
 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   1 (22) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-11-20 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

  

Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg 
 

Tid 18.30-20.05 

Beslutande Enligt bilaga  

Övriga deltagande Anders Andersson, kanslichef och sekreterare  

Bo Wallströmer, kommunchef  
 

Utses att justera 

 
 

Astrid Dahl (V) och Kenneth Axelsson (SD) 

Justeringsersättare 
 
 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2014-11-26 Paragrafer 72-84 

Underskrifter 
 

 

 

 

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

  

 

 

…………………………………………… 

Ordförande Ulla Diedrichsen  

  

 

 

…………………… …..….                         ……………………………... 
Justerande Astrid Dahl   Kenneth Axelsson 

  

Organ 
 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2014-11-20 Förvaringsplats 

för protokollet 
Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2014-11-26 Datum för 

nedtagande 
2014-12-22 

Underskrift  

 

 

…………………………………………………. 

Anders Andersson 
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Kf § 72   
 

Allmänhetens frågestund 
 

Ärendebeskrivning 

Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige och ingen 

frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde. 

 

_________ 
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Kf § 73 
Ks § 194  Dnr KS 252/2013 
  

Ekonomisk kvartalsrapport 3 
 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar ekonomisk kvartalsrapport för tredje 

kvartalet 2014. Prognos för helåret 2014 visar för verksamheterna exklusive 

allmännyttan på ett underskott i förhållande till budgeten för år 2014 med  

1 916 000 kronor fördelat enligt följande: 

 

Administrativ verksamhet   2 671 000 kronor 

Social verksamhet - 4 291 000 kronor 

Bildningsverksamhet - 400 000 kronor 

Bergslagens överförmyndarnämnd 104 000 kronor 

Summa 1 916 000 kronor 

 

Samtliga finansiella mål beräknas uppnås 2014. Likviditeten per den  

30 september 2014 är 53 500 000 kronor.  

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna ekonomisk 

kvartalsrapport 3. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer redovisar ekonomisk kvartalsrapport 3. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering. 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 
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Kf § 74 
Ks § 195 
Au § 170  Dnr KS 252/2013 
 

Delårsbokslut per den 30 juni 2014, Bergslagens 
Kommunalteknik 

 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik har inkommit med delårsbokslut för perioden  

1 janauri-30 juni 2014. Driftredovisningen visar på ett utfall under perioden för den 

skattefinansierade verksamheten på ett underskott med 743 000 kronor och ett 

överskott för den avgiftsfinansierade verksamheten med 4 814 000 kronor. 

Prognosen för helåret 2014 visar på ett överskott med 150 000 kronor för den 

skattefinansierade verksamheten och ett underskott för den avgiftsfinansierade 

verksamheten med 750 000 kronor. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

delårsbokslutet 1 januari- 30 juni 2014 för Bergslagens Kommunalteknik. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Bergslagens Kommunalteknik 
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Kf § 75 
Ks § 213 
Au § 177  Dnr KS 395/2014 
 

Årsredovisning 1 januari-30 september 2014, Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag i likvidation 

 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med årsredovisning för perioden  

1 januari-30 september 2014 för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i likvidation. 

Årsredovisningen visar på ett överskott för perioden med  

94 619 kronor. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisning för perioden  

1 januari-30 september 2014 för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i likvidation. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Ekonom Sara Jonsson 

Stämmoombud Tord Westin 
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Kf § 76 
Ks § 214 
Au § 178  Dnr KS 397/2014 
 

Slutredovisning 1 juli 2013-30 september 2014, 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i likvidation 

 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson har inkommit med slutredovisning för perioden  

1 juli 2013-30 september 2014 för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i likvidation. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Sara Jonsson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att notera slutredovisning för perioden  

1 juli 2013-30 september 2014 för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i likvidation. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Ekonom Sara Jonsson 

Stämmoombud Tord Westin 
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Kf § 77 
Ks § 215  Dnr KS 402/2014 
  

Direktiv till kommunens stämmoombud, Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag i likvidation 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag daterat den 30 september 

2014 till direktiv för kommunens stämmoombud för Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag i likvidation. 

 

Förslag 

Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta föreslår 

kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid bolagsstämma i 

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i likvidation följande direktiv: 

 Bevilja likvidatorn ansvarsfrihet i enlighet med förslaget i 

revisionsberättelsen där det framgår att likvidationen inte onödigt fördröjts 

samt godkänna årsredovisning för Ljusnarsbergs fastighetsaktiebolag i 

likvidation avseende perioden 1 januari-30 september 2014, samt 

 Godkänna likvidatorns förslag till disposition av årets resultat. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

direktiv för kommunens stämmoombud för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag i 

likvidation. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Ekonom Sara Jonsson 

Stämmoombud Tord Westin 
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Kf § 78 
Ks § 201 
Au § 173  Dnr KS 398/2014 
 

Fastställande av skattesats 2015 
 

Allmänna utskottet  

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

inkommit med skrivelse daterad den 2 oktober 2014 rörande skattesats för 2015. 

 

I skrivelsen anges att kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  

12 juni 2014 § 47 om skatteväxling i samband med avveckling av Regionförbundet 

Örebro län och överföring av verksamhet och ekonomi till Region Örebro län, 

innebärande att Region Örebro län höjer utdebiteringen med tre öre per skattekrona 

och länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad. 

 

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

kommunfullmäktige besluta, utifrån vad som anges i skrivelsen, anta en skattesats 

för år 2015 med 21,05 kronor, det vill säga en sänkning av skattesatsen med tre öre. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta en skattesats för år 2015 med 21,05 kronor, det vill säga en sänkning av 

skattesatsen med tre öre. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta en skattesats för år 

2015 med 21,05 kronor, det vill säga en sänkning av skattesatsen med tre öre. 
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Kommunfullmäktige 

Yrkande 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering. 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 
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Kf § 79 
Ks § 202 
Au § 174  Dnr KS 385/2014 
 

Bestämmelser om omställningsstöd till förtroendevalda  
(OPF-KL) 

 

Allmänna utskottet  

Ärendebeskrivning 
Personalchef Ann-Sofie Söderberg har inkommit med skrivelse daterad den  

24 september 2014 rörande bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL).  

 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit 

förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 

(OPF-KL). Bestämmelserna gäller från och med valet 2014, eller senare, för den 

som nytillträder efter valet 2014 och för den som omväljs och som i tidigare 

uppdrag i kommunen omfattats av andra pensionsbestämmelser. I OPF-KL finns 

inga övergångsregler och förtroendevalda som tillträtt pensionsgrundande uppdrag 

(40 procent) före valet 2014 fortsätter omfattas av PBFs regler. 

 

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner 

som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för 

förtroendevalda. Omställningsbestämmelserna i OPF-KL tar sikte på aktiv 

omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska 

omställningsstöd. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar 

pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livs-

inkomstprincipen. 

 

OPF-KL gäller under förutsättning att fullmäktige antar regelverket. En 

pensionsmyndighet skall finnas. 

 

Förslag 
Personalchef Ann-Sofie Söderberg föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige att anta OPF-KL enligt Sveriges Kommuners och Landstings förslag att 

gälla från och med den 1 januari 2015. Vidare föreslås att pensionsmyndighet är 

allmänna utskottet, och har till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och 

omställningsbestämmelserna. Bestämmelser om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda § 10 ändras innehållsmässigt för att ansluta till OPF-KL. 
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Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta OPF-KL enligt 

Sveriges Kommuners och Landstings förslag att gälla från och med den 1 januari 

2015. Vidare föreslås att pensionsmyndighet är allmänna utskottet, och har till 

uppgift att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna. 

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda § 10 ändras 

innehållsmässigt för att ansluta till OPF-KL. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Yrkande 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering. 

Personalchef Ann-Sofie Söderberg 
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Kf § 80 
Ks § 204  Dnr KS 417/2014 
  

Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till reviderad 

arbetsordning för kommunfullmäktige daterad den 15 oktober 2014. Revidering 

föranleds bland annat av att kommunfullmäktige vid sammanträde den  

13 februari 2014 § 7 beslutade att antalet ledamöter i kommunfullmäktige skulle 

vara 25.  

 

Förslaget har processats bland de politiska partierna som är representerade i 

kommunfullmäktige under 2014 och utifrån som framkommit genom 

gruppledarmöten och remissförfarande har föreliggande förslag utarbetats. Utöver 

minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige, innehåller förslaget 

redaktionella ändringar, anpassningar till nuvarande lagstiftning och viss 

modernisering av språkbruket. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige anta föreliggande förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag 

till arbetsordning för kommunfullmäktige med tillägg av en paragraf vilken fastslår 

att samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har möjlighet att utse en 

gruppledare. Vidare föreslås att arbetsordningen skall träda i kraft från och med 

den 1 januari 2015.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kanslichef Anders Andersson utarbeta ett 

förslag till reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 

utifrån en reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   13 (22) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-11-20 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
 
 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar föreliggande förslag till arbetsordning för 

kommunfullmäktige med § 45, vilken fastslår att samtliga partier representerade i 

kommunfullmäktige har möjlighet att utse en gruppledare. 

 

Yrkanden 
Hendrik Bijloo (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av att  

§ 45 stryks. 

 

Ewa-Leena Johansson (S) yrkar, med bifall av Astrid Dahl (V), Ulf Hilding (M), 

Natalie Peart (MP) och Janeric Björkman (C), bifall till kommunstyrelsens förslag 

innehållande § 45. 

 

Ewa-Leena Johansson (S) yrkar, med bifall av Astrid Dahl (V), och  

Natalie Peart (MP), i ett tilläggsyrkande, att § 45 kompletteras med angivelse av att 

gruppledarna utses för samma tidsperiod som kommunfullmäktiges ledamöter och 

ersättare. 

 

Ewa-Leena Johansson (S) yrkar, med bifall av Astrid Dahl (V), och  

Natalie Peart (MP), i ett tilläggsyrkande, att § 45 kompletteras med angivelse av att 

ett parti kan överlåta sitt gruppledarskap till gemensam gruppledare med andra 

partier. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons med fleras yrkande om 

bifall till kommunstyrelsens förslag innehållande § 45 och Hendrik Bijloos yrkande 

att § 45 stryks. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt  

Ewa-Leena Johanssons med fleras yrkande. 

 

Ordförande ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons med fleras tilläggs-

yrkande om att § 45 kompletteras med angivelse av att gruppledarna utses för 

samma tidsperiod som kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare och avslag på 

detsamma.. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt  

Ewa-Leena Johanssons med fleras tilläggsyrkande. 

 

Ordförande ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons med fleras tilläggs-

yrkande om att § 45 kompletteras med angivelse av att ett parti kan överlåta sitt 

gruppledarskap till gemensam gruppledare med andra partier och avslag på  
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detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt  

Ewa-Leena Johanssons med fleras tilläggsyrkande.  

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons 

med fleras tilläggsyrkande.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifall till kommunstyrelsens förslag innehållande  

§ 45 samt enligt Ewa-Leena Johanssons med fleras tilläggsyrkanden. 

 

Reservation 
Henrik Bijloo (FP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

_________ 
Expediering: 

Kansliet 
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Kf § 81 
Ks § 205  Dnr KS 417/2014 
  

Reglemente för kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till reviderat reglemente 

för kommunstyrelsen daterat den 15 oktober 2014.  

 

Förslaget har processats bland de politiska partierna som är representerade i 

kommunfullmäktige under 2014 och utifrån som framkommit genom 

gruppledarmöten och remissförfarande har föreliggande förslag utarbetats. 

Viktigast förändringar i förslaget till reglemente gentemot gällande reglemente är 

följande: 

 Antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen minskas till nio 

ordinarie ledamöter och nio ersättare. 

 Uppdraget som oppositionsråd slopas. 

 Dagens tre fasta utskott minskass till två. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige anta föreliggande förslag till reglemente för kommunstyrelsen. Vidare 

föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att reglementet 

för kommunstyrelsen skall utvärderas år 2017. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag 

till arbetsordning för kommunfullmäktige med ändring av att i § 10 stryks punkten 

”kommunala bidrag till bostadsanpassning.”. Vidare föreslås att reglementet skall 

träda i kraft från och med den 1 januari 2015.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kanslichef Anders Andersson utarbeta ett 

förslag till reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 

utifrån ett reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar föreliggande förslag till reviderat 

reglemente för kommunstyrelsen. 

 

Yrkanden 
Ronnie Edvardsson (MP) yrkar, med bifall av Ulf Hilding (M),  

Ingemar Javinder (S), Astrid Dahl (V), Hendrik Bijloo (FP) och  

Janeric Björkman (C), bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande, att 

reglementet skall utvärderas efter två år. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Ronnie Edvardssons med fleras tilläggsyrkande 

och avslag på detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt Ronnie Edvardssons med fleras tilläggsyrkande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och  

Ronnie Edvardssons med fleras tilläggsyrkande. 

 

_________ 
Expediering: 

Kansliet 
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Kf § 82 
Ks § 207  Dnr KS 417/2014 
  

Utskottsorganisation 
 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till reviderad 

utskottsorganisation för kommunstyrelsen daterat den 15 oktober 2014.  

 

Förslaget har processats bland de politiska partierna som är representerade i 

kommunfullmäktige under 2014 och utifrån som framkommit genom 

gruppledarmöten och remissförfarande har föreliggande förslag utarbetats. Viktiga 

avsnitt i förslaget till utskottsorganisation för kommunstyrelsen är följande: 

 Antalet fasta utskott minskas från dagens tre till två, ett allmänt utskott (au) 

och samt ett bildnings- och socialt utskott (bos). 

 Varje utskott föreslås ha fem ledamöter och fem ersättare. 

 Nuvarande bildningsutskott och sociala utskott slås samman och det 

ekonomiska ansvarsområdet 550 Vuxam överförs från bildningsutskottet till 

allmänna utskottet och det ekonomiska ansvarsområdet 490 Enhetschef 

Ungdomsboende (HVB Bergsgården) överförs från sociala utskottet till 

allmänna utskottet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige anta föreliggande förslag till utskottsorganisation för kommunstyrelsen. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att 

utskottsorganisationen skall utvärderas år 2017. 

 

Kommunstyrelsen föreslås även besluta att uppdra åt kanslichef Anders Andersson 

utreda behovet av ytterligare regleringar av utskotten. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag 

till utskottsorganisation för kommunstyrelsen. Vidare föreslås att utskotts-

organisationen skall träda i kraft från och med den 1 januari 2015.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kanslichef Anders Andersson utreda behovet 

av ytterligare regleringar av utskotten. 
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Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar föreliggande förslag till utskotts-

organisation. 

 

Yrkanden 
Ronnie Edvardsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

tilläggsyrkande att utskottsorganisationen skall utvärderas efter två år. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Ronnie Edvardssons tilläggsyrkande och avslag 

på detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt  

Ronnie Edvardssons tilläggsyrkande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och  

Ronnie Edvardssons tilläggsyrkande. 

 

_________ 
Expediering: 

Kansliet 
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Kf § 83 
Ks § 208  Dnr KS 417/2014 
  

Regler för kommunalt partistöd 
 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till reviderade regler för 

kommunalt partistöd daterade den 15 oktober 2014. Revidering föranleds av att 

förnyad lagstiftning innebär ändrade förutsättningar för att bevilja kommunalt 

partistöd 

 

Förslaget har processats bland de politiska partierna som är representerade i 

kommunfullmäktige under 2014 och utifrån som framkommit genom grupp-

ledarmöten och remissförfarande har föreliggande förslag utarbetats.  

Förslaget innebär bland annat att det kommunala partistödet består av ett grundstöd 

för varje parti och år med 10 000 kronor samt ett mandatstöd som uppgår till 

14 000 kronor per ledamot i kommunfullmäktige och år. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige anta föreliggande förslag till regler för kommunalt partistöd. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag 

till regler för kommunalt partistöd.. Vidare föreslås att reglerna för kommunalt 

partistöd skall träda i kraft från och med den 1 januari 2015.  

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar föreliggande förslag till regler för 

kommunalt partistöd. 

 

Yrkande 
Hendrik Bijloo (FP) yrkar att i § 3 ändras grundstödet till 17 000 kronor och 

mandatstödet till 12 000 kronor. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hendrik Bijloos 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 
Henrik Bijloo (FP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

_________ 
Expediering: 

Kansliet 
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Kf § 84 
 

Delgivningar 
 

Ärendebeskrivning 
   

 Länsstyrelsen i Örebro län 
Anmälan av ny ledamot i kommunfullmäktige,  

Daniel Johansson (M) efter Karin Gröningson (M). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Delgivningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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Bilaga  
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 20 november 2014 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Ewa-Leena Johansson Ulf Hilding 

Ingemar Javinder Gunnar Fransson 

Annika Renbro Daniel Johansson 

Gert Stark  

Ulla Kalander Karlsson Centerpartiet 
Antti Tsupukka Janeric Björkman 

Ken Karlsson, tjänstgörande ersättare  

Jan Karlsson Folkpartiet liberalerna 
Susanne Hall Hendrik Bijloo 

  

Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 
Astrid Dahl Hans Karlsson 

Ulla Diedrichsen Jens Pettersson 

 Ronnie Wegerstedt 

Miljöpartiet de grön Patrik Höök 

Ronnie Edvardsson Kenneth Axelsson 

Natalie Peart Andreas Forsberg 

  

  

  
 

 


