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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-11-21 
 
 

 

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

   

Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg 
 

Tid 18.30-21.10 

Beslutande Enligt bilaga 1. 

Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Bo Wallströmer, kommunchef  

XXXXXXXXXX, § 75 
 

Utses att justera 

 
 

Astrid Dahl (V) och John-Ove Johansson (M) 

Justeringsersättare 
 
 

Gert Stark (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2013-11-27 Paragrafer 74-81 

Underskrifter 
 

 

 

 

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

  

 

 

 

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

  

 

 

……………………………………………………………………………………. 
Justerande Astrid Dahl   John-Ove Johansson 

 

  

Organ 
 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2013-11-21 Förvaringsplats 

för protokollet 
Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 
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nedtagande 
2013-12-23 

Underskrift  

 

 

…………………………………………………. 

Anders Andersson 
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Kf § 74   
 

Tillägg i kungörelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Tord Westin (S) föreslår följande tillägg i dagens kungörelse: 

Begäran hos Länsstyrelsen i Örebro län om rösträkning för framtagande av ny 

ledamot i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändringar i kungörelsen. 

 

_________ 
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Kf § 75   
 

Allmänhetens frågestund 
 

XXXXXXXXXX inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde den  

19 september 2013, § 54 med följande fråga: Finns det en redogörelse utifrån en 

utvärdering över vilka åtgärder kommunen vidtagit sedan år 2000 samt planerar 

vidtaga fram till år 2020 med anledning av kommunens befolkningsutveckling? 

Kommunfullmäktige beslutade att svar skulle avges vid ett senare sammanträde. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) avger följande svar: 

Kommunstyrelsens allmänna utskott, som utgör styrgrupp i kommunens arbete med 

översiktsplanearbetet genomför för närvarande en genomgående uppföljning av  

Vision 2020 samt kommer om behov anses föreligga, föreslå revidering visionen. 

 

XXXXXXXXXX frågar vilka konkreta åtgärder som har gjorts sedan år 2000 med 

anledning av kommunens negativa befolkningsutveckling? 

 

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

fullmäktige den 12 december 2013. 

 

_________ 
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Kf § 76 
 
Information om landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 
och kommunens översiktsplanearbete  
 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer informerar att fysisk planerare Isabella Lohse, 

Bergslagens miljö- och byggförvaltning dessvärre har semester och därför inte 

kan delta vid dagens sammanträde. Information om hantering av områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) i Örebro finns att inhämta på 

webbplatsen http://www.lansstyrelsen.se/orebro.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar inbjuda fysisk planerare Isabella Lohse, 

Bergslagens miljö- och byggförvaltning till kommunfullmäktiges sammanträde 

den 12 december 2013. 

 

_________ 

Expediering: 

Fysisk planerare Isabella Lohse, Bergsalgens miljö- och byggförvaltning 
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Kf § 77   Dnr KS 270/2013 
 
Interpellation från Hendrik Bijloo (KFL) till ansvarigt 
kommunalråd rörande planläggningen av strandnära tomter 

 

Ärendebeskrivning 
Hendrik Bijloo (KFL) inkom, i egenskap av gruppledare, den 18 september 2013 

med en interpellation till ansvarigt kommunalråd rörande planläggning av 

strandnära tomter. I interpellationen ställdes frågorna om det fortfarande pågår 

arbete med att undersöka möjligheter till att planlägga strandnära tomter på 

lämpliga platser i kommunen? Vilket resultat har undersökningen givit hittills? 

Vilka åtgärder planeras för att påskynda processen för att ha lämpliga tomter 

tillgängliga när efterfrågan blir större till följd av ökad gruvnäringsverksamhet i 

Ludvika kommun? 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 19 september 2013, § 60 att 

interpellationen fick ställas samt att svar skulle lämnas vid dagens sammanträde i 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) har inkommit med svar 

daterat den 14 november 2013. I svaret anges bland annat att arbetet pågår i 

kommunen med planläggning av strandnära tomter men i minskad omfattning. Ett 

översiktsplanearbete pågår sedan nästa två år och detta möjliggör inarbetning av så 

kallade LIS-områden, områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge. 

Upprättande av LIS-plan kräver dock resurser utöver den som för närvarande finns. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad. 

 

_________ 
Expediering: 

Hendrik Bijloo 
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Kf § 78 
Ks § 220 
Au § 127  Dnr 037/2013 
 
Delårsbokslut 1 januari - 30 juni 2013 för Bergslagens 
Kommunalteknik (BKT) 
 
Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med delårsbokslut för perioden 

1 januari-30 juni 2013. Delårsrapporten visar att den skattefinansierade 

verksamheten (gata, park, idrotts- och fritidsanläggningar, skogsförvaltning samt 

lokal- och miljöservice) under perioden uppnått ett överskott med 5 404 000 kronor 

och den avgiftsfinansierade verksamheten (avfall och återvinning samt vatten och 

avlopp) ett överskott med 549 000 kronor. Prognosen för helåret är ett överskott för 

den skattefinansierade verksamheten med 1 400 000 kronor och ett underskott för 

den avgiftsfinansierade verksamheten med 2 100 000 kronor. 

 

Direktionen för BKT beslutade vid sammanträde den 20 september 2013, § 51 

fastställa delårsbokslutet. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

delårsbokslutet 1 januari- 30 juni 2013 för Bergslagens Kommunalteknik. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Bergslagens Kommunalteknik 
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Kf § 79 
Ks § 219  
Au § 129  Dnr KS 295/2013 
 
Fastställande av skattesats för 2014 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef Bo Wallströmer har 

inkommit med skrivelse daterad den 2 oktober 2013 rörande skattesats för 2014. 

 

Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef Bo Wallströmer föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om oförändrad skattesats, 

21,08 kronor, för 2014. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

om oförändrad skattesats, 21,08 kronor, för 2014. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om oförändrad skattesats, 

21,08 kronor, för 2014. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonom Inger Sundblad 
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Kf § 80 
Ks § 228  Dnr KS 252/2013 
 
Övergripande strategier och budget 2014 och plan för  
2015-2016 (ÖSB 2014) 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer presenterar budgetberedningens förslag till 

Övergripande strategier och budget för 2014 och flerårsplan för  

2015-2016 (ÖSB 2014). 

 

Yrkanden 
Ulf Hilding (M) yrkar att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

om följande ändringar i föreliggande förslag till ÖSB 2014: 

1. Budgetförslaget kompletteras med en redovisning av kompletta 

budgetbelopp per ekonomiskt ansvarsområde för 2014. 

2. I ÖSB 2014 för ansvarsområde kostchef ökas driftbudgeten för 2014 till 

en mer realistiskt nivå, 2 900 000 kronor på grund av avsaknad av plan för 

hur den föreslagna budgeterade kostnadsminskningen skall nås, 

3. I ÖSB 2014 för ansvarsområde fastighetschef ökas driftbudgeten för 2014 

med 3 800 000 kronor på grund av plan eller beskrivning saknas över 

åtgärder för hur den föreslagna budgeten för 2014 uppnås utan underskott, 

4. Driftbudgeten för sociala utskottets verksamheter 2014 tillförs  

1 000 000 kronor under socialchefens ekonomiska ansvarsområde, vilka 

skall användas utifrån specificerade villkor och beslutsrutiner samt 

användas som reserv att fördela vid påvisade behov inom verksamheterna. 

5. Investeringsbudgeten tillförs 50 000 kronor under 2014 för anskaffning av 

kompletterande modul till systemet för betygsuppföljning för att förenkla 

analys av betygsutfallet per lärare. 

 

Ovanstående yrkanden skall finansieras minskning av det budgeterade resultatet 

2014 alternativt motsvarande minskning av vad som budgeterats som 

kommunstyrelsens disponibla medel. 

 

Ingemar Javinder (S) yrkar att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige 

besluta om följande ändringar i föreliggande förslag till ÖSB 2014: 

1. I investeringsbudgeten prioriteras under 2014 anpassning av 

kostorganisationen. 

2. I investeringsbudgeten för 2014 anslås för prioritering av åtgärder för 

maximalt 175 000 kronor vid förskolan Åstugan. 
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3. I investeringsbudgeten prioriteras medel för färdigställande av lekplatsen 

vid Malmtorget under våren 2014. 

4. I investeringsbudgeten för 2014 anslås medel för att kommunen i samverkan 

med berörda föreningar iordningsställer kiosken på Olovsvallen. 

5. I investeringsbudgeten för 2014 avsätts medel för projektering av en 

ombyggnation av Ljusnarshallen. 

6. I investeringsbudgeten för 2014 senareläggs investeringen inköp av 

läsplattor till kommunstyrelsen till 2015. 

7. I ÖSB 2014 uppdras till bildningsutskottet utreda Musikskolan vad gäller 

vilka förutsättningar och medel som behövs för att bredda dess uppdrag 

med fler konstarter och därigenom skapa en Kulturskola. 

8. I ÖSB 2014 uppdras åt bildningsutskottet föreslå insatser som kan leda till 

en högre måluppfyllelse i skolans verksamheter. 

9. Uppdra till sociala utskottet utreda och till kommunfullmäktige i början 

av 2014, föreslå mål som ersätter nuvarande målet rörande 

utskrivningsklara från sjukhuset. I avvaktan på att nytt mål tagits fram, 

stryks det föreslagna målet. 

10. Uppdra till sociala utskottet bereda en omfördelning av ekonomiska 

medel i driftbudgeten mellan det ekonomiska ansvarsområdet hemtjänsten 

och det ekonomiska ansvarsområdet Solgården samt en omfördelning som 

möjliggör tillsättning av en 0,75 årsarbetare inom rehabiliteringen. 

Förslaget till omfördelning skall tillställas kommunstyrelsen vilken ges 

rätt av kommunfullmäktige besluta om omfördelningen. 

11. I ÖSB 2014 ange att det är av största vikt att kommunen fortsätter 

utredningen och planeringen för kommande åtgärder inom psykiatrin och 

omsorgen i enlighet med överenskommelse som ingåtts med Örebro läns 

landsting. 

 

Astrid Dahl (V) yrkar att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

om följande ändringar i föreliggande förslag till ÖSB 2014: 

1. I driftbudgeten för 2014 anslås medel till utökning av 

arbetsterapeutresursen med 0,75 årsarbetare. 

2. Uppdra åt bildningsutskottet utreda skolans resultat. 

3. Uppdra åt sociala utskottet utreda möjligheten att införa heltidstjänster för 

de som så önskar inom vården. 

 

Ronnie Edvardsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige 

besluta om följande ändringar i föreliggande förslag till ÖSB 2014: 

1. I investeringsbudgeten för 2014 tillföra medel för nytt brandlarm i 

Ljusnarshallen och Kyrkbacksskolans matsal. 
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Hans Hedborg (C) yrkar att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

om följande ändringar i föreliggande förslag till ÖSB 2014: 

1. I investeringsbudgeten för 2014 tillförs 100 000 kronor till IT-utrustning i 

skolan. 

 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar bifall till Ingemar Javinders och 

Ronnie Edvardssons yrkanden samt följande ändringar i föreliggande förslag till 

ÖSB 2014: 

1. Uppdra åt allmänna utskottet utreda behovet av ekonomiska resurser inom 

det ekonomiska ansvarsområdet kostchef. 

2. Uppdra åt allmänna utskottet utreda behovet av ekonomiska resurser inom 

det ekonomiska ansvarsområdet fastighetschef. 

3. Uppdra åt allmänna utskottet utreda möjligheterna till att erbjuda samtliga 

anställda i kommunen som så önskar heltidstjänst. 

4. Uppdra åt bildningsutskottet utreda behovet av en kompletterande modul 

till systemet för betygsuppföljning. 

 

Vidare yrkar Ewa-Leena Johansson att kommunstyrelsen beslutar föreslå 

kommunfullmäktige fastställer Övergripande strategier och budget 2014 och plan 

för 2015-2016 enligt föreliggande förslag med ändringar enligt ovan. 

 

Protokollsanteckning 
Hendrik Bijloo (KFL) önskar, i egenskap av gruppledare, få följande synpunkter 

angående ändringar i föreliggande förslag till ÖSB 2014 antecknade i protokollet: 

1. I driftbudgeten för 2014 stryks ökningen av kommunstyrelsens disponibla 

medel med 1 750 000 kronor och i stället minskas dessa med  

250 000 kronor. 

2. I driftbudgeten för 2014 höjs sparkravet inom administrationen från 

275 000 kronor till 775 000 kronor. 

3. I driftbudgeten för 2014 sänks partistödet med 100 000 kronor. 

4. I driftbudget för 2014 tillförs 500 000 kronor till förstudie av 

investeringar i hållbar energi. 

5. I driftbudgeten för 2014 tillförs förskoleverksamheten 900 000 kronor för 

förstärkning av pedagogiken. 

6. I driftbudgeten för 2014 tillförs grundskoleverksamheten  

1 000 000 kronor för riktad satsning på högstadiet. 

7. I investeringsbudgeten skjuts investeringen renovering av centralköket till 

2015. 

8. I investeringsbudgeten för 2014 tillförs 3 200 000 kronor för investeringar 

i Garhytteskolan. 
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9. I investeringsbudgeten för 2014 tillförs 1 100 000 kronor för investeringar 

i förskolan Åstugan. 

10. I investeringsbudgeten för 2014 tillförs 11 000 000 kronor för 

investeringar i Kyrkbacksskolan. 

11. I investeringsbudgeten för 2014 tillförs 3 200 000 kronor för investeringar 

i äldreboendet Solgården. 

12. I investeringsbudgeten för 2014 tillförs 1 200 000 kronor för investeringar 

i äldreboendet Koppargården. 

 

Yrkanden 
Ulf Hilding återtar egna yrkanden nummer 2, 3 och 5. 

 

Astrid Dahl (V) återtar egna yrkanden. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt  

Ewa-Leena Johanssons yrkande. 

 

Reservationer 
Ulf Hilding (M) och Gunnar Fransson (M) reserverar sig till förmån för  

Ulf Hildings yrkanden nummer 1 och 4. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar kommunstyrelsens förslag till 

Övergripande strategier och budget 2014 och plan för 2015-2016. 

 

Förslaget har samverkats i enighet med arbetstagarorganisationerna vid möte den  

12 november 2013. 

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

tilläggsyrkanden: 

1. att för år 2014 fastställa VA-taxor i enlighet med bifogade förslag 

innebärande oförändrade taxor förutom § 18 övriga avgifter till exempel 

frusen vattenmätare och avstängning av vatten som föreslås höjas med  

sex procent, 
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2. att för år 2014 fastställa renhållningstaxor i enlighet med i förslaget till 

ÖSB 2014 bifogade förslag innebärande oförändrad taxa, 

3. att för år 2014 fastställa slamtömningstaxa i enlighet med i förslaget till  

ÖSB 2014 bifogade förslag innebärande oförändrad taxa, 

4. att ändra sotningstaxa i enlighet med i förslaget till ÖSB 2014 bifogade 

förslag, 

5. att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, det vill säga 

låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 

under år 2014 och att omsättningen av lån skall ske enligt 

delegationsordningen innebärande att kommunchefen är beslutande i 

samråd med kommunstyrelsens ordförande, 

6. att kommunstyrelsen med biträde av Bergslagens Kommunalteknik (BKT) 

tillsammans med berörda föreningar under 2014 tar fram ett ekonomiskt 

fördelaktigt förslag om iordningställande av kiosk på Olovsvallen, 

7. att kommunstyrelsen under 2014 utreder och preciserar 

kostnadsfördelningsmodellen inom förskoleverksamheten, fritidshems-

verksamheten och grundskolan och eventuellt presenterar förslag på ny 

fördelningsmodell, 

8. att kommunchefen utreder alternativa driftformer för idrottsplatserna 

Tallheden och Bergslagsvallen, 

9. att kommunchefen utarbetar förslag till reglemente för kommunal vägfond 

under första halvåret 2014, 

10. att beredningarna sorterande under kommunfullmäktige skall vara vilande 

2014,  

11. att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 

2014, samt 

12. att i övrigt fastställa Övergripande strategier och budget för år 2014 och 

plan för 2015-2016 enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kostnad för 

gemensam lägenhet i trapphusboende i driftbudget 2014 hänskjuts till 2015 och den 

budgeterade kostnaden, 60 000 kronor, omdisponeras till kostorganisationen. 

 

Ulf Hilding (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att i driftbudgeten för 

sociala utskottets verksamheter 2014 tillförs 1 000 000 kronor under socialchefens 

ekonomiska ansvarsområde vilka skall användas utifrån specificerade villkor och 

beslutsrutiner sam används som reserv att fördela vid påvisade behov inom 

verksamheterna. 
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Hendrik Bijloo (KFL) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att 

1. i driftbudgeten för 2014 stryks ökningen av kommunstyrelsens disponibla 

medel med 1 750 000 kronor och i stället minskas dessa med  

250 000 kronor, 

2. i driftbudgeten för 2014 höjs sparkravet inom administrationen från 

275 000 kronor till 775 000 kronor, 

3. i driftbudgeten för 2014 sänks partistödet med 100 000 kronor, 

4. i driftbudget för 2014 tillförs 500 000 kronor till förstudie av investeringar 

i hållbar energi, 

5. i driftbudgeten för 2014 tillförs förskoleverksamheten 900 000 kronor för 

förstärkning av pedagogiken 

6. i driftbudgeten för 2014 tillförs grundskoleverksamheten  

1 000 000 kronor för riktad satsning på högstadiet, samt 

7. i driftbudgeten för 2014 tillförs Musikskolan 200 000 kronor för planering 

och uppstart av kulturskola. 

 

Hans Hedborg (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att i investeringsbudgeten 

för 2014 tillförs 100 000 kronor till IT-utrustning i form av läsplattor etcetera riktat 

mot förskola och förskoleklass till årskurs 3. 

 

Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att i 

investeringsbudget för 2014 under rubriken Kostverksamheten ersätter texten 

”Renovering, kostorganisationen” texten ”Renovering, Centralköket”. 

 

Astrid Dahl (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Hans Hedborg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag utöver ovanstående 

eget yrkande. 

 

Ulla Diedrichsen (V) yrkar avslag på Ewa-Leena Johanssons yrkande gällande 

gemensam lägenhet i trapphusboende i driftbudget 2014, det vill säga yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  

Ewa-Leena Johanssons yrkande att kostnad för gemensam lägenhet i 

trapphusboende i driftbudget 2014 hänskjuts till 2015 och den budgeterade 

kostnaden, 60 000 kronor, omdisponeras till kostorganisationen. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons yrkande. 
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst bifall till Ewa-Leena Johanssons yrkande. 

 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med resultat enligt bilaga 2. 

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktiges omröstning utfallit med 8 ja-röster och 

18 nej-röster. Kommunfullmäktige bifaller Ewa-Leena Johanssons yrkande. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  

Ulf Hildings yrkande att i driftbudgeten för sociala utskottets verksamheter 2014 

tillförs 1 000 000 kronor under socialchefens ekonomiska ansvarsområde vilka 

skall användas utifrån specificerade villkor och beslutsrutiner sam används som 

reserv att fördela vid påvisade behov inom verksamheterna.. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  

Henk Bijloos yrkanden att  

1. i driftbudgeten för 2014 stryks ökningen av kommunstyrelsens disponibla 

medel med 1 750 000 kronor och i stället minskas dessa med  

250 000 kronor,  

2. i driftbudgeten för 2014 höjs sparkravet inom administrationen från 

275 000 kronor till 775 000 kronor, 

3. i driftbudgeten för 2014 sänks partistödet med 100 000 kronor, 

4. i driftbudget för 2014 tillförs 500 000 kronor till förstudie av 

investeringar i hållbar energi, 

5. i driftbudgeten för 2014 tillförs förskoleverksamheten 900 000 kronor för 

förstärkning av pedagogiken 

6. i driftbudgeten för 2014 tillförs grundskoleverksamheten  

1 000 000 kronor för riktad satsning på högstadiet, samt 

7. i driftbudgeten för 2014 tillförs Musikskolan 200 000 kronor för 

planering och uppstart av kulturskola. 

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  

Hans Hedborgs yrkande att i investeringsbudgeten för 2014 tillförs 100 000 kronor 

till IT-utrustning i form av läsplattor etcetera riktat mot förskola och förskoleklass 

till årskurs 3. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst bifall till Hans Hedborgs yrkande. 

 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med resultat enligt bilaga 3. 

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktiges omröstning utfallit med 20 ja-röster 

och 6 nej-röster. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  

Ewa-Leena Johanssons yrkande att i investeringsbudget för 2014 under rubriken 

Kostverksamheten ersätter texten ”Renovering, kostorganisationen” texten 

”Renovering, Centralköket”. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt Ewa-Leena Johanssons yrkande. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons tilläggsyrkanden och 

avslag på desamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

Ewa-Leena Johanssons tilläggsyrkanden. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. uppdra åt bildningsutskottet innan sommaren 2014 utreda 

förutsättningarna för att starta kulturskola i kommunen och presentera 

vilka ekonomiska resurser som behövs för detta, 

2. uppdra åt bildningsutskottet att föreslå insatser som kan leda till högre 

måluppfyllelse i skolans verksamheter, 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   16 (21) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-11-21 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

3. uppdra åt sociala utskottet utreda och till kommunfullmäktige föreslå i 

början av år 2014 nytt mål för äldreomsorgen att ersätta målet 

”utskrivningsklara på lasarettet”, 

4. uppdra åt sociala utskottet bereda en omfördelning av ekonomiska medel i 

driftbudgeten mellan de ekonomiska ansvarsområdena hemtjänsten och 

Solgården samt en omfördelning som möjliggör tillsättning av  

0,75 årsarbetare inom rehabiliteringen, 

5. ge kommunstyrelsen rätt att besluta om omfördelningen ovan, 

6. uppdra åt allmänna utskottet utreda behovet av ekonomiska resurser inom 

det ekonomiska ansvarsområdet kostchef, 

7. uppdra åt allmänna utskottet utreda behovet av ekonomiska resurser inom 

det ekonomiska ansvarsområdet fastighetschef, 

8. uppdra åt allmänna utskottet utreda möjligheterna till att erbjuda samtliga 

anställda i kommunen som så önskar heltidstjänst, 

9. uppdra åt bildningsutskottet utreda behovet av en kompletterande modul 

till systemet för betygsuppföljning, 

10. kostnad för gemensam lägenhet i trapphusboende i driftbudget 2014 

hänskjuts till 2015 och den budgeterade kostnaden, 60 000 kronor, 

omdisponeras till kostorganisationen, 

11. i investeringsbudget för 2014 under rubriken Kostverksamheten ersätter 

texten ”Renovering, kostorganisationen” texten ”Renovering, 

Centralköket”, 

12. för år 2014 fastställa VA-taxor i enlighet med bifogade förslag 

innebärande oförändrade taxor förutom § 18 övriga avgifter till exempel 

frusen vattenmätare och avstängning av vatten som föreslås höjas med  

sex procent, 

13. för år 2014 fastställa renhållningstaxor i enlighet med i förslaget till  

ÖSB 2014 bifogade förslag innebärande oförändrad taxa, 

14. för år 2014 fastställa slamtömningstaxa i enlighet med i förslaget till  

ÖSB 2014 bifogade förslag innebärande oförändrad taxa, 

15. ändra sotningstaxa i enlighet med i förslaget till ÖSB 2014 bifogade 

förslag, 

16. kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 

under år 2014 och att omsättningen av lån skall ske enligt 

delegationsordningen innebärande att kommunchefen är beslutande i 

samråd med kommunstyrelsens ordförande, 

17. kommunstyrelsen med biträde av Bergslagens Kommunalteknik (BKT) 

tillsammans med berörda föreningar under 2014 tar fram ett ekonomiskt 

fördelaktigt förslag om iordningställande av kiosk på Olovsvallen, 
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18. kommunstyrelsen under 2014 utreder och preciserar kostnadsfördelnings-

modellen inom förskoleverksamheten, fritidshemsverksamheten och 

grundskolan och eventuellt presenterar förslag på ny fördelningsmodell, 

19. kommunchefen utreder alternativa driftformer för idrottsplatserna 

Tallheden och Bergslagsvallen, 

20. kommunchefen utarbetar förslag till reglemente för kommunal vägfond 

under första halvåret 2014, 

21. beredningarna sorterande under kommunfullmäktige skall vara vilande 

2014,  

22. tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2014, 

samt 

23. att i övrigt fastställa Övergripande strategier och budget för år 2014 och 

plan för 2015-2016 enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservationer 
Astrid Dahl (V), Leif Jörner Pedersen (V) och Ulla Diedrichsen (V) reserverar sig 

till förmån för Ulla Diedrichsens yrkande. 

 

Ulf Hilding (M), Gunnar Fransson (M), Karin Gröningson (M),  

John-Ove Johansson (M) och Margareta Svenson (M) reserverar sig till förmån 

för Ulf Hildings yrkande. 

 

Henrik Bijloo (KFL) och Siv Sjöstrand Önander (KFL) reserverar sig till förmån 

för Henriks Bijloos yrkanden med motiveringen att ”Kraftsamling för 

Ljusnarsberg anser att måluppfyllelsen i skolan har varit för låg för länge. Därför 

behövs det en kraftig satsning inom utbildningen. Därför föreslog vi en besparing 

på kommunhuset och en satsning på skolan.” 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Socialchef Charlotte Dahlbom 

Bildningschef Anders Nordlund 

Enhetschefer/rektorer/förskolechef/förvaltningschef 

Ekonom Sara Jonsson 

Ekonom Inger Sundblad 
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Kf § 81 
 

Begäran hos Länsstyrelsen i Örebro län om rösträkning för 
framtagande av ny ledamot i kommunfullmäktige 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Wiveca Stopp (S) har avlidit. Kommunfullmäktige 

har att begära hos Länsstyrelsen i Örebro län om rösträkning för framtagande av ny 

ledamot i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att . begära hos Länsstyrelsen i Örebro län om 

rösträkning för framtagande av ny ledamot i kommunfullmäktige. 

 

_________ 
Expediering: 

Länsstyrelsen i Örebro län 
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Bilaga 1 
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 21 november 2013 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Ewa-Leena Johansson Ulf Hilding 

Arne Eklund, tjänstgörande ersättare Gunnar Fransson 

Denise Ljungström Karin Gröningson 

Gert Stark John-Ove Johansson 

Sten-Ove Karlsson Margareta Svenson, tjänstgörande ersättare 

Pirjo Nilsson  

Josefine Oveson Centerpartiet 
Annika Renbro Niklas Hermansson 

Tord Westin Hans Hedborg 

Elin Allén Elof Eriksson, tjänstgörande ersättare 

Antti Tsupukka Janeric Björkman 

Susanne Hall, tjänstgörande ersättare  

 Kraftsamling för Ljusnarsberg 

Vänsterpartiet Siv Sjöstrand Önander, tjänstgörande ersättare 

Astrid Dahl Hendrik Bijloo 

Ulla Diedrichsen  

Leif Jörner Pedersen  
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Bilaga 2 
 

Omröstningsresultat: kommunstyrelsens förslag och Ewa-Leena Johanssons 

yrkande att kostnad för gemensam lägenhet i trapphusboende i driftbudget 2014 

hänskjuts till 2015 och den budgeterade kostnaden, 60 000 kronor, omdisponeras 

till kostorganisationen.   

 

Propositionsordning: 

 

Ja-röst bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst bifall till Ewa-Leena Johanssons yrkande. 

 

 
 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Ewa-Leena Johansson (S)  X  

Arne Eklund (S)  X  

Denise Ljungström (S)  X  

Gert Stark (S)  X  

Sten-Ove Karlsson (S)  X  

Pirjo Nilsson (S) X   

Josefine Oveson (S)  X  

Annika Renbro (S)  X  

Tord Westin (S)  X  

Elin Allén (S)  X  

Antti Tsupukka (S) X   

Susanne Hall (S) X   

Astrid Dahl (V)  X  

Leif Jörner Pedersen (V) X   

Ulla Diedrichsen (V) X   

Ulf Hilding (M) X   

Gunnar Fransson (M)  X  

Karin Gröningson (M)  X  

John-Ove Johansson (M)  X  

Margareta Svenson (M)  X  

Niklas Hermansson (C)  X  

Hans Hedborg (C)  X  

Elof Eriksson (C)  X  

Janeric Björkman (C)  X  

Siv Sjöstrand Önander (KFL) X   

Hendrik Bijloo (KFL) X   
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Bilaga 3 
 

Omröstningsresultat: kommunstyrelsens förslag och Hans Hedborgs yrkande att i 

investeringsbudgeten för 2014 tillförs 100 000 kronor till IT-utrustning i form av 

läsplattor etcetera riktat mot förskoleklass och förskoleklass till årskurs 3. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Propositionsordning: 

 

Ja-röst bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst bifall till Hans Hedborgs yrkande. 

 

 
 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Ewa-Leena Johansson (S) X   

Arne Eklund (S) X   

Denise Ljungström (S) X   

Gert Stark (S) X   

Sten-Ove Karlsson (S) X   

Pirjo Nilsson (S) X   

Josefine Oveson (S) X   

Annika Renbro (S) X   

Tord Westin (S) X   

Elin Allén (S) X   

Antti Tsupukka (S) X   

Susanne Hall (S) X   

Astrid Dahl (V) X   

Leif Jörner Pedersen (V) X   

Ulla Diedrichsen (V) X   

Ulf Hilding (M) X   

Gunnar Fransson (M) X   

Karin Gröningson (M) X   

John-Ove Johansson (M) X   

Margareta Svenson (M) X   

Niklas Hermansson (C)  X  

Hans Hedborg (C)  X  

Elof Eriksson (C)  X  

Janeric Björkman (C)  X  

Siv Sjöstrand Önander (KFL)  X  

Hendrik Bijloo (KFL)  X  
 

 


