
 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   1 (22) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

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

Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-09.00 

Beslutande Ingemar Javinder (S), ordförande 

Ulla Kalander-Karlsson (S), tjänstgörander ersättare 

Gert Stark (S) 

Astrid Dahl (V) 

Natalie Peart (MP) 

Ulf Hilding (M 

Janeric Björkman (C), tjänstgörande ersättare 

Jens Pettersson (SD) 

Kenneth Axelsson (SD) 

 

Övriga deltagande Hendrik Bijloo (FP), gruppledare 

Bo Wallströmer, kommunchef 

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 

Anders Nordlund, bildningschef §§ 1-3 

 
Utses att justera 

 
Ulf Hilding 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2015-01-07 Paragrafer 1-17 

Underskrifter 
 

 

 

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

 
  

 

……………………………… 
Ordförande Ingemar Javinder 

 
  

 

…………………………… 
Justerande Ulf Hilding 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2015-01-02 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2015-01-07 Datum för 
nedtagande 

2015-02-02 

Underskrift  

 

………………………………………………….  

Anders Andersson 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   2 (22) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 1  Dnr KS 354/2014 
 

Tillägg i delegationsordning för bildningsverksamheten 
 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med skrivelse rörande tillägg i 

delegationsordningen gällande bildningsverksamheten. I skrivelsen anges att i 

Skollagen kap 7 § 23 fastslås att i de fall en elevs vårdnadshavare inte gjort vad 

denne är skyldig att göra beträffande tillse att elev fullgör sin skolplikt, får 

hemkommunen förelägga vårdnadshavaren mad vite att fullgöra sina skyldigheter. 

 

Skrivelsen anger vidare att det är av yttersta vikt att i de fall elev stannar hemma 

från skolan utan giltiga skäl, hemkommunen reagerar snabbt. Detta sker i första 

hand genom att skolan utreder och åtgärdar om det är något i elevens skolsituation 

som förorsakar frånvaron. Beror frånvaron på annat än elevens skolsituation, åvilar 

det vårdnadshavaren tillse att eleven fullgör sin skolplikt. För att snabbt kunna 

reagera när vårdnadshavaren brister i sina skyldigheter, kan det vara lämpligt att 

föreläggande om vite delegeras till bildningschefen. 

 

Förslag  
Bildningschef Anders Nordlund föreslår kommunstyrelsen besluta om följande 

tillägg i delegationsordningen: 

 

Beslut om föreläggande av vite 

Lagrum: Skollagen (SL) kap 7 § 23 

Delegat: Bildningschef 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Bildningschef Anders Nordlund 

Rektor Claudia Holm 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 2  Dnr KS 494/2014 
 

Ersättning till fristående skolor 2015 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Skollagen kap 8 § 21, kap 9 § 19, kap 14 § 15 och kap 10 § 37 skall 

hemkommunen lämna bidrag till huvudman för barn och elev i huvudmannens 

förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Bidraget består av ett 

grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 

 

Enligt Skolförordningen kap 14 § 1 skall ett bidrag fastställas varje år före 

kalenderårets början.  

 

Ekonom Sara Jonsson har inkommit med skrivelse daterad den 24 november 2014 

med förslag till beslut om ersättning till fristående skolor år 2015. 

 

Förslag  
Ekonom Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen godkänna grundbeloppen till 

fristående skolor för 2015 enligt föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna grundbeloppen för förskoleklass och 

grundskola för 2015 enligt föreliggande förslag. Vidare beslutas att grundbeloppen 

avseende förskola och fritidshem för 2015 skall utredas vidare. 

 

_________ 
Expediering: 

Ekonom Sara Jonsson 

Bildningschef Anders Nordlund 

Kommunchef Bo Wallströmer 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 3  Dnr KS 494/2014 
 

Interkommunala ersättningar inom skolverksamheten 2015 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Skollagen kap 8 § 17, kap 9 § 16, kap 14 § 14 och kap 10 § 34 skall 

hemkommunen lämna ersättning till annan kommun för varje barns och elevs 

utbildning vid förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola som bedrivs av 

annan kommun, så kallad interkommunal ersättning. Bidraget består av ett 

grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 

 

Enligt Skolförordningen kap 14 § 1 skall ett bidrag fastställas varje år före 

kalenderårets början.  

 

Ekonom Sara Jonsson har inkommit med skrivelse daterad den 24 november 2014 

med förslag till beslut om interkommunala ersättningar, grundbelopp, för år 2015. 

 

Förslag  
Ekonom Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen godkänna grundbelopp för 

interkommunala ersättningar år 2015 enligt föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Expediering: 

Ekonom Sara Jonsson 

Bildningschef Anders Nordlund 

Kommunchef Bo Wallströmer 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 4  Dnr KS 452/2014 
 

Sammanträdestider för allmänna utskottet samt bildnings- 
och sociala utskottet 

 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  

17 december 2014 rörande sammanträdestider 2015 för allmänna utskottet samt 

bildnings- och sociala utskottet. 

 

Förslag 

Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta om 

sammanträdestider 2015 för allmänna utskottet (au) samt bildnings- och sociala 

utskottet (bos) enligt föreliggande förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kansliet 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 5   
 

Val av fem ledamöter, fem ersättare, ordförande och vice 
ordförande i allmänna utskottet 2015-2018 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att välja fem ledamöter, fem ersättare, ordförande och vice 

ordförande i allmänna utskottet för perioden 2015-2018. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata 

Samlingspartiet och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet. 

 

Förslag  
Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja följande ledamöter i allmänna 

utskottet för perioden 2015-2018: 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Gert Stark (S) 

Astrid Dahl (V) 

 

Ulf Hilding (M) föreslår kommunstyrelsen välja följande ledamot i allmänna 

utskottet för perioden 2015-2018: 

Hans Hedborg (C) 

 

Jens Pettersson (SD) föreslår kommunstyrelsen välja följande ledamot i allmänna 

utskottet för perioden 2015-2018: 

Ronnie Wegerstedt (SD) 

 

Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja följande ersättare i allmänna 

utskottet för perioden 2015-2018: 

Ingemar Javinder (S) 

Mattias Svedberg (S) 

Natalie Peart (MP) 

 

Ulf Hilding (M) föreslår kommunstyrelsen välja följande ersättare i allmänna 

utskottet för perioden 2015-2018: 

Ulf Hilding (M) 

 

Jens Pettersson (SD) föreslår kommunstyrelsen välja följande ersättare i allmänna 

utskottet för perioden 2015-2018: 

Jens Pettersson (SD) 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja Ewa-Leena Johansson (S) till 

ordförande i allmänna utskottet för perioden 2015-2018. 

 

Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja Gert Stark (S) till vice 

ordförande i allmänna utskottet för perioden 2015-2018. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter i allmänna utskottet för 

perioden 2015-2018: 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Gert Stark (S) 

Astrid Dahl (V) 

Hans Hedborg (C) 

Ronnie Wegerstedt (SD) 

 

Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ersättare i allmänna utskottet för 

perioden 2015-2018: 

Ingemar Javinder (S) 

Mattias Svedberg (S) 

Natalie Peart (MP) 

Ulf Hilding (M) 

Jens Pettersson (SD) 

 

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

allmänna utskottet för perioden 2015-2018. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Gert Stark (S) till vice ordförande i allmänna 

utskottet för perioden 2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Ledningsgruppen 

Kansliet 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 6   
 

Val av fem ledamöter, fem ersättare, ordförande och vice 
ordförande i bildnings- och sociala utskottet 2015-2018 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att välja fem ledamöter, fem ersättare, ordförande och vice 

ordförande i bildnings- och sociala utskottet för perioden 2015-2018. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata 

Samlingspartiet och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet. 

 

Förslag  
Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja följande ledamöter i 

bildnings- och sociala utskottet för perioden 2015-2018: 

Ingemar Javinder (S) 

Natalie Peart (MP) 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

 

Ulf Hilding (M) föreslår kommunstyrelsen välja följande ledamot i bildnings- och 

sociala utskottet för perioden 2015-2018: 

Ulf Hilding (M) 

 

Jens Pettersson (SD) föreslår kommunstyrelsen välja följande  ledamot i bildnings- 

och sociala utskottet för perioden 2015-2018: 

Mathias Eriksson (SD) 

 

Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja följande ersättare i bildnings- 

och sociala utskottet för perioden 2015-2018: 

Nina Geschwind (S) 

Gert Stark (S) 

Eva Renberg (V) 

 

Ulf Hilding (M) föreslår kommunstyrelsen välja följande ersättare i bildnings- och 

sociala utskottet för perioden 2015-2018: 

Janeric Björkman (C) 

 

Jens Pettersson (SD) föreslår kommunstyrelsen välja följande ersättare i bildnings- 

och sociala utskottet för perioden 2015-2018: 

Kenneth Axelsson (SD) 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja Ingemar Javinder (S) till 

ordförande i bildnings- och sociala utskottet för perioden 2015-2018. 

 

Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja Natalie Peart (MP) till vice 

ordförande i bildnings- och sociala utskottet för perioden 2015-2018. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter i bildnings- och sociala 

utskottet för perioden 2015-2018: 

Ingemar Javinder (S) 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Natalie Peart (MP) 

Ulf Hilding (M) 

Mathias Eriksson (SD) 

 

Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ersättare i bildnings- och sociala 

utskottet för perioden 2015-2018: 

Nina Geschwind (S) 

Gert Stark (S) 

Eva Renberg (V) 

Janeric Björkman (C) 

Kenneth Axelsson (SD) 

 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Ingemar Javinder (S) till ordförande i 

bildnings- och sociala utskottet för perioden 2015-2018. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Natalie Peart (MP) till vice ordförande i 

bildnings- och sociala utskottet för perioden 2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Ledningsgruppen 

Kansliet 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 7   
 

Val av tre ledamöter, tre ersättare, ordförande och vice 
ordförande i Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
2015-2018 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att välja tre ledamöter, tre ersättare, ordförande och vice 

ordförande i Rådet för funktionshindrade och pensionärer för perioden 2015-2018. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna 

och Vänsterpartiet. 

 

Förslag  
Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja följande ledamöter i Rådet för 

funktionshindrade och pensionärer för perioden 2015-2018: 

Ingemar Javinder (S) 

Natalie Peart (MP) 

Astrid Dahl (V) 

 

Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja följande ersättare i Rådet för 

funktionshindrade och pensionärer för perioden 2015-2018: 

Nina Geschwind (S) 

Gert Stark (S) 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

 

Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja Ingemar Javinder (S) till 

ordförande i Rådet för funktionshindrade och pensionärer för perioden 2015-2018. 

 

Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja Natalie Peart (MP) till vice 

ordförande i Rådet för funktionshindrade och pensionärer för perioden 2015-2018. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ledamöter i Rådet för funktions-

hindrade och pensionärer för perioden 2015-2018: 

Ingemar Javinder (S) 

Natalie Peart (MP) 

Astrid Dahl (V) 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen beslutar att välja följande ersättare i Rådet för funktionshindrade 

och pensionärer för perioden 2015-2018: 

Nina Geschwind (S) 

Gert Stark (S) 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Ingemar Javinder (S) till ordförande i Rådet för 

funktionshindrade och pensionärer för perioden 2015-2018. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Natalie Peart (MP) till vice ordförande i Rådet 

för funktionshindrade och pensionärer för perioden 2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Ledningsgruppen 

Kansliet 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 8   
 

Val av en ledamot och en ersättare i Ljusnarsbergs 
kommunbygderåd 2015-2018 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att välja en ledamot och en ersättare i Ljusnarsbergs 

kommunbygderåd för perioden 2015-2018. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna 

och Vänsterpartiet. 

 

Förslag  
Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja Ewa-Leena Johansson (S) till 

ledamot i Ljusnarsbergs kommunbygderåd för perioden 2015-2018. 

 

Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja Hans Hedborg (C) till 

ersättare i Ljusnarsbergs kommunbygderåd för perioden 2015-2018. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att välja Ewa-Leena Johansson (S) till ledamot i 

Ljusnarsbergs kommunbygderåd för perioden 2015-2018. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Hans Hedborg (C) till ersättare i Ljusnarsbergs 

kommunbygderåd för perioden 2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Ledningsgruppen 

Kansliet 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 9   
 

Val av en adjungerad representant i Djäkens samfällighet 
2015-2018 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att välja en adjungerad representant i Djäkens samfällighet 

för perioden 2015-2018. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna 

och Vänsterpartiet. 

 

Förslag  
Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja Ewa-Leena Johansson (S) till 

adjungerad representant i Djäkens samfällighet för perioden 2015-2018. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att välja Ewa-Leena Johansson (S) till adjungerad 

representant i Djäkens samfällighet för perioden 2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

Den valde 

Ledningsgruppen 

Kansliet 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 10   
 

Val av två ledamöter i Regionala samverkansrådet  
2015-2018 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att välja två ledamöter i Regionala samverkansrådet för 

perioden 2015-2018. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna 

och Vänsterpartiet. 

 

Förslag  
Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja Ewa-Leena Johansson (S) och 

Ingemar Javinder (S) till ledamöter i Regionala samverkansrådet för perioden  

2015-2018. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att välja Ewa-Leena Johansson (S) och  

Ingemar Javinder (S) till ledamöter i Regionala samverkansrådet för perioden  

2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Region Örebro län 

Ledningsgruppen 

Kansliet 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 11   
 

Val av en ledamot och en ersättare i det regionala Miljö- och 
naturvårdsrådet 2015-2018 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att välja en ledamot och en ersättare i det regionala Miljö- 

och naturvårdsrådet för perioden 2015-2018. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna 

och Vänsterpartiet. 

 

Förslag  
Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja Ewa-Leena Johansson (S) till 

ledamot i det regionala Miljö- och naturvårdsrådet för perioden 2015-2018. 

 

Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja Natalie Peart (MP) till 

ersättare i det regionala Miljö- och naturvårdsrådet för perioden 2015-2018. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att välja Ewa-Leena Johansson (S) till ledamot i det 

regionala Miljö- och naturvårdsrådet för perioden 2015-2018. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Natalie Peart (MP) till ersättare i det regionala 

Miljö- och naturvårdsrådet för perioden 2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Ledningsgruppen 

Kansliet 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 12   
 

Val av en ledamot och en ersättare i Partnerskap 
Bergslagsbanan 2015-2018 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att välja en ledamot och en ersättare i Partnerskap 

Bergslagsbanan för perioden 2015-2018. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna 

och Vänsterpartiet. 

 

Förslag  
Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja Ewa-Leena Johansson (S) till 

ledamot i Partnerskap Bergslagsbanan för perioden 2015-2018. 

 

Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja Ulf Hilding (M) till ersättare i 

Partnerskap Bergslagsbanan för perioden 2015-2018. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att välja Ewa-Leena Johansson (S) till ledamot i 

Partnerskap Bergslagsbanan för perioden 2015-2018. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Ulf Hilding (M) till ersättare i Partnerskap 

Bergslagsbanan för perioden 2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Partnerskap Bergslagsbanan 

Ledningsgruppen 

Kansliet 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 13   
 

Val av en representant i Lokal Utveckling & Social Ekonomi 
(L&SEK) 2015-2018 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att välja en representant i Lokal Utveckling & Social 

Ekonomi (L&SEK) för perioden 2015-2018. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna 

och Vänsterpartiet. 

 

Förslag  
Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen beslutar att avvakta L&SEKs 

årsmöte innan representant väljs. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

L&SEK 

Kansliet 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   18 (22) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 14   
 

Val av en representant och en ersättare i 
Bergslagsdiagonalen 2015-2018 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att välja en representant och en ersättare för denne i 

Bergslagsdiagonalen för perioden 2015-2018. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna 

och Vänsterpartiet. 

 

Förslag  
Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja Ewa-Leena Johansson (S) till 

representant i Bergslagsdiagonalen för perioden 2015-2018. 

 

Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja Astrid Dahl (V) till ersättare 

för representanten i Bergslagsdiagonalen för perioden 2015-2018. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att välja Ewa-Leena Johansson (S) till representant i 

Bergslagsdiagonalen för perioden 2015-2018. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Astrid Dahl (V) till ersättare för representanten 

i Bergslagsdiagonalen för perioden 2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Bergslagsdiagonalen 

Ledningsgruppen 

Kansliet 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   19 (22) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 15   
 

Val av en representant och en ersättare i Intresseföreningen 
Bergslaget 2015-2018 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att välja en representant och en ersättare för denne i 

Intresseföreningen Bergslaget för perioden 2015-2018. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna 

och Vänsterpartiet. 

 

Förslag  
Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja Ewa-Leena Johansson (S) till 

representant i Intresseföreningen Bergslaget för perioden 2015-2018. 

 

Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja Astrid Dahl (V) till ersättare 

för representanten i Intresseföreningen Bergslaget för perioden 2015-2018. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att välja Ewa-Leena Johansson (S) till representant i 

Intresseföreningen Bergslaget för perioden 2015-2018. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Astrid Dahl (V) till ersättare för representanten 

i Intresseföreningen Bergslaget för perioden 2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Intresseföreningen Bergslaget 

Ledningsgruppen 

Kansliet 

 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   20 (22) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 16   
 

Val av en representant och en ersättare i Arbogaåns 
Vattenförbund 2015-2018 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att välja en representant och en ersättare för denne i 

Arbogaåns Vattenförbund för perioden 2015-2018. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Folkpartiet Liberalerna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna 

och Vänsterpartiet. 

 

Förslag  
Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja Antti Tsupukka (S) till 

representant i Arbogaåns Vattenförbund för perioden 2015-2018. 

 

Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen välja Linn Wennberg (MP) till 

ersättare för representanten i Arbogaåns Vattenförbund för perioden 2015-2018. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att välja Antti Tsupukka (S) till representant i 

Arbogaåns Vattenförbund för perioden 2015-2018. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Linn Wennberg (MP) till ersättare för 

representanten i Arbogaåns Vattenförbund för perioden 2015-2018. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Arbogaåns Vattenförbund 

Ledningsgruppen 

Kansliet 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   21 (22) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 17   
 

Ordning för ersättarans tjänstgöring i utskotten 2015-2018 
 

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. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 114 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) 

 

Kommunstyrelsen har att besluta om i vilken ordning ersättarna skall tjänstgöra i 

kommunstyrelsens utskott. 

 

Förslag  
Ingemar Javinder (S) föreslår kommunstyrelsen besluta om ordning för ersättarnas 

tjänstgöring i kommunstyrelsens utskott för perioden 2015-2018 enligt samma 

ordning som ersättarnas tjänstgöring i nämnder. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar om ordning för ersättarnas tjänstgöring i kommun-

styrelsens utskott för perioden 2015-2018 enligt följande: 

 

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare till tjänstgöring i 

nedan angivna partigruppsordning: 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   22 (22) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-02 

 

Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

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: 

Gruppledare för politiska partier representerade i kommunfullmäktige 

Kansliet 

 

 

 
 


