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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-10-23 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

  

Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg 
 

Tid 18.30-19.30 

Beslutande Enligt bilaga  

Övriga deltagande Anders Andersson, kanslichef och sekreterare  

Bo Wallströmer, kommunchef  
Sara Jonsson, ekonom 

Utses att justera 

 
 

Gert Stark (S) och Kenneth Axelsson (SD) 

Justeringsersättare 
 
 

Natalie Peart (MP) 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2014-10-29 Paragrafer 60-71 

Underskrifter 
 

 

 

 

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

  

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Ordförande Ingemar Javinder §§ 60-62  Ulla Diedrichsen §§ 63-71 

  

 

 

……………………………………………………………………………………. 
Justerande Gert Stark   Kenneth Axelsson 

  

Organ 
 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2014-10-23 Förvaringsplats 

för protokollet 
Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2014-10-29 Datum för 

nedtagande 
2014-11-24 

Underskrift  

 

 

…………………………………………………. 

Anders Andersson 
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Kf § 60   
 

Information med anledning av ny mandatperiod 
 

Ärendebeskrivning 

I anledning av ny mandatperiod informerar kanslichef Anders Andersson att 

politikerutbildning kommer att genomföras i Lindesberg den 22-23 januari 2015. 

Vidare informeras om att lokal politikerutbildning kommer att avhållas i början av 

2015. Upplysning ges om att vid återbud till politiska sammanträden, skall detta 

anmälas till kommunens kansli. Samtliga partier som är representerade i 

kommunfullmäktige skall till kansliet anmäla en person som utgör partiets 

gruppledare. Frågor rörande administrationen av politiska samanträden etc besvaras 

av kommunens kansli. 

 

_________ 
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Kf § 61   
 

Allmänhetens frågestund 
 

Ärendebeskrivning 

Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige och ingen 

frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde. 

 

_________ 
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Kf § 62 
 

Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande i kommunfullmäktige 2014-2018 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

ordförande i kommunfullmäktige, så kallat presidium. 

 

Förslag 
Astrid Dahl (V) föreslår att Ulla Diedrichsen (V) väljs till ordförande. 

 

Jens Pettersson (SD) föreslår att Hans Karlsson (SD) väljs till förste vice 

ordförande. 

 

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

ordförande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja följande presidium för perioden 2014-2018: 

 

Ordförande Ulla Diedrichsen (V) 

Förste vice ordförande Hans Karlsson (SD) 

Andre vice ordförande Antti Tsupukka (S) 

 

_________ 

Expediering: 

Ulla Diedrichsen 

Hans Karlsson 

Antti Tsupukka 
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Kf § 63 
 

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i valberedningen  

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att välja sju ledamöter och sju ersättare samt ordförande 

och vice ordförande i valberedningen. 

 

Förslag 
Ingemar Javinder (S) föreslår att Nina Geschwind (S) väljs till ledamot i 

valberedningen. 

 

Astrid Dahl (V) förslår att Sture Ekmark (V) väljs till ledamot i valberedningen. 

 

Ronnie Edvardsson (MP) föreslår att Natalie Peart (MP) väljs till ledamot i 

valberedningen. 

 

Ulf Hilding (M) föreslår att Ulf Hilding (M) väljs till ledamot i valberedningen. 

 

Janeric Björkman (C) föreslår att Hans Hedborg (C) väljs till ledamot i 

valberedningen. 

 

Hendrik Bijloo (FP) föreslår att Åsa Rosenberg (FP) väljs till ledamot i 

valberedningen. 

 

Jens Pettersson (SD) föreslår att Mathias Eriksson (SD) väljs till ledamot i 

valberedningen. 

 

Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att Jan Karlsson (S) väljs till ersättare i 

valberedningen. 

 

Astrid Dahl (V) förslår att Ulla Dierichsen (V) väljs till ersättare i valberedningen. 

 

Ronnie Edvardsson (MP) föreslår att Jessica Kähäri (MP) väljs till ersättare i 

valberedningen. 

 

Ulf Hilding (M) föreslår att John-Owe Johansson (M) väljs till ersättare i 

valberedningen. 

 

Janeric Björkman (C) föreslår att Janeric Björkman (C) väljs till ersättare i 

valberedningen. 
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Hendrik Bijloo (FP) föreslår att Ralf Nielsen (FP) väljs till ersättare i 

valberedningen. 

 

Jens Pettersson (SD) föreslår att Pia Bekkhus (SD) väljs till ersättare i 

valberedningen. 

 

Ingemar Javinder (S) föreslår att Nina Geschwind (S) väljs till ordförande i 

valberedningen. 

 

Jens Pettersson (SD) föreslår att Mathias Eriksson (SD) väljs till vice ordförande i 

valberedningen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer följande personer till att utgöra ledamöter och ersättare i 

valberedningen: 

 

Ledamöter 

Nina Geschwind (S)  Sture Ekmark (V) 

Natalie Peart (MP)  Ulf Hilding (M) 

Hans Hedborg (C)  Åsa Rosenberg (FP) 

Mathias Eriksson (SD) 

 

Ersättare 

Jan Karlsson (S)  Ulla Diedrichsen (V) 

Jessica Kähäri (MP)  John-Owe Johansson (M) 

Janeric Björkman (C)  Ralf Nielsen (FP) 

Pia Bekkhus (SD) 

 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att välja Nina Geschwind (S) till ordförande och 

Mathias Eriksson (SD) till vice ordförande i valberedningen. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 
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Kf § 64 
Ks § 184 
Au § 149  Dnr KS 252/2013 
 

Delårsrapport per den 30 juni 2014 för Ljusnarsbergs 
kommun 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar muntligt förslag till delårsrapport per den 

30 juni 2014 för Ljusnarsbergs kommun. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer och ekonom Sara Jonsson redovisar förslag till 

delårsrapport per den 30 juni 2014 för Ljusnarsbergs kommun. Utfallet i 

resultaträkningen för perioden uppgår till ett överskott med 7 746 000 kronor och 

för helåret prognostiseras ett överskott med 11 053 000 kronor, vilket är en negativ 

avvikelse mot budgeten på 231 000 kronor. 

 

Personalchef Ann-Sofie Söderberg föredrar förslag till personalredovisning för den 

aktuella perioden. Av denna framgår bland annat att sjukfrånvaron  

1 januari-30 juni 2014 var 8,7 procent av arbetstiden. 

 

Kommunchef Bo Wallströmer, kanslichef Anders Andersson, bildningschef  

Anders Nordlund, socialchef Anne Shemeikka, enhetschef Yvonne Andersson och 

enhetschef Barbro Svensson redovisar till delårsrapporten kompletterande 

verksamhetsberättelser. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna föreliggande förslag till 

delårsrapport per den 30 juni 2014 för Ljusnarsbergs kommun. 
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Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kommunens valda revisorer har inkommit med bedömning avseende 

delårsrapproten 2014 daterad den 16 oktober 2014.  

 

Revisor Anna Gröndahl, PwC har inkommit med granskning av delårsrapport 2014 

daterad den 16 oktober 2014. 

 

Kommunchef Bo Wallströmer och ekonom Sara Jonsson redovisar föreliggande 

förslag till delårsrapport per den 30 juni 2014 för Ljusnarsbergs kommun. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till delårsrapport per den  

30 juni 2014 för Ljusnarsbergs kommun. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunens revisorer 

Revisor Anna Gröndahl, PwC 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 
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Kf § 65 
Ks 188 
Au § 156  Dnr KS 087/2014 
 

Redovisning och uppföljning av budgetbeslut 2010-2014 
 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning 

av budgetbeslut 2010-2014 daterad den 3 september 2014. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och redovisningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen 

och uppföljningen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen 

och uppföljningen. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 66 
Ks 189 
Au § 157  Dnr KS 108/2014 
 

Redovisning och uppföljning av inkomna motioner  
2013-2014 
 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning 

av inkomna motioner 2013-2014 daterad den 3 september 2014. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och redovisningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen 

och uppföljningen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen 

och uppföljningen. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 67 
Ks 190 
Au § 158  Dnr KS 107/2014 
 

Redovisning och uppföljning av inkomna medborgarförslag 
2012-2014 
 

 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med en redovisning och uppföljning 

av inkomna medborgarförslag 2012-2014 daterad den 3 september 2014. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i bilagd skrivelse att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen och redovisningen. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen 

och uppföljningen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen 

och uppföljningen. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 68  Dnr KS 406/2014 
 

Anmälan av motion rörande stöd till föreningen 
Kopparbergare utan Gränser, Ulf Hilding (M)  

 

Ärendebeskrivning 
Ulf Hilding (M) har inkommit med motion daterad den 30 september 2014 angående 

stöd till föreningen Kopparbergare utan Gränser. I motionen anges att det i Kopparberg 

bildats en ny ideell förening med syfte att stödja asylsökande med bland annat 

svenskundervisning och meningsfull sysselsättning. Föreningen bedriver sin 

verksamhet med frivilliga krafter och har mycket små ekonomiska medel. 

 

Motionären föreslår kommunfullmäktige beslutar att kontakt tas med grundaren av 

Kopparbergare utan Gränser för genomgång av vilka möjligheter kommunen har att 

med ekonomiskt bidrag och handling stödja föreningen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen hänskjuts till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 
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Kf § 69  Dnr KS 389/2014 
 

Avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige, Karin Gröningson (M)  

 

Ärendebeskrivning 
Karin Gröningson (M) har den 8 oktober 2014 inkommit till Länsstyrelsen Örebro 

län med en avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

 

Länsstyrelsen Örebro län har den 9 oktober 2014 inkommit till kommunen med 

skrivelse med aneldning av avsägelsen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Karin Gröningson entledigande från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige samt beslutar att begäran görs till Länsstyrelsen 

Örebro län om rösträkning för framtagande av ny ledamot. 

 

_________ 
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Kf § 70  Dnr KS 389/2014 
 

Avsägelse från uppdraget som ledamot och vice ordförande 
i räddningsnämnden Västerbergslagen, Jan Karlsson (S)  

 

Ärendebeskrivning 
Jan Karlsson (S) har den 24 september 2014 inkommit med en avsägelse från 

uppdraget som ledamot och vice ordförande i räddningsnämnden Västerbergslagen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Karin Gröningson entledigande från uppdraget som 

ledamot i räddningsnämnden Västerbergslagen. 

 

_________ 
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Kf § 71  Dnr KS 429/2014 
 

Anmälan av motion rörande utredning av förbättrings-
åtgärder av kommunens arbete för att uppnå en hbtq-
certifiering, Ulla Diedrichsen (V), Natalie Peart (MP) och 
Susanne Hall (S)  

 

Ärendebeskrivning 
Ulla Diedrichsen (V), Natalie Peart (MP) och Susanne Hall (S) har inkommit med 

motion daterad den 23 oktober 2014 angående hbtq-certifiering.  

 

I motionen anges bland annat att kommunfullmäktige antagit en värdegrund som 

anger att kommunen skall bemöta människor respektfullt och jämlikt. En viktig del 

i värdegrundsarbetet är arbetet med hbtq, (homosexuella, bisexuella, transsexuella 

och queer). Motionärerna menar att det är viktigt att kommunen strävar efter 

mångfald och öppenhet samt en plats där alla oavsett sexuell läggning känner sig 

hemma och välkomna.  

 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige beslutar att utreda kommunens hbtq-

arbete och om behov föreligger, föreslå hur kommunen skall förbättra detta arbete. 

Vidare skall beskrivas vilka krav som behöver uppfyllas för hbtq-certifiering av 

kommunens verksamheter. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen hänskjuts till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

_________ 
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Bilaga  
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 23 oktober 2014 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Ewa-Leena Johansson Ulf Hilding 

Ingemar Javinder Gunnar Fransson 

Annika Renbro Karin Gröningson 

Gert Stark  

Ulla Kalander Karlsson Centerpartiet 
Antti Tsupukka Elof Eriksson, tjänstgörande ersättare 

Josefine Ovesson Janeric Björkman 

Jan Karlsson  

Susanne Hall Folkpartiet liberalerna 
 Hendrik Bijloo 

Vänsterpartiet  

Astrid Dahl Sverigedemokraterna 
Ulla Diedrichsen Hans Karlsson 

 Jens Pettersson 

Miljöpartiet de grön Ronnie Wegerstedt 

Ronnie Edvardsson Patrik Höök 

Natalie Peart Kenneth Axelsson 

 Andreas Forsberg 

  

  
 


