 

Ärendebeskrivning 
 

Rune Andersson har inkommit med avsägelse daterad den 5 juni 2012 

från uppdragen som kommunrevisor, lekmannarevisor i Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag och Bergslagens Kommunalteknik (BKT). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Rune Andersson entledigande 

från uppdragen som kommunrevisor, lekmannarevisor i Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag och Bergslagens Kommunalteknik (BKT). 

 

_________ 

 

Expediering: 

Rune Andersson 

Bergslagens Kommunalteknik 

Kommunsekreterare Anders Andersson 

Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 

Lönekamrer Inger Willman 

 

 

 

  



  

LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      29 (29) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2012-06-14 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 

 

Bilaga  
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 14 juni 2012 
 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Ewa-Leena Johansson §§ 44-45, 47-55, 57-62 Ulf Hilding §§ 44-45, 47-55, 57-62 

Ingemar Javinder, §§ 44-45, 47-62 Karin Gröningson 

Denise Ljungström John-Ove Johansson, §§ 44-45, 47-62 

Gert Stark, §§ 44-45, 47-62 Anetté Bülow, §§ 44-45, 47-62 

Wiveca Stopp, §§ 44-45, 47-62  

Sten-Ove Karlsson Centerpartiet 
Pirjo Nilsson, §§ 44-45, 47-54, 56-62 Eskil Stopp, tjänstgörande ersättare 

Josefin Oveson Hans Hedborg §§ 44-45, 47-55, 57-62 

Annika Renbro, §§ 44-45, 47-62 Niklas Hermansson, tjänstgörande ersättare 

Tord Westin Janeric Björkman, §§ 44-45, 47-62 

Susanne Hall, tjänstgörande ersättare  

Antti Tsupukka, §§ 44-45, 47-62 Kraftsamling för Ljusnarsberg 
Annika Javinder, §§ 44-45, 47-62 Ralf Nielsen, tjänstgörande ersättare 

 Hendrik Bijloo 

Vänsterpartiet  

Astrid Dahl, §§ 44-45, 47-62  

Leif Jörner Pedersen §§ 44-45, 47-55, 57-62  

Ulla Diedrichsen  
 

Miljöpartiet de gröna  

Natalie Ström, tjänstgörande ersättare, § 44-45, 47-62  

Jimmy Gustavsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


