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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

  

Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg 
 

Tid 18.30-21.50 

Beslutande Enligt bilaga  

Övriga deltagande Anders Andersson, kanslichef och sekreterare  

Bo Wallströmer, kommunchef §§ 85-93 
Sara Jonsson, ekonom  §§ 85-93 

Utses att justera 

 
 

Jan Karlsson (S) och Gunnar Fransson (M) 

Justeringsersättare 
 
 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2014-12-17 Paragrafer 85-115 

Underskrifter 
 

 

 

 

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

  

 

 

…………………………………………… 

Ordförande Ulla Diedrichsen  

  

 

 

…………………… …..….                         ……………………………... 
Justerande Jan Karlsson   Gunnar Fransson 

  

Organ 
 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2014-12-11 Förvaringsplats 

för protokollet 
Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2014-12-17 Datum för 

nedtagande 
2015-01-12 

Underskrift  

 

 

…………………………………………………. 

Anders Andersson 
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Kf § 85   
 

Allmänhetens frågestund 
 

Ärendebeskrivning 

Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige och ingen 

frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde. 

 

_________ 
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Kf § 86 
Ks § 231  Dnr KS 140/2014 
  

Övergripande strategier och budget 2015 och plan för  
2016-2017 (ÖSB 2015) 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer presenterar förslag till Övergripande strategier och 

budget för 2015 och plan för 2016-2017 (ÖSB 2015). 

 

Folkpartiet Liberalerna har den 17 november 2014 inkommit med yttrande över 

föreliggande förslag. 

 

Moderata Samlingspartier har den 19 november 2014 inkommit med yttrande över 

föreliggande förslag. 

 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet har den  

20 november 2014 inkommit med gemensamt yttrande över föreliggande förslag. 

 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

 

1. att för år 2015 fastställa VA-taxor i enlighet med föreliggande förslag till  

ÖSB 2015 innebärande höjd taxa med tre procent, 

2. att för år 2015 fastställa renhållningstaxor i enlighet med föreliggande förslag 

till ÖSB 2015 innebärande höjd taxa med tre procent, 

3. att för år 2015 fastställa slamtömningstaxa enligt föreliggande förslag till  

ÖSB 2015 innebärande en höjning med 161 kronor för bland annat tömning av 

brunn eller tank upp til fyra kubikmeter och inklusive  

20 meter slang, 

4. att uppdra åt kanslichef utreda möjligheterna till bildsändningar av 

kommunfullmäktigesammanträden och övriga evenemang via webb, 

5. att uppdra åt kommunchef, att i samband med det av kommunstyrelsen 

beslutade uppdraget den 17 mars 2011 § 77 om att utreda  kommunens 

samlade vaktmästarorganisation, även inkludera fastighetskötare samt göra en 

komplett kartläggning av transporter i kommunen så som mattransporter, 

skolskjutsar, daglig verksamhets transporter, transport av hjälpmedel med 

mera, 

6. att uppdra åt kommunchef att utarbeta en modell för fördelning av ersättningar 

från Migrationsverket, 
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7. att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2015 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegations-ordningen 

innebärande att kommunchefen är beslutande i samråd med ekonom, 

8. att uppdra åt styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks fritidsanläggning förbruka 

stiftelsen tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål 

som så nära som möjligt motsvarar detta, och genom detta upplösa stiftelsen,  

9. att uppdra åt bildningschef att utreda det fortsatta lokalbehovet gällande 

grundskolan med målet om en gemensam enhet, 

10. att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2015, 

samt 

11. att i övrigt fastställa Övergripande strategier och budget för 2015 och plan för 

2016-2017 (ÖSB 2015). 

 

Yrkanden 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag samt 

förekommande förslag i Socialdemokraternas, Miljöpartiet de grönas och 

Vänsterpartiets yttrande. 

 

Ulf Hilding (M) yrkar att det i ÖSB 2015 görs ett tillägg med att kommunstyrelsens 

disponibla medel utgör tillgängliga medel med anledning av de svårigheter som finns 

med att budgetera vissa kostnader. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. att uppdra åt bildningschef att säkerställa ledningsstöd i skolan för rektorn och 

vid behov av förstärkning, inkomma till kommunstyrelsen med förslag till 

förstärkning, 

2. att uppdra åt bildningschef utreda behovet av läxhjälp i skolan, 

3. att uppdra åt bildningschef följa upp yttrandet i samband med  

Astrid Dahls (V) motion 2008 om utbildning i feministiskt självförsvar i 

skolan, 

4. att uppdra åt personalchef redovisa och återkoppla till kommunstyrelsen 

kommunens arbete med att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser, samt 

5. att redaktionell förändring görs i förslaget till ÖSB 2015 genom att text tillförs 

som anger att kommunstyrelsens disponibla medel utgör tillgängliga medel 

med anledning av de svårigheter som finns med att budgetera vissa kostnader, 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. att för år 2015 fastställa VA-taxor i enlighet med föreliggande förslag till  

ÖSB 2015 innebärande höjd taxa med tre procent, 

2. att för år 2015 fastställa renhållningstaxor i enlighet med föreliggande förslag 

till ÖSB 2015 innebärande höjd taxa med tre procent, 

3. att för år 2015 fastställa slamtömningstaxa enligt föreliggande förslag till  

ÖSB 2015 innebärande en höjning med 161 kronor för bland annat tömning av 

brunn eller tank upp till fyra kubikmeter och inklusive 20 meter slang, 

4. att uppdra åt kanslichef utreda möjligheterna till bildsändningar av 

kommunfullmäktigesammanträden och övriga evenemang via webb, 

5. att uppdra åt kommunchef, att i samband med det av kommunstyrelsen 

beslutade uppdraget den 17 mars 2011 § 77 om att utreda kommunens 

samlade vaktmästarorganisation, även inkludera fastighetskötare samt göra en 

komplett kartläggning av transporter i kommunen så som mattransporter, 

skolskjutsar, daglig verksamhets transporter, transport av hjälpmedel med 

mera, 

6. att uppdra åt kommunchef att utarbeta en modell för fördelning av ersättningar 

från Migrationsverket, 

7. att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2015 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegations-ordningen 

innebärande att kommunchefen är beslutande i samråd med ekonom, 

8. att uppdra åt styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks fritidsanläggning förbruka 

stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett 

ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, och genom detta upplösa 

stiftelsen, 

9. att uppdra åt bildningschef att utreda det fortsatta lokalbehovet gällande 

grundskolan med målet om en gemensam enhet, 

10. att uppdra åt bildningschef redovisa eventuella förekommande krav inom 

grundskolan för vårdnadshavare att tillhandahålla medel i samband med 

undervisningen vilka medför kostnader för vårdnadshavaren, 

11. att de samlade bidragen till bildningsförbunden, inklusive SISU 

Idrottsutbildarna, ökas med 50 000 kronor, 

12. att uppdra åt Bergslagens Kommunalteknik att presentera vilka avtal som 

ingåtts med föreningar rörande skötsel eller andra insatser åt kommunen eller 

inom dess intressesfär, samt avtalens innebörd, 

13. att under 2015 skall samtliga verksamheter särskilt fokusera på kommunens 

värdegrundsarbete, 

14. att efter genomförd förstudie av Opera på Skärets verksamhet, skall övervägas 

om utökat driftbidrag, 
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15. att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2015, 

samt 

16. att i övrigt fastställa Övergripande strategier och budget för 2015 och plan för 

2016-2017 (ÖSB 2015) enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer och ekonom Sara Jonsson redovisar förslag till 

Övergripande strategier och budget 2015 och plan för 2016-2017 (ÖSB 2015). 

 

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

tilläggsyrkande: 

 

1. Kostnadsreducering beträffande vägbelysning med 150 000 kronor ej 

genomförs utan dessa medel disponeras till såväl underhåll av 

vägbelysning, 100 000 kronor, som parkverksamheten, 50 000 kronor. 

 

Ulf Hilding (M), Janeric Björkman (C), Astrid Dahl (V) och Natalie Peart (MP) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Ewa-Leena Johanssons (S) 

tilläggsyrkande. 

 

Hendrik Bijloo (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande 

ändringar: 

 

1. De finansiella målen anges till: 

- Resultatet skall budgeteras på att ligga på åtminstone två procent av  

  skatteintäkter och intäkter ur utjämningssystemet. 

- Det totala lånebeloppet skall inte överstiga 238 000 000  kronor. 

- Likviditeten skall uppgå till minst fem procent av kommunens årliga  

  externa  bruttokostnader. 

2. Kommunens strategiska mål ändras genom att flytta målet ”Kommunens 

hemsida ska vara så pass informativ att den uppnår 80 procent av maxpoäng 

i SKL:s webbinformationsundersökning” till målområde ”Möten och 

upplevelser”, där målet ”Antal besökare till kommunens turistbyrå ska öka 

varje år” tas bort. Under målområdet ”Öppen kommun” läggs till målet 

”Kommunen ska inom ett år upprätta en integrationsplan som skapar 

förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik satsning på integration.” 
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3. Kommunstyrelsens disponibla medel minskas med 1 000 000 kronor. 

4. Besparingskrav på 500 000 kronor inom kommunens administration läggs 

till. 

5. Förstärkning av kommunens integrationsverksamhet med 1 000 000 kronor. 

6. Förstärkning av pedagogiken inom förskola, förskola och årskurs 1-2 med 

1 000 000 kronor. 

7. Förstärkning med speciallärare i högstadiet med 1 000 000 kronor. 

8. Kommunens resultat minskas med 1 500 000 kronor. 

9. I investeringsbudgeten anslås 500 000 kronor för analys av 

investeringsbehov och alternativa driftsformer i allmännyttan. 

10. Ökade anslag för yttre underhåll inom allmännyttan med 2 277 000 kronor i 

investeringsbudgeten skjuts till plan för 2016. 

 

Ewa-Leena Johansson (S) yrkar avslag på Hendrik Bijloos (FP) yrkande. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  

Hendik Bijloos (FP) yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordförande ställer proposition på Ewa-Leena Johansson (S) tilläggsyrkande och 

avslag på detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

Ewa-Leena Johanssons (S) tilläggsyrkande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. att för år 2015 fastställa VA-taxor i enlighet med föreliggande förslag till  

ÖSB 2015 innebärande höjd taxa med tre procent, 

2. att för år 2015 fastställa renhållningstaxor i enlighet med föreliggande förslag 

till ÖSB 2015 innebärande höjd taxa med tre procent, 

3. att för år 2015 fastställa slamtömningstaxa enligt föreliggande förslag till  

ÖSB 2015 innebärande en höjning med 161 kronor för bland annat tömning av 

brunn eller tank upp till fyra kubikmeter och inklusive 20 meter slang, 

4. att uppdra åt kanslichef utreda möjligheterna till bildsändningar av 

kommunfullmäktigesammanträden och övriga evenemang via webb, 

5. att uppdra åt kommunchef, att i samband med det av kommunstyrelsen 

beslutade uppdraget den 17 mars 2011 § 77 om att utreda kommunens 

samlade vaktmästarorganisation, även inkludera fastighetskötare samt göra en 

komplett kartläggning av transporter i kommunen så som mattransporter, 

skolskjutsar, daglig verksamhets transporter, transport av hjälpmedel med 

mera, 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   8 (54) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

6. att uppdra åt kommunchef att utarbeta en modell för fördelning av ersättningar 

från Migrationsverket, 

7. att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2015 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegations-ordningen 

innebärande att kommunchefen är beslutande i samråd med ekonom, 

8. att uppdra åt styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks fritidsanläggning förbruka 

stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett 

ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, och genom detta upplösa 

stiftelsen, 

9. att uppdra åt bildningschef att utreda det fortsatta lokalbehovet gällande 

grundskolan med målet om en gemensam enhet, 

10. att uppdra åt bildningschef redovisa eventuella förekommande krav inom 

grundskolan för vårdnadshavare att tillhandahålla medel i samband med 

undervisningen vilka medför kostnader för vårdnadshavaren, 

11. att de samlade bidragen till bildningsförbunden, inklusive SISU 

Idrottsutbildarna, ökas med 50 000 kronor, 

12. att uppdra åt Bergslagens Kommunalteknik att presentera vilka avtal som 

ingåtts med föreningar rörande skötsel eller andra insatser åt kommunen eller 

inom dess intressesfär, samt avtalens innebörd, 

13. att under 2015 skall samtliga verksamheter särskilt fokusera på kommunens 

värdegrundsarbete, 

14. att efter genomförd förstudie av Opera på Skärets verksamhet, skall övervägas 

om utökat driftbidrag, 

15. att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2015,  

16. att kostnadsreducering beträffande vägbelysning med 150 000 kronor ej 

genomförs utan dessa medel disponeras till såväl underhåll av vägbelysning, 

100 000 kronor, som parkverksamheten, 50 000 kronor, samt 

17. att i övrigt fastställa Övergripande strategier och budget för 2015 och plan för 

2016-2017 (ÖSB 2015) enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Bildningschef Anders Nordlund 

Socialchef Anne Shemeikka 

Ekonom Sara Jonsson 

Enhetschefer/rektorer/förskolechef/förvaltningschef 

Bergslagens Kommunalteknik  

Bergslagens miljö- och byggnämnd 

Räddningsnämnden Västerbergslagen 

Bergslagens överförmyndarnämnd 
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Kf § 87 
Ks § 241 
Au § 198  Dnr KS 355/2014 
 

Tertialrapport 2014:2, Regionförbundet Örebro län 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Regionförbundet Örebro län har inkommit med tertialrapport 2014:2. 

Resultaträkningen visar ett överskott för perioden med 718 000 kronor och för 

helåret 2014 prognostiseras ett överskott med 283 000 kronor. Regionförbundet 

Örebros två finansiella mål uppnås och av 59 verksamhetsmål uppnås 57. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera tertialrapport 2014:2 för 

Regionförbundet Örebro län. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
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Kf § 88 
Ks § 242 
Au § 202  Dnr KS 431/2014 
 

Förlängd giltighetstid för nuvarande avfallsplan 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik beslutade vid sammanträde den  

19 september 2014 § 99 föreslå samtliga medlemskommuners fullmäktige att 

förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan till och med den 30 juni 2015. 

Beslutet föranleds av att Bergslagens Kommunalteknik avser att genom inhyrd 

konsult driva ett projekt med att upprätta en ny avfallsplan. 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan till och med den  

30 juni 2015. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga giltighetstiden för 

nuvarande avfallsplan till och med den 30 juni 2015. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Bergslagens Kommunalteknik 
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Kf § 89 
Ks § 250 
Au § 215  Dnr KS 394/2014 
 

Revidering av förbundsordning för Bergslagens 
Kommunalteknik 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik beslutade vid sammanträde den  

17 oktober 2014 § 112 föreslå medlemskommunerna anta förslag till revidering av 

Bergslagens Kommunaltekniks förbundsordning punkt 18 Ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda. Förslaget innebär att punkt 18 får följande lydelse: Ersättning till 

ledamöter, ersättare och revisorer utgår enligt de principer som fastställs i särskilt 

arvodesreglemente för Bergslagens Kommunalteknik, antaget av medlems-

kommunernas fullmäktige. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta revidering av  

punkt 18, innebärande att den får lydelsen Ersättning till ledamöter, ersättare och 

revisorer utgår enligt de principer som fastställs i särskilt arvodesreglemente för 

Bergslagens Kommunalteknik, antaget av medlemskommunernas fullmäktige. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering. 

Bergslagens Kommunalteknik 

Lindesbergs kommun 

Nora kommun 

Hällefors kommun 
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Kf § 90 
Ks § 251 
Au § 216  Dnr KS 394/2014 
 

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Bergslagens 
Kommunalteknik. 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik beslutade vid sammanträde den  

17 oktober 2014 § 112 föreslå medlemskommunerna anta förslag till 

Arvodesreglemente Ersättning till förtroendevalda Bergslagens kommunalteknik. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

Arvodesreglemente Ersättning till förtroendevalda Bergslagens kommunalteknik. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering. 

Bergslagens Kommunalteknik 

Lindesbergs kommun 

Nora kommun 

Hällefors kommun 
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Kf § 91 
Ks § 254  Dnr KS 476/2014 
  

Reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner för 
förtroendevalda 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2014 §§ 204 och 205 

uppdra åt kanslichef Anders Andersson att utarbeta ett förslag till reviderade 

bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda med anledning av då 

föreliggande förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige och reglemente för 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 §§ 80 och 81 

anta med smärre ändringar då föreliggande förslag till arbetsordning för 

kommunfullmäktige och reglemente för kommunstyrelsen. 

 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till reviderade bestämmelser 

om ekonomiska förmåner för förtroendevalda daterat den  

24 november 2014. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-fullmäktige 

anta föreliggande förslag till bestämmelser om ekonomiska förmåner för 

förtroendevalda. Vidare föreslå fullmäktige besluta att dessa bestämmelser träder i kraft 

från och med den 1 januari 2015. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till 

bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda samt att dessa 

bestämmelser träder i kraft från och med den 1 januari 2015. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer  Personalchef Ann-Sofie Söderberg 

Kanslichef Anders Andersson  Ekonom Sara Jonsson   

Lönehandläggare Magnus Carli   Lönehandläggare Maria Sahlin  
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 92 
Ks § 252 
Au § 194  Dnr KS 286/2013 
 

Yttrande över medborgarförslag rörande korttidsparkering 
närmare ICA Kopparhallen, Barbro Resare 

 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Barbro Resare inkom den 9 oktober 2013 med medborgarförslag angående 

korttidsparkeringar närmare ICA Kopparhallen.  

 

I medborgarförslaget angavs att det förefaller finnas ett behov av en 

korttidsparkering som är belägen närmare ICA Kopparhallen än de parkeringar som 

finns i dagsläget. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 oktober 2013 § 72 hänskjuta 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Näringslivschef Tomas Larsson har inkommit med förslag till yttrande över 

medborgarförslaget daterat den 7 november 2014. I förslaget till yttrande anges att 

diskussion förts under 2012 med Trafikverket om fler parkeringsplatser mellan 

träden utefter Bergmästaregatan men det då framkommit att den befintliga 

stenbeläggningen inte är avsedd för parkering och i det fall parkering skulle byggas, 

krävdes byte av både bärlager och plattor samt uppskyltning, avgränsning mot 

gående med mera. Bergslagens Kommunalteknik ansåg att nya parkeringsplatser 

utmed Bergmästaregatan skulle förfula området samt att det i dagsläget fanns 

tillräckligt med parkeringsplatser. 

 

Förslag om parkeringsplatser enligt medborgarförslaget behandlades av 

kommunstyrelsen vid sammanträde den 21 november 2012 § 275 varvid beslutades 

att det inte skulle inrättas fler parkeringsplatser utan pollare eller liknande skulle 

sättas upp för att förhindra felparkeringar efter Bergmästaregatan. Dessa pollare 

utreds fortfarande av Bergslagens Kommunalteknik. 

 

I förslaget till yttrande anges att kommunen i dagsläget inte planerar att inrätta en 

parkering på Malmtorget eller fler parkeringsplatser utefter Bergmästaregatan. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande till yttrande med 

anledning av medborgarförslag från Barbro Resare gällande korttidsparkeringar 

närmare ICA Kopparhallen. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Yrkande 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunfullmäktige bordlägger ärendet till 

kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde då förslagsställaren ej är 

närvarande vid dagens sammanträde. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande. 

 

_________ 
Expediering: 

Barbro Resare 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Kf § 93 
Ks § 256  Dnr KS 477/2014 
  

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunallagen kap 5 § 10 fastslår beträffande kungörelse av fullmäktiges 

sammanträden att Uppgift om tid och plats för ett sammanträde skall minst en vecka 

före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 80 anta med 

smärre ändringar då föreliggande förslag till arbetsordning för kommun-fullmäktige för 

att gälla från och med den 1 januari 2015. § 10 i denna arbets-ordning anges att 

 

Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som 

annonsering om sammanträde skall ske. Annonsering skall även ske 

på kommunens webbplats. 

 

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden 

som skall behandlas skall införas i ortstidningen/ortstidningarna och 

på kommunens webbplats. Om särskilda skäl föreligger får dock 

ordföranden inför ett sammanträde begränsa annonseringen i 

ortstidningarna samt på kommunens webbplats. 

 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 24 november 2014 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om följande annonsering: 

Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Nerikes Allehanda och 

webbtidningen Kopparbergarn med angivelse av tid och plats samt hänvisning till 

kommunens webbplats. Annonsering sker på kommunens webbplats med tillgång till 

kungörelse inklusive vilka ärenden som skall behandlas samt handlingar till dessa 

ärenden i den mån dessa finns. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
 
 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kansliet 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 94 
Ks § 258 
Au § 208  Dnr KS 452/2014 
 

Sammanträdestider 2015 för kommunfullmäktige 
 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  

4 november 2014 rörande sammanträdestider 2015 för kommunfullmäktige. 

 

Förslag 

Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-fullmäktige 

besluta om sammanträdestider 2015 för kommunfullmäktige enligt föreliggande förslag. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 

sammanträdestider 2015 för kommunfullmäktige. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Yrkande 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar om följande ändringar av sammanträdestiderna 

2015 för kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges sammanträde i juni avhålls 

onsdagen den 10 juni och kommunfullmäktiges sammanträde i december avhålls 

onsdagen den 9 december. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med ändringar enligt 

Ewa-Leena Johansson (S) yrkande. 

 

_________ 
Expediering: 

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 

Kansliet 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 95 
Vb § 1   
 

Val av sex kommunrevisorer samt ordförande och vice 
ordförande 2015-2018 

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera sex kommunrevisorer samt ordförande och vice 

ordförande för perioden 2015-2018. 

 

Valberedningsens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande fem revisorer 

samt ordförande och vice ordförande för perioden 2015-2018: 

 

Boris Gudmundsson 

Monica Edlund Molander 

Pirjo Nilsson 

Lars-Åke Martinsson 

Susanne Lovsjö 

 

Ordförande: Boris Gudmundsson 

Vice ordförande: Pirjo Nilsson 

 

Valberedningsens beslut  
Valberedningen beslutar hänskjuta valet av en sjätte revisor till kommun-fullmäktige. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Förslag 
Ingemar Javinder (S) föreslår att Inger Willman väljs som sjätte revisor för perioden 

2015-2018. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande sex revisorer för perioden 2015-2018: 

Boris Gudmundsson 

Monica Edlund Molander 

Pirjo Nilsson 

Lars-Åke Martinsson 

Susanne Lovsjö 

Inger Willman  
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Boris Gudmundsson till ordförande för 

perioden 2015-2018. 

 

Kommunfullmäktige beslutar välja Pirjo Nilsson till vice ordförande för perioden 

2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

PwC 

Kansliet 

Löneavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 96 
Vb § 2   
 

Val av nio ledamöter och nio ersättare samt ordförande och 
vice ordförande i kommunstyrelsen  
2015-2018 

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera nio ledamöter och nio ersättare samt ordförande 

och vice ordförande i kommunstyrelsen för perioden 2015-2018. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna 

och Vänsterpartiet. 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande nio ledamöter 

och nio ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen för 

perioden 2015-2018: 

 

Ledamöter 

Ewa-Leena Johansson (S) Ulf Hilding (M) 

Ingemar Javinder (S) Hans Hedborg (C) 

Gert Stark (S) Jens Pettersson (SD) 

Astrid Dahl (V) Kenneth Axelsson (SD) 

Natalie Peart (MP) 

 

Ersättare 

Annika Renbro (S) Lone Stark (M) 

Ulla Kalander-Karlsson (S) Janeric Björkman (C) 

Mattias Svedberg (S) Mathias Eriksson (SD) 

Eva Renberg (V) Ronnie Wegerstedt (SD) 

Jessica Kähäri (MP) 

 

Ordförande: Ewa-Leena Johansson (S) 

Vice ordförande: Ingemar Javinder (S) 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Annika Renbro (S) har avsagt sig nomineringen som ersättare i kommunstyrelsen för 

perioden 2015-2018.. 

 

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

kommunstyrelsen för perioden 2015-2018. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter i kommunstyrelsen för 

perioden 2015-2018: 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Gert Stark (S) 

Astrid Dahl (V) 

Natalie Peart (MP) 

Ulf Hilding (M) 

Hans Hedborg (C) 

Jens Pettersson (SD) 

Kenneth Axelsson (SD) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i kommunstyrelsen för 

perioden 2015-2018: 

Nina Geschwind (S) 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Mattias Svedberg (S) 

Eva Renberg (V) 

Jessica Kähäri (MP) 

Lone Stark (M) 

Janeric Björkman (C) 

Mathias Eriksson (SD) 

Ronnie Wegerstedt (SD) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Ewa-Leena Johansson (S) till ordförande i 

kommunstyrelsen för perioden 2015-2018. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Ingemar Javinder (S) till vice ordförande i 

kommunstyrelsen för perioden 2015-2018. 

 

_________  Expediering: De valda, kansliet och löneavdelningen  
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 97 
Vb § 3   
 

Val av två ledamöter och två ersättare samt förslag till vice 
ordförande i Bergslagens miljö- och byggnämnd  
2015-2018 

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera två ledamöter och två ersättare samt föreslå vice 

ordförande i Bergslagens miljö- och byggnämnd för perioden 2015-2018. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna 

och Vänsterpartiet. 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande två ledamöter 

och två ersättare samt föreslå följande vice ordförande i Bergslagens miljö- och 

byggnämnd för perioden 2015-2018: 

 

Ledamöter 

Antti Tsupukka (S) 

Tomas Berntsson (SD) 

 

Ersättare 

Jan Karlsson (S) 

Ronnie Wegerstedt (SD) 

 

Förslag till vice ordförande: Antti Tsupukka (S) 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter i Bergslagens miljö- och 

byggnämnd för perioden 2015-2018: 

Antti Tsupukka (S) 

Tomas Berntsson (SD) 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i Bergslagens miljö- och 

byggnämnd för perioden 2015-2018: 

Jan Karlsson (S) 

Ronnie Wegerstedt (SD) 

 

Kommunfullmäktige beslutar föreslå Antti Tsupukka (S) till vice ordförande i 

Bergslagens miljö- och byggnämnd för perioden 2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Bergslagens miljö- och byggnämnd 

Lindesbergs kommun 

Kansliet 

Löneavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 98 
Vb § 4   
 

Val av fem ledamöter och fem ersättare samt ordförande och 
vice ordförande i valnämnden 2015-2018 

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera fem ledamöter och fem ersättare samt ordförande 

och vice ordförande i valnämnden för perioden 2015-2018. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna 

och Vänsterpartiet. 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande fem ledamöter 

och fem ersättare samt ordförande och vice ordförande i valnämnden för perioden 

2015-2018: 

 

Ledamöter 

Susanne Hall (S) 

Tord Westin (S) 

Ulla Diedrichsen (V) 

Elof Eriksson (C) 

Jens Pettersson (SD) 

 

Ersättare 

Arne Eklund (S) 

Nina Geschwind (S) 

Sture Ekmark (V) 

Janeric Björkman (C) 

Patrik Höök (SD) 

 

Ordförande: Susanne Hall (S) 

Vice ordförande: Jens Pettersson (SD) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   26 (54) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Susanne Hall (S) har avsagt sig nomineringen som ordförande i valnämnden för 

perioden 2015-2018. 

 

Förslag 
Ulf Hilding (M) föreslår John-Owe Johansson (M) till ledamot i valnämnden för 

perioden 2015-2018. 

 

Omröstning begärs. 

 

Propositionsordning 
Då ärendet avser val, vidtar sluten omröstning. Omröstningen avser val mellan 

valberedningens förslag att Elof Eriksson (C) väljs till ledamot i valnämnden för 

perioden 2015-2018 och Ulf Hildings (M) förslag att John-Owe Johansson (M) 

väljs till ledamot i valnämnden för perioden 2015-2018. 

 

Omröstningsresultat 
Omröstning genomförs och utfaller enligt följande: 

Elof Eriksson (C)   9 röster 

John-Owe Johansson (M) 10 röster 

Blank   5 röster. 

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige valt John-Owe Johansson (M) till 

ledamot i valnämnden för perioden 2015-2018. 

 

Förslag 
Ulf Hilding (M) föreslår Peter Jeppsson (M) till ersättare i valnämnden för perioden 

2015-2018. 

 

Omröstning begärs. 

 

Propositionsordning 
Då ärendet avser val, vidtar sluten omröstning. Omröstningen avser val mellan 

valberedningens förslag att Janeric Björkman (C) väljs till ersättare i valnämnden 

för perioden 2015-2018 och Ulf Hildings (M) förslag att Peter Jeppsson (M) väljs 

till ersättare i valnämnden för perioden 2015-2018. 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
 
 

Omröstningsresultat 
Omröstning genomförs och utfaller enligt följande: 

Janeric Björkman (C) 21 röster 

Peter Jeppsson (M)   3 röster 

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige valt Janeric Björkman (C) till ersättare 

i valnämnden för perioden 2015-2018. 

 

Förslag 
Ingemar Javinder (S) föreslår Tord Westin (S) till ordförande i valnämnden för 

perioden 2015-2018. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter i valnämnden för 

perioden 2015-2018: 

Susanne Hall (S) 

Tord Westin (S) 

Ulla Diedrichsen (V) 

John-Owe Johansson (M) 

Jens Pettersson (SD) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i valnämnden för perioden 

2015-2018: 

Arne Eklund (S) 

Nina Geschwind (S) 

Sture Ekmark (V) 

Janeric Björkman (C) 

Patrik Höök (SD) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Tord Westin (S) till ordförande i 

valnämnden för perioden 2015-2018. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Jens Pettersson (SD) till vice ordförande i 

valnämnden för perioden 2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Kansliet 

Löneavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
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Kf § 99 
Vb § 5   
 

Val av tre ledamöter och tre ersättare samt förslag till vice 
ordförande i räddningsnämnden Västerbergslagen  
2015-2018 

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera tre ledamöter och tre ersättare samt föreslå vice 

ordförande i räddningsnämnden Västerbergslagen för perioden 2015-2018. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna 

och Vänsterpartiet. 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande tre ledamöter och 

tre ersättare samt föreslå följande vice ordförande i räddningsnämnden 

Västerbergslagen för perioden 2015-2018: 

 

Ledamöter 

Kitty Strandberg (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Jonny Åhlström (SD) 

 

Ersättare 

Annika Renbro (S) 

Sture Ekmark (V) 

Tomas Berntsson (SD) 

 

Förslag till vice ordförande: Kitty Strandberg (S) 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Annika Renbro (S) har avsagt sig nomineringen som ersättare i räddningsnämnden 

Västerbergslagen för perioden 2015-2018. 
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Förslag 
Ingemar Javinder (S) föreslår att Nina Gescwind (S) väljs till ersättare i 

räddningsnämnden Västerbergslagen för perioden 2015-2018. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter i räddningsnämnden 

Västerbergslagen för perioden 2015-2018: 

Kitty Strandberg (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Jonny Åhlström (SD) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i räddningsnämnden 

Västerbergslagen för perioden 2015-2018: 

Nina Geschwind (S) 

Sture Ekmark (V) 

Tomas Berntsson (SD) 

 

Kommunfullmäktige beslutar föreslå Kitty Strandberg (S) till vice ordförande i 

Bergslagens räddningsnämnden Västerbergslagen för perioden 2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Räddningsnämnden Västerbergslagen 

Ludvika kommun 

Kansliet 

Löneavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 
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Kf § 100 
Vb § 6   
 

Val av en ledamot och en ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i Bergslagens överförmyndarnämnd 2015-2018 

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera en ledamot och en ersättare samt ordförande i 

Bergslagens överförmyndarnämnd för perioden 2015-2018. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna 

och Vänsterpartiet. 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande ledamot och 

ersättare samt ordförande i Bergslagens överförmyndarnämnd för perioden  

2015-2018: 

 

Ledamot 

Kitty Strandberg (S) 

 

Ersättare 

Arne Eklund (S) 

 

Ordförande: Kitty Strandberg (S) 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson informerar att förslag ej inkommit till vice 

ordförande i Bergslagens överförmyndarnämnd 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamot i Bergslagens 

överförmyndarnämnd för perioden 2015-2018: 

Kitty Strandberg (S) 
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Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i Bergslagens 

överförmyndarnämnd för perioden 2015-2018: 

Arne Eklund (S) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Kitty Strandberg (S) till ordförande i 

Bergslagens överförmyndarnämnd för perioden 2015-2018. 

 

Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta val av vice ordförande i Bergslagens 

överförmyndarnämnd för perioden 2015-2018 till senare sammanträde. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Bergslagens överförmyndarnämnd 

Lindesbergs kommun 

Nora kommun 

Hällefors kommun 

Kansliet 

Löneavdelningen 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 101 
Vb § 7   
 

Val av två ledamöter och två ersättare i direktionen för 
Bergslagens Kommunalteknik 2015-2018 

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera två ledamöter och två ersättare  i direktionen för 

Bergslagens Kommunalteknik för perioden 2015-2018. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna 

och Vänsterpartiet. 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande två ledamöter 

och två ersättare i direktionen för Bergslagens Kommunalteknik för perioden  

2015-2018: 

 

Ledamöter 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Kenneth Axelsson (SD) 

 

Ersättare 

Mattias Svedberg (S) 

Patrik Höök (SD) 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter i direktionen för 

Bergslagens Kommunalteknik för perioden 2015-2018: 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Kenneth Axelsson (SD) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i direktionen för 

Bergslagens Kommunalteknik för perioden 2015-2018: 

Mattias Svedberg (S) 

Patrik Höök (SD) 

 

_________ Expediering: De valda, Bergslagens Kommunalteknik och kansliet  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   33 (54) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 102 
Vb § 8   
 

Val av nio ledamöter och nio ersättare i styrelsen samt 
ordförande och vice ordförande för Ljusnarsbergs 
kommunlager AB  

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera nio ledamöter och nio ersättare i styrelsen samt 

ordförande och vice ordförande för Ljusnarsbergs kommunlager AB för perioden 

2015-2018. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna 

och Vänsterpartiet. 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande nio ledamöter 

och nio ersättare i styrelsen samt ordförande och vice ordförande för Ljusnarsbergs 

kommunlager AB för perioden 2015-2018: 

 

Ledamöter 

Ewa-Leena Johansson (S) Ulf Hilding (M) 

Ingemar Javinder (S) Hans Hedborg (C) 

Gert Stark (S) Jens Pettersson (SD) 

Astrid Dahl (V) Kenneth Axelsson (SD) 

Natalie Peart (MP) 

 

Ersättare 

Annika Renbro (S) Lone Stark (M) 

Ulla Kalander-Karlsson (S) Janeric Björkman (C) 

Mattias Svedberg (S) Mathias Eriksson (SD) 

Eva Renberg (V) Ronnie Wegerstedt (SD) 

Jessica Kähäri (MP) 

 

Ordförande: Ewa-Leena Johansson (S) 

Vice ordförande: Ingemar Javinder (S) 
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Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Annika Renbro (S) har avsagt sig nomineringen som ersättare i styrelsen för 

Ljusnarsbergs kommunalger AB för perioden 2015-2018. 

 

Förslag 
Ingemar Javinder (S) föreslår Nina Geschwind (S) till ersättare i styrelsen för 

Ljusnarsbergs kommunlager AB  för perioden 2015-2018. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter i styrelsen för 

Ljusnarsbergs kommunlager AB för perioden 2015-2018: 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Gert Stark (S) 

Astrid Dahl (V) 

Natalie Peart (MP) 

Ulf Hilding (M) 

Hans Hedborg (C) 

Jens Pettersson (SD) 

Kenneth Axelsson (SD) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i styrelsen för 

Ljusnarsbergs kommunlager AB för perioden 2015-2018: 

Nina Geschwind (S) 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Mattias Svedberg (S) 

Eva Renberg (V) 

Jessica Kähäri (MP) 

Lone Stark (M) 

Janeric Björkman (C) 

Mathias Eriksson (SD) 

Ronnie Wegerstedt (SD) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Ewa-Leena Johansson (S) till ordförande i 

styrelsen för Ljusnarsbergs kommunlager AB för perioden 2015-2018. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Ingemar Javinder (S) till vice ordförande i 

styrelsen för Ljusnarsbergs kommunlager AB för perioden 2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: De valda, vd Bo Wallströmer, ekonom Sara Jonsson och kansliet  
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Kf § 103 
Vb § 9   
 

Val av fem ledamöter och tre ersättare i styrelsen samt 
revisor och revisorsuppleant för Stiftelsen Stora Gården 
2015-2016  

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera fem ledamöter och tre ersättare i styrelsen samt 

revisor och revisorsuppleant i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården för perioden 

2015-2016. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna 

och Vänsterpartiet. 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande fem ledamöter 

och tre ersättare i styrelsen samt revisor och revisorsuppleant i styrelsen för Stiftelsen 

Stora Gården för perioden 2015-2016: 

 

Ledamöter 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Gert Stark (S) 

Astrid Dahl (V) 

Hans Hedborg (C) 

Ronnie Wegerstedt (SD) 

 

Ersättare 

Ulf Hilding (M) 

Natalie Peart (MP) 

Kenneth Axelsson (SD) 

 

Valberedningsens beslut  
Valberedningen beslutar hänskjuta valet av revisor och revisorsuppleant till 

kommunfullmäktige. 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   36 (54) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
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Kommunfullmäktige 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar hänskjuta valet 

av revisor och revisorsuppleant till senare sammanträde. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter i styrelsen för Stiftelsen 

Stora Gården för perioden 2015-2016: 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Gert Stark (S) 

Astrid Dahl (V) 

Hans Hedborg (C) 

Ronnie Wegerstedt (SD) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i styrelsen för Stiftelsen 

Stora Gården för perioden 2015-2016: 

Ulf Hilding (M) 

Natalie Peart (MP) 

Kenneth Axelsson (SD) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta valet av revisor och revisorsuppleant till 

senare sammanträde. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Ekonom Sara Jonsson 

Kansliet 

Revisionen 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 104 
Vb § 10   
 

Val av tre ledamöter och tre ersättare samt ordförande och 
vice ordförande i styrelsen samt två revisorer för Stiftelsen 
Gillersklacks Fritidsanläggning 2015-2018  

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera tre ledamöter och tre ersättare samt ordförande och 

vice ordförande i styrelsen samt två revisorer för Stiftelsen Gillersklacks 

Fritidsanläggning för perioden 2015-2018. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna 

och Vänsterpartiet. 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande tre ledamöter och 

tre ersättare samt ordförande och vice ordförande i styrelsen samt två revisorer för 

Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning för perioden 2015-2018: 

 

Ledamöter 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Arne Eklund (S) 

Susanne Hall (S) 

 

Ersättare 

Ingemar Javinder (S) 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Maud Tsupukka (S) 

 

Ordförande: Ewa-Leena Johansson (S) 

Vice ordförande: Arne Eklund (S) 

 

Auktoriserad revisor: Peter Söderman, PwC. 

 

Valberedningsens beslut  
Valberedningen beslutar hänskjuta valet av en revisor till kommunfullmäktige. 
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Kommunfullmäktige 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar hänskjuta valet 

av en revisor till senare sammanträde. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter i styrelsen för Stiftelsen 

Gillersklacks Fritidsanläggning för perioden 2015-2018: 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Arne Eklund (S) 

Susanne Hall (S) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i styrelsen för Stiftelsen 

Gillersklacks Fritidsanläggning för perioden 2015-2018: 

Ingemar Javinder (S) 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Maud Tsupukka (S) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Ewa-Leena Johansson (S) till ordförande i 

styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning för perioden 2015-2018. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Arne Eklund (S) till vice ordförande i 

styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning för perioden 2015-2018. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Peter Söderman PwC till auktoriserad 

revisor i Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning för perioden 2015-2018. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta valet av en revisor till senare 

sammanträde. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Ekonom Sara Jonsson 

Kansliet 

Revisionen 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 105 
Vb § 11   
 

Val av två nämndemän till Örebro tingsrätt 2015 
 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera tre nämndemän till Örebro tingsrätt för perioden 

2015-2018. 

 

Nomineringar 
Nina Geschwind (S) nominerar Ulla Kalander-Karlsson (S), Annika Renbro (S) och 

Astrid Dahl (V). 

 

Janeric Björkman (C) nominerar Elof Eriksson (C). 

 

Mathias Eriksson (SD) nominerar Mathias Eriksson (SD). 

 

Ulf Hilding (M) nominerar Anna-Lena Gudmundsson (M). 

 

Valberedningsens beslut  
Valberedningen beslutar hänskjuta valet av nämndemän till kommunfullmäktige. 

 

 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Örebro tingsrätt har inkommit med skrivelse daterad den 30 september 2014 i 

vilken anges att Göta Hovrätt fastställt att det skall finnas 134 nämndemän för 

tjänstgöring vid Örebro tingsrätt. I det fall det ingår mer än en kommun i en 

domsaga, skall tingsrätten fördela antalet nämndemän mellan kommunerna i 

förhållande till deras folkmängd. Örebro tingsrätt har beslutat att Ljusnarsbergs 

kommun skall utse två nämndemän, vilket på grund av kommunens minskade 

relativa kommuninvånarantal gentemot övriga kommuner i domsagan, innebär en 

minskning med en nämndeman. Kommunfullmäktige har således att välja två 

nämndemän för 2015. 

 

Annika Renbro (S) har avsagt sig nomineringen som nämndeman i Örebro tingsrätt 

2015. 
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Yrkande  
Mathias Eriksson (SD) yrkar om proportionerligt valsätt. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Mathias Erikssons (SD) yrkande om 

proportionellt valsätt och avslag på detsamma.  

 

Ordförande finner att ej tillräckligt antal närvarande ledamöter bifallit yrkandet om 

proportionellt valsätt varför det avslås. 

 

Förslag 
Ingemar Javinder (S) föreslår att Ulla Kalander-Karlsson (S) och Astrid Dahl (V) 

väljs till nämndemän vid Örebro tingsrätt 2015. 

 

Ronnie Edvardsson (MP) bifaller Ingemar Javinders (S) förslag. 

 

Ulf Hilding (M) föreslår att Anna-Lena Gudmundsson (M) väljs till nämndeman 

vid Örebro tingsrätt 2015. 

 

Janeric Björkman (C) föreslår att Elof Eriksson (C) väljs till nämndeman vid 

Örebro tingsrätt 2015. 

 

Mathias Eriksson (SD) föreslår att Mathias Eriksson (SD) väljs till nämndeman vid 

Örebro tingsrätt 2015. 

 

Omröstning begärs. 

 

Propositionsordning 
Då ärendet avser val, vidtar sluten omröstning. Omröstningen avser val av två 

nämndemän vid Örebro tingsrätt 2015. 

 

Omröstningsresultat 
Omröstning genomförs och utfaller enligt följande: 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 13 röster 

Astrid Dahl (V) 16 röster 

Anna-Lena Gudmundsson (M)   3 röster 

Elof Eriksson (C)   8 röster 

Mathias Eriksson (SD)   8 röster 

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige valt Ulla Kalander-Karlsson (S) och 

Astrid Dahl (V) till nämndemän vid Örebro tingsrätt 2015.  
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja Ulla Kalander-Karlsson (S) och Astrid Dahl (V) 

till nämndemän vid Örebro tingsrätt 2015. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Örebro tingsrätt 

Kansliet 
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 Sammanträdesdatum 
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Kf § 106 
Vb § 12   
 

Val av gode män för fastighetsbildningsförrättning enligt 
Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 2015-2018  

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera tre gode män för fastighetsbildningsförrättning 

enligt Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 som företrädare för sakkunskap i 

landsbygdsfrågor och tre gode män för fastighetsbildningsförrättning enligt 

Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 som företrädare för sakkunskap i tätortsfrågor för 

perioden 2015-2018. 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande tre gode män för 

fastighetsbildningsförrättning enligt Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 som 

företrädare för sakkunskap i landsbygdsfrågor och tre gode män för fastighets-

bildningsförrättning enligt Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 som företrädare för 

sakkunskap i tätortsfrågor för perioden 2015-2018: 

 

Sakkunniga tätortsfrågor 

Antti Tsupukka (S) 

Karl-Erik Persson (V) 

Tomas Berntsson (SD) 

 

Sakkunniga landsbygdsfrågor 

Antti Tsupukka (S) 

Karl-Erik Persson (V) 

Tomas Berntsson (SD) 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja följande gode män för fastighetsförrättning 

enligt Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 som företrädare för sakkunskap i 

tätortsfrågor: 

Antti Tsupukka (S) 

Karl-Erik Persson (V) 

Tomas Berntsson (SD) 
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Kommunfullmäktige beslutar välja följande gode män för fastighetsförrättning 

enligt Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 som företrädare för sakkunskap i 

landsbygdsfrågor: 

Antti Tsupukka (S) 

Karl-Erik Persson (V) 

Tomas Berntsson (SD) 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Lantmäteriet 

Kansliet 
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Kf § 107 
Vb § 13   
 

Val av stämmoombud och ersättare för denne i Ljusnarsbergs 
kommunlager AB 2015-2018  

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera stämmoombud och ersättare för denne i 

Ljusnarsbergs kommunlager AB för perioden 2015-2018. 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande stämmoombud 

och ersättare för denne i Ljusnarsbergs kommunlager AB för perioden 2015-2018: 

 

Stämmoombud 

Ulla Diedrichsen (V) 

 

Ersättare 

Hans Karlsson (SD) 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja Ulla Diedrichsen (V) till stämmoombud i 

Ljusnarsbergs kommunlager AB för perioden 2015-2018. 

 

Kommunfullmäktige beslutar välja Hans Karlsson (SD) till ersättare för 

stämmoombudet i Ljusnarsbergs kommunlager AB för perioden 2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Verkställande direktör Bo Wallströmer 

Ekonom Sara Jonsson 

Kansliet 
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Kf § 108 
Vb § 14   
 

Val av en ledamot och en ersättare i Samordningsförbundet i 
norra Örebro län (T-län) 2015-2018  

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera en ledamot och en ersättare i 

Samordningsförbundet i norra Örebro län (T-län) för perioden 2015-2018. 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande ledamot och 

ersättare i Samordningsförbundet i norra Örebro län (T-län) för perioden  

2015-2018: 

 

Ledamot 

Natalie Peart (MP) 

 

Ersättare 

Sture Ekmark (V) 

 

 

Kommunfullmäktige 

Förslag 
Ingemar Javinder (S) föreslår att kommunfullmäktige väljer  

Ewa-Leena Johansson (S) som ersättare Samordningsförbundet i norra Örebro län 

(T-län) för perioden 2015-2018. 

 

Omröstning begärs. 

 

Propositionsordning 
Då ärendet avser val, vidtar sluten omröstning.  

 

Omröstningsresultat 
Omröstning genomförs och utfaller enligt följande: 

Ewa-Leena Johansson (S) 24 röster 

Sture Ekmark (V)   0 röster 

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige valt Ewa-Leena Johansson (S) till  

ersättare i Samordningsförbundet i norra Örebro län (T-län) för perioden 2015-2018.  
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja Natalie Peart (MP) till ledamot i 

Samordningsförbundet i norra Örebro län (T-län) för perioden 2015-2018. 

 

Kommunfullmäktige beslutar välja Ewa-Leena Johansson (S) till ersättare i 

Samordningsförbundet i norra Örebro län (T-län) för perioden 2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Samordningsförbundet i norra Örebro län (T-län) 

Kansliet 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   47 (54) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 109 
Vb § 15   
 

Val av stämmoombud och ersättare för denne i Leader 
Bergslagen 2015-2018  

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera stämmoombud och ersättare för denne i Leader 

Bergslagen för perioden 2015-2018. 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande stämmoombud 

och ersättare för denne i Leader Bergslagen för perioden 2015-2018: 

 

Stämmoombud 

Ulla Diedrichsen (V) 

 

Ersättare 

Hans Karlsson (SD) 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja Ulla Diedrichsen (V) till stämmoombud i 

Leader Bergslagen för perioden 2015-2018. 

 

Kommunfullmäktige beslutar välja Hans Karlsson (SD) till ersättare för 

stämmoombudet i Leader Bergslagen för perioden 2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Leader Bergslagen 

Kansliet 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   48 (54) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 110 
Vb § 16   
 

Val av stämmoombud och ersättare för denne i Tursam i 
Bergslagen ekonomisk förening 2015-2018  

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera stämmoombud och ersättare för denne i Tursam i 

Bergslagen ekonomisk förening för perioden 2015-2018. 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande stämmoombud 

och ersättare för denne i Tursam i Bergslagen ekonomisk förening för perioden 

2015-2018: 

 

Stämmoombud 

Ulla Diedrichsen (V) 

 

Ersättare 

Hans Karlsson (SD) 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja Ulla Diedrichsen (V) till stämmoombud i 

Tursam i Bergslagen ekonomisk förening för perioden 2015-2018. 

 

Kommunfullmäktige beslutar välja Hans Karlsson (SD) till ersättare för 

stämmoombudet i Tursam i Bergslagen ekonomisk förening för perioden  

2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Tursam i Bergslagen ekonomisk förening 

Kansliet 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   49 (54) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 111 
Vb § 17   
 

Val av stämmoombud och ersättare för denne i Hopajola 
2015-2018  

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera stämmoombud och ersättare för denne i Hopajola 

för perioden 2015-2018. 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande stämmoombud 

och ersättare för denne i Hopajola för perioden 2015-2018: 

 

Stämmoombud 

Ulla Diedrichsen (V) 

 

Ersättare 

Hans Karlsson (SD) 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja Ulla Diedrichsen (V) till stämmoombud i 

Hopajola för perioden 2015-2018. 

 

Kommunfullmäktige beslutar välja Hans Karlsson (SD) till ersättare för 

stämmoombudet i Hopajola för perioden 2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Hopajola 

Kansliet 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   50 (54) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 112 
Vb § 18   
 

Val av förordnande som begravningsombud  
2015-2018  

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera person till förordnande som begravningsombud för 

perioden 2015-2018. 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande till förordnande 

som begravningsombud för perioden 2015-2018: 

 

Kevin Peart 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Kevin Peart till förordnat begravningsombud för perioden 

2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

Kevin Peart 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Kansliet 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   51 (54) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 113 
Vb § 19   
 

Rekommendation av vigselförrättare 2015-2018  
 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att föreslå personer vilka skall rekommenderas till  

Länsstyrelsen i Örebro län som vigselförrättare under perioden 2015-2018. 

 

Anna-Marina Lagerlöf är sedan tidigare utsedd av Länsstyrelsen i Örebro län  

som vigselförrättare utan tidsbegränsning.  

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta rekommendera följande 

personer som vigselförrättare för perioden 2015-2018: 

 

Jimmy Gustavsson  

Anders Andersson 

 

 

Kommunfullmäktige 

Förslag 
Ulf Hilding (M) föreslår att Daniel Johansson rekommenderas som vigselförrättare 

2015-2018. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar rekommendera följande vigselförrättare 2015-2018: 

Jimmy Gustavsson 

Anders Andersson 

Daniel Johansson 

 

_________ 
Expediering: 

De rekommenderade 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Kansliet 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   52 (54) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 114 
Vb § 20   
 

Ordning för ersättarnas tjänstgöring 2015-2018  
 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige skall enligt Kommunallagen kap 6 § 9, i de fall inte ersättarna 

väljs proportionerligt, besluta om i vilken ordning ersättarna skall tjänstgöra i 

nämnder. 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta om ordning för ersättarnas 

tjänstgöring i nämnder för perioden 2015-2018 enligt följande: 

 

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare till 

tjänstgöring i nedan angivna partigruppsordning: 

 

Partigrupp  Partigruppsordning 

Socialdemokraterna (S)  (S), (V), (MP), (C), (M) 

Vänsterparitet (V)  (V), (S), (MP), (C), (M) 

Miljöpartiet de gröna (MP)  (MP), (V), (S), (C), (M) 

Centerpartiet (C)  (C), (M), (MP), (S), (V) 

Moderata Samlingspartiet (M)  (M), (C), (MP), (S), (V) 

 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om ordning för ersättarnas tjänstgöring i nämnder 

för perioden 2015-2018 enligt följande: 

 

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare till 

tjänstgöring i nedan angivna partigruppsordning: 

 

Partigrupp  Partigruppsordning 

Socialdemokraterna (S)  (S), (V), (MP), (C), (M) 

Vänsterparitet (V)  (V), (S), (MP), (C), (M) 

Miljöpartiet de gröna (MP)  (MP), (V), (S), (C), (M) 

Centerpartiet (C)  (C), (M), (MP), (S), (V) 

Moderata Samlingspartiet (M)  (M), (C), (MP), (S), (V) 

 

_________       Expediering: Kansliet  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   53 (54) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 115  Dnr KS 484/2014 
 

Anmälan av motion rörande kostnadsfri pedagogisk lunch 
för lärare, Kenneth Axelsson (SD) och  
Ronnie Wegerstedt (SD)  

 

Ärendebeskrivning 
Kenneth Axelsson (SD) och Ronnie Wegerstedt (SD) har inkommit med motion 

daterad den 29 november 2014 angående kostnadsfri pedagogisk lunch för lärare. 

 

I motionen anges bland annat att kostnadsfri pedagogisk lunch för lärare skall 

införas för att främja goda matvanor hos eleverna samt bidra till sund och god 

matkultur där eleverna kan inta sin lunch och samtidigt odla goda relationer till 

lärare och kamrater. Kostnadsfri pedagogisk lunch för lärare skulle medföra att det 

skapas en miljö där eleverna på bästa sätt kan tillgodogöra sig kosten vilket är av 

yttersta vikt för elevernas hälsa och inlärning. 

 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige beslutar att pedagogiska luncher införs 

kostnadsfritt för kommunens lärare. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen hänskjuts till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

_________ 
Expediering: 

Kansliet 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   54 (54) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-11 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga  
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 11 december 2014 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Ewa-Leena Johansson Ulf Hilding 

Ingemar Javinder Gunnar Fransson 

Ken Karlsson, tjänstgörande ersättare Daniel Johansson 

Kitty Strandberg, tjänstgörande ersättare  

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 

 Jonny Åhlström, tjänstgörande ersättare 

Miljöpartiet de grön Mathias Eriksson, tjänstgörande ersättare 

Ronnie Edvardsson Patrik Höök 

Natalie Peart §§ 86-115 Andreas Forsberg 

Jimmy Gustavsson, tjänstgörande ersättare § 85  

  

  
 

 

 


