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 Sammanträdesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-12 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

   

Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg 
 

Tid 18.30-19.50 

Beslutande Enligt bilaga. 

Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Bo Wallströmer, kommunchef  

Isabella Lohse, fysisk planerare, Bergslagens miljö- och byggförvaltning, § 82 
 

Utses att justera 

 
 

Ingemar Javinder (S) och Gunnar Fransson (M) 

Justeringsersättare 
 
 

Jimmy Gustavsson (MP) 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2013-12-18 Paragrafer 82-94 

Underskrifter 
 

 

 

 

…………………………………………… 
Sekreterare Anders Andersson 

  

 

 

 

……………………………………………… 
Ordförande Tord Westin 

  

 

 

……………………………………………………………………………………. 
Justerande Ingemar Javinder  Gunnar Fransson 

 

  

Organ 
 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2013-12-12 Förvaringsplats 

för protokollet 
Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2013-12-18 Datum för 

nedtagande 
2014-01-13 

Underskrift  

 

 

…………………………………………………. 

Anders Andersson 
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Kf § 82   
 

Information om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 21 november 2013, § 76 

inbjuda fysisk planerare Isabella Lohse, Bergslagens miljö- och byggförvaltning till 

dagens sammanträde för att informera om landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

(LIS). 

 

Fysisk planerare Isabella Lohse informerar om förutsättningarna för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna informationen. 

 

_________ 
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Kf § 83   
 

Allmänhetens frågestund 
 

Yngve Hedin inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde den  

21 november 2013, § 54 med följande fråga: Vilka konkreta åtgärder som har gjorts 

sedan år 2000 med anledning av kommunens negativa befolkningsutveckling? 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 21 november 2013, § 75 att 

frågan skulle besvaras vid dagens sammanträde. 

 

Yngve Hedin är inte närvarande vid dagens sammanträde. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att svar avges vid ett senare sammanträde i kommun-

fullmäktige. 

 

_________ 
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Kf § 84 
Ks § 249  Dnr KS 317/2012 
 
Bildande av Tillväxtkassan i Bergslagen AB 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs kommun Anders Ceder (S) har 

inkommit med förslag om bildande av Tillväxtkassan i Bergslagen AB daterat den 

12 november 2013. Tillväxtkassan i Bergslagen AB skall utgöra ett samägt bolag 

med Inlandsinnovation AB, Bergslagens Sparbank AB, Storfors kommun, 

Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun och Lindesbergs kommun som delägare. 

Bolagets syfte är att bolagets kapital i första hand skall lånas ut till små- och nya 

företag i Bergslagen. Administrationen kommer att hanteras av Bergslagens 

Sparbank AB. 

 

Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att 

 Ljusnarsbergs kommun tillsammans med Inlandsinnovation AB, 

Bergslagens Sparbank AB, Storfors, Nora och Lindesbergs kommuner 

bildar bolaget Tillväxtkassan i Bergslagen AB i enlighet med till skrivelsen 

av den 12 november 2013  bifogade Ägaravtal avseende Tillväxtkassan i 

Bergslagen AB. 

 godkänna följande bilagor till Aktieägaravtal avseende Tillväxtkassan i 

Bergslagen AB 

- Aktiebok 

- Förvaltningsavtal I, förvaltningsavtal med Bergslagens Sparbank AB 

- Investeringspolicy 

- Förvaltningsavtal II, förvaltningsavtal med Inkubera i Örebro AB 

- Stiftelseurkund med bilagd Bolagsordning och övriga bilagor 

  utse styrelseledamot i Tillväxtkassan i Bergslagen AB 

 Ljusnarsbergs kommuns andel 100 000 kronor finansieras av eget kapital. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att efterfråga en preliminär budget 2014 vilken skall om 

möjligt komplettera beslutsunderlaget inför kommunfullmäktiges beslut. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunfullmäktige 

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

tilläggsyrkandet att beslutet gäller under förutsättning att Inlandsinnovation AB, 

Bergslagens Sparbank AB, Storfors, Nora och Lindesbergs kommuner beslutar i 

enlighet med Ljusnarsbergs kommuns beslut. 

 

Hans Hedborg (C), Ulla Diedrichsen (V) och Gunnar Fransson (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag och Ewa-Leena Johanssons tilläggsyrkande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och  

Ewa-Leena Johanssons tilläggsyrkande. 

 

_________ 

Expediering: 

Lindesbergs kommun 

Nora kommun 

Hällefors kommun 

Storfors kommun 

Inlandsinnovation AB 

Bergslagens Sparbank AB  
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Kf § 85 
 

Nominering av ledamot i styrelsen och suppleant till 
ledamot i styrelsen för Tillväxtkassan i Bergslagen AB 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges beslut vid dagens sammanträde, § 84, föranleder att en 

ledamot i styrelsen och en suppleant till ledamot i styrelsen för Tillväxtkassan i 

Bergslagen AB skall nomineras. 

 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunfullmäktige nominera Ulf Hilding (M) 

till ledamot i styrelsen för Tillväxtkassan i Bergslagen AB. 

 

Ingemar Javinder (S) föreslår kommunfullmäktige nominera  

Ewa-Leena Johansson (S) till suppleant i styrelsen för Tillväxtkassan i Bergslagen AB. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Lindesbergs kommun 

Nora kommun 

Hällefors kommun 

Storfors kommun 

Inlandsinnovation AB 

Bergslagens Sparbank AB  
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Kf § 86 
Ks § 251 
Au § 161  Dnr KS 285/2013 
 
Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade vid sammanträde den  

26 september 2013, § 144 att lämna förlag till ändrad taxa för prövning och tillsyn 

inom miljöbalkens området till respektive kommunfullmäktige i de fyra kommuner 

som innehar den gemensamma nämnden. 

 

Förslag 

Bergslagens miljö- och byggnämnd föreslår kommunfullmäktige besluta att med 

stöd av Miljöbalken kap 27 § 1 anta ändringar i Taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken i enlighet med föreliggande förslag. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef Bo Wallströmer att inhämta 

kompletterande uppgifter som tydliggör ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med stöd av 

Miljöbalken kap 27 § 1 anta ändringar i Taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken i enlighet med föreliggande förslag. 
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Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar kompletterande uppgifter gällande 

ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Bergslagens miljö- och byggförvaltning 

Nora kommun 

Lindesbergs kommun 

Hällefors kommun 
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Kf § 87 
Ks § 263 
Au § 162 
Bus § 114 
Su § 139  Dnr KS 305/2013 
 
Sammanträdestider 2014 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  

5 november 2013 rörande sammanträdestider 2014. 

 

Förslag 

Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen beslutar om 

sammanträdestider 2014 för bildningsutskottet, allmänna utskottet, sociala utskottet 

och kommunstyrelsen enligt föreliggande förslag. 

 

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om 

sammanträdestider 2014 för kommunfullmäktige enligt föreliggande förslag. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Bildningsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  

5 november 2013 rörande sammanträdestider 2014. 

 

Förslag 

Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen beslutar om 

sammanträdestider 2014 för bildningsutskottet, allmänna utskottet, sociala utskottet 

och kommunstyrelsen enligt föreliggande förslag. 

 

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om 

sammanträdestider 2014 för kommunfullmäktige enligt föreliggande förslag. 
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Bildningsutskottets beslut 
Bildningsutskottet har inget att erinra mot förslaget till sammanträdestider för 

2014. 

 

 

Sociala utskottet 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  

5 november 2013 rörande sammanträdestider 2014. 

 

Förslag 

Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen beslutar om 

sammanträdestider 2014 för bildningsutskottet, allmänna utskottet, sociala utskottet 

och kommunstyrelsen enligt föreliggande förslag. 

 

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om 

sammanträdestider 2014 för kommunfullmäktige enligt föreliggande förslag. 

 

Sociala utskottets beslut 
Sociala utskottet har inget att erinra mot förslaget till sammanträdestider för 2014. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar föreliggande förslag 

till sammanträdestider 2014 med följande ändringar: 

 Allmänna utskottets sammanträde den 13 augusti flyttas till den 20 augusti. 

 Bildningsutskottets sammanträde den 12 augusti flyttas till den 19 augusti. 

 Sociala utskottets sammanträde den 14 augusti flyttas till den 21 augusti. 

 Kommunstyrelsens sammanträde den 27 augusti flyttas till den 3 september. 

 

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om 

sammanträden i fullmäktige 2014 enligt föreliggande förslag med ändring av att 

kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen den 17 april flyttas till  

onsdagen den 16 april. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till sammanträdestider 2014 

för allmänna utskottet, bildningsutskottet, sociala utskottet och kommunstyrelsen  
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med följande ändringar: 

 Allmänna utskottets sammanträde den 13 augusti flyttas till den 20 augusti. 

 Bildningsutskottets sammanträde den 12 augusti flyttas till den 19 augusti. 

 Sociala utskottets sammanträde den 14 augusti flyttas till den 21 augusti. 

 Kommunstyrelsens sammanträde den 27 augusti flyttas till den 3 september. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

sammanträdestider för fullmäktige 2014 med följande ändring: 

 Kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen den 17 april flyttas till 

onsdagen den 16 april. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Kansliet 
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Kf § 88  Dnr KS 339/2013 
 

Anmälan av motion angående uppsättning av skylt på 
Garhytteskolan, Ulf Hilding (M) 
 

Ärendebeskrivning 
Ulf Hilding (M) har inkommit med motion daterad den 28 november 2013 rörande 

skylt på Garhytteskolan. I motionen anges bland annat att i samband med att 

Kopparbergsskolan ändrade namn till Garhytteskolan, togs dåvarande namnskylt på 

skolan ned medan fästena blev och är kvar på skolans fasad. Motionären föreslår att 

en ny skylt i samma stil som den tidigare som anger namnet Garhytteskolan sätts 

upp. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen hänskjuts till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

_________ 
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Kf § 89   
 

Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja andre vice ordförande i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta valet av andre vice ordförande till 

senare sammanträde. 

 

_________ 
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Kf § 90   
 

Val av en ersättare i kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja en ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Josefine Oveson (S) 

till ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Josefine Oveson (S) till ersättare i kommunstyrelsen. 

 

_________ 
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Kf § 91   
 

Val av ledamot och nominering av vice ordförande i 
räddningsnämnden Västerbergslagen 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja en ledamot och nominera en vice ordförande i 

räddningsnämnden Västerbergslagen. 

 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Annika Renbro (S) till 

ledamot i räddningsnämnden Västerbergslagen samt nominera Jan Karlsson (S) till 

vice ordförande i räddningsnämnden Västerbergslagen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Annika Renbro (S) till ledamot i räddningsnämnden 

Västerbergslagen samt nominerar Jan Karlsson (S) till vice ordförande i 

räddningsnämnden Västerbergslagen. 

 

_________ 
Expediering: 

Räddningsnämnden Västerbergslagen 
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Kf § 92   
 

Val av nämndeman vid Örebro tingsrätt 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja nämndeman vid Örebro tingsrätt. 

 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Leif Jörner Pedersen (V) 

till nämndeman vid Örebro tingsrätt. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Leif Jörner Pedersen (V) till nämndeman vid  

Örebro tingsrätt. 

 

_________ 
Expediering: 

Örebro tingsrätt 
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Kf § 93   
 

Val av ersättare i styrelsen för Ljusnarsbergs Kommunlager AB 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja ersättare i styrelsen för  

Ljusnarsbergs Kommunlager AB (LKAB). 

 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Josefine Oveson (S)  

till ersättare i styrelsen för Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Josefine Oveson (S) till ersättare i styrelsen för 

Ljusnarsbergs Kommunlager AB. 

 

_________ 
Expediering: 

Verkställande direktör Bo Wallströmer, LKAB 

Ekonom Sara Jonsson 
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Kf § 94 
 
Delgivning 

 

   

 Länsstyrelsen Örebro län 

Robert Lundberg (S), ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter Wiveca Stopp  (S). 

Patricia Ovesson (S), ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Robert Lundberg. 
   

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Delgivningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Bilaga  
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 12 december 2013 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Ewa-Leena Johansson Ulf Hilding 

Ingemar Javinder Gunnar Fransson 

Denise Ljungström Karin Gröningson 

Gert Stark Margareta Lagerlöf, tjänstgörande ersättare 

Susanne Hall, tjänstgörande ersättare Margareta Svenson, tjänstgörande ersättare 

Sten-Ove Karlsson  

Sverre Larsson, tjänstgörande ersättare Centerpartiet 
Josefine Oveson Niklas Hermansson 

Annika Renbro Hans Hedborg 

Tord Westin Eskil Stopp, tjänstgörande ersättare 

Elin Allén Janeric Björkman 

Antti Tsupukka  

Annika Javinder Kraftsamling för Ljusnarsberg 
 Ralf Nielsen 

Vänsterpartiet Hendrik Bijloo 

Madelene Lindkvist, tjänstgörande ersättare  

Ulla Diedrichsen  

Leif Jörner Pedersen  

  

Miljöpartiet de gröna  

Jessica Kähäri, tjänstgörande ersättare  

Jimmy Gustavsson  

  

  

 
 


