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§ 97 Dnr 2020-000189 

Motion om virusskydd med mera 

Kommunstyrelsens beslut 

föreslå kommunfullmäktige 

 

att   förvaltningens förslag utgör svar på motionen samt 

 

att   avslå motionen 

 

Ärendet 

Ulf Söhrman skriver i motion inkommen 18 augusti 2020 ” Ett bra medel 

mot virus är UV-ljus. Detta dödar bakterier och virus effektivt.  

För att minska förekomsten av virus i lokaler mm, så kan UV-lampor sättas 

in i lokalerna. Eftersom UV-ljus har skadliga effekter i större doser så bör 

dessa lampor vara tända när ingen vistas i lokalen.  

Yrkar därför att Filipstads kommun utreder möjligheten att ha UV-ljus som 

är tänt på nätterna i lokaler där ingen vistas för att minska förekomsten av 

bland annat corona-viruset”. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 23 september 2020 att remittera motionen 

till Kanslichefen.  

 

Kanslichef Catrin Marsell föreslår följande svar: Hygien och lokalvård är ett 

viktigt område, inte minst i dessa pandemitider! I Filipstads kommun 

planeras och utförs lokalvård enligt etablerade standarder och metoder. Vår 

kommunala lokalvårdsverksamhet utgår främst från Städbranschen Sveriges 

hygienkrav.   

 

Under åren 2020 och 2021 har media rapporterat om både forskning och 

teknisk utveckling på området UV-ljus och virus. Även om det inte är ett 

kommunalt uppdrag att utveckla, så är det naturligtvis spännande och 

intressant. Vem vet, vi kanske har UV lampor på flera ställen i framtiden om 

tekniken och forskningen lett till nya standarder och metoder. 

 

Kanslichef Catrin Marsell presenterar förslaget och svarar på frågor.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-05 §52 
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§ 98 Dnr 2018-000131 

Motion ang. förslag till avskaffande av karensdag vid 
sjukfrånvaro orsakad av smittsam sjukdom som är 
arbetsrelaterad 

 

Kommunstyrelsens beslut 

föreslå kommunfullmäktige  

 

att   avslå motionen 

 

Reservation 

Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban Pettersson och 

Johnny Grahn reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Christer Olsson skriver i motion inkommen 3 juni 2018 ” Kommunens 

medarbetare drabbas ibland av smittsamma sjukdomar som går att härleda 

till deras arbeten och detta är ffa. Inom äldreomsorg , kommunal sjukvård , 

funktionsstöd , barnomsorg och skola. Ett exempel på en sådan smitta är 

calicivirus eller det som vi i dagligt tal benämner ”vinterkräksjuka”. 

I år har denna smitta varit mycket intensiv och återkommande på en del 

arbetsplatser , vilket medfört att personal har blivit smittade, ibland flera 

gånger och därmed tvingats att sjukskriva sig. Förutom att drabbas av 

sjukdomen så drabbas också de som smittas ekonomiskt på grund av 

sjukskrivning, där det görs avdrag för en karensdag vid varje tillfälle och för 

många kan detta vara kännbart. 

Undertecknad föreslår mot bakgrund av ovanstående ; 

 

att      Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att avskaffa 

          karensdagen vid sjukfrånvaro orsakad av smittsam sjukdom som är  

          arbetsrelaterad” 

 

Ärendet återremitterades av Kommunstyrelsen 18 mars 2020 §26. HR-chef 

Annika Alfredsson har därefter kompletterat förslag till svar, varvid förslaget 

sammantaget lyder lyder:  
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"Det är en viktig uppgift för alla arbetsgivare att göra sitt yttersta för att 

ingen ska behöva bli sjuk på sitt arbete. Något som är svårt att förhindra är 

just spridning av smittsamma sjukdomar. Det är oftast på jobbet vi träffar det 

stora antalet människor under en dag, då är det alltid en risk att vi även 

träffar på smittor och därmed drabbas av till exempel vinterkräksjuka. Det är 

däremot oftast inte möjligt att avgöra var någon blivit smittad. Det kan vara 

på jobbet, i matvaruaffären eller på bussen, det kan även komma med barnen 

hem från skolan eller från någon vän. Det är för arbetsgivaren en omöjlig 

uppgift att ta ställning till vem som smittats var.  

 

Kommunal verksamhet har utöver de lagar som finns på området även 

kollektivavtal som reglerar ersättning till den som är sjuk. Eftersom 

Filipstads kommun inte har en ekonomisk situation som medger ytterligare, 

mer generösa sjukförmåner än vad som regleras i lagar och avtal, ser vi inte 

någon möjlighet att bifalla motionen.   

 

För att bedöma kostnad för att ta bort karensdag har sammanställningar 

gjorts genom lönesystemet. se tabell nedan.  

 

    

tkr  Karensdag Soc. Avg  Årlig kostnad 

     

2019  2 500 980 3 480 

2020  3 150 1 230 4 380 

Prognos 2021 2 700 1 060 3 760 

    

 

Det är inte möjligt att avgöra hur stor del av denna summa som hänförs till 

just frånvaro på grund av smittsamma sjukdomar och än mindre; vem som 

smittats på jobbet och vem som smittats på fritiden (det blir en oerhört 

subjektiv bedömning).  

 

Under Coronapandemin införde regeringen en tillfällig ersättning för 

karensavdrag till de arbetstagare som varit sjuka, i syfte att minska 

smittspridningen. Ersättningen är tidsbegränsad till den 30 september 2021 

och ersättningar har utbetalts utan att särskilja sjukdomsorsak. Den som 

blivit sjuk ansöker direkt hos Försäkringskassan och ersätts utan att 

arbetsgivaren är inblandad". 

 

Personalchefen presenterar ärendet och besvarar frågor i anslutning härtill.  
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Beslutsunderlag 

Personalchefens tjänsteskrivelse daterad 210921 

Personalchefens tjänsteskrivelse daterad 200224 

Kommunstyrelsens beslut 18 mars 2020 §26 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-05 § 53 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Christer Olsson yrkar med instämmande av Johnny Grahn bifall till sin 

motion. 

 

Åsa Hååkman Eriksson yrkar med instämmande av Olle Engström avslag på 

motionen. 

 

 

Beslutsgång 

Votering begärs och verkställs med följande voteringsproposition: Den som 

röstar för att avslå motionen röstar Ja. Den som röstar för att bifalla 

motionen röstar Nej. 

 

Åsa Hååkman Eriksson, Olle Engström, Mats Thunér, Britt-Marie Wall, 

Marina Isaksson och Johan Larsson röstar Ja. Christer Olsson, Patrik 

Fornander, Peter Johansson, Urban Pettersson och Johnny Grahn röstar Nej. 

Kommunstyrelsen beslutar med 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster att förslå 

kommunsullmäktige avslå motionen. 
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§ 99 Dnr 2020-000165 

Motion om erfarenhet av distansarbete på gymnasiet  

Kommunstyrelsens beslut 

föreslå kommunfullmäktige 

 

att   fastställa förvaltningens förslag till svar samt 

 

att   motionen anses besvarad 

 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Helmersson, Liberalerna, har i motion till kommunfullmäktige yrkat 

på en redovisning av vilka erfarenheter distansarbetet vid 

Spångbergsgymnasiet i samband med Corona-pandemin gett. 

Under pågående pandemi har beslut om distansundervisning vid 

Spångbergsgymnasiet fattats efter rekommendation från Smittsydd 

Värmlands rekommendation och med stöd i förordning (2020:115) om 

utbildning inom skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid 

spridning av viss smitta 

 

Skolchef STen-Åke Eriksson föreslår i tjänsteskrivelse att motionen anses 

besvarad samt att svaret lyder: 

"Under pågående pandemi har beslut om distansundervisning vid 

Spångbergsgymnasiet fattats efter rekommendation från Smittskydd 

Värmlands rekommendation och med stöd i förordning (2020:115) om 

utbildning inom skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid 

spridning av viss smitta. 

 

Undantag från distansundervisningen har gällt bland annat för elever på 

introduktionsprogrammen inklusive språkintroduktion och elever som i 

övrigt är sårbara vid distansundervisning. De lokala besluten förtydligades 

även med rektors ansvar för genomförandet samt att säkerställa den 

garanterade undervisningstiden. 

 

För att omsätta Spångbergsgymnasiets erfarenheter av distansarbetet krävs 

en omfattande utvärdering och analys utifrån såväl elevernas perspektiv som 

hela organisationens perspektiv. Utvärderingen måste också belysas utifrån 

skollagens krav om lika tillgång till utbildning och likvärdig utbildning 

(1 kap §§ 8,9 skollagen). 
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Det faktum att vissa sårbara grupper undantagits så långt möjligt från 

distansarbete är ett observandum som stämmer överens med de praktiska 

erfarenheter som hittills observerats. 

 

Skolinspektionen genomför i dagarna inspektioner kring covid-19 

pandemins konsekvenser för skolorna. Det handlar om framåtsyftande 

granskningar inom det begränsade området. 

 

Samtidigt genomför Skolverket enkäter som ett led i ett regeringsuppdrag att 

följa upp vilka konsekvenser pandemin fått för utbildningen inom skolorna. 

De rapporter som sammanställs på nationell nivå kommer att presenteras för 

barn- och utbildningsnämnden. Spångbergsgymnasiets erfarenheter 

redovisas för barn- och utbildningsnämnden inom ramen för det 

systematiska kvalitetsarbetet". 

 

Skolchef Sten-Åke Eriksson presenterar svaret och besvarar frågor i 

anslutning härtill.   

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-05 § 54 
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§ 100 Dnr 2021-000099 

Ekonomisk plan 2022-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

föreslå kommunfullmäktige 

 

1. Att underskottet för 2019 och 2020 återställs under längre tid än 3 år då 

synnerliga skäl föreligger. 

 

2. Att konstatera att budgeterad resultatnivå 2022 - 2024 innebär att 

återställande av underskottet 2019 och 2020 har påbörjats. 

 

3. Att 2 mkr per år av balanserade medel fortsatt avsätts i planen under 2022 

– 2023 för att finansiera utvecklingsarbetet inom elevhälsa och IFO-

verksamheten, Barn- och unga. 

 

4. Att 12,5 mkr avsätts från balanserade medel 2022 

 

5. Att kommundirektören får i uppdrag att fördela ytterligare åtgärder på 1,5 

mkr inom kommunens verksamheter. 

 

6. Att upprättad handlingsplan antas som en inriktning för att kommunen 

under planeringsperioden ska uppnå ett resultat som överensstämmer med 

kommunens finansiella mål. 

 

7. Att anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat  

för 2022 - 2024. 

 

8. Att i antagna delar bifalla förslag och yrkanden samt godkänna de  

motiveringar, dispositioner, regler och anslagsvillkor som angivits i  

handlingarna. 

 

9. Att bemyndiga kommunstyrelsen att inköpa fastigheter varvid  

köpeskillingen för varje enskilt objekt ej får överstiga 10 000 tkr. 

 

10. Att bemyndiga kommunstyrelsen att försälja fastigheter varvid  

bokfört värde för varje enskilt objekt ej får överstiga 2 000 tkr.  

 

11.  före inköp eller byggstart av investering överstigande 100 tkr ska beslut 

tas i nämnd eller för kommunstyrelsen i utskott. 
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12. beslut för investering inom teknikutskottet fattas enligt följande; upp till 

100 tkr av förvaltningschef och verksamhetschef. Från 100 tkr till 3 000 tkr 

av teknikutskottet, från 3 000 tkr till 5 000 tkr av kommunstyrelsen, 

därutöver fastställs av kommunfullmäktige.  

 

13. Att för fyllande av kommunens medelsbehov 2022 av de till kommunen  

skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 22,27 kr/skattekrona.  

 

14. Att bemyndiga kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel,  

uppta lån om högst 30 000 tkr i 2022 års budget. 

 

15. Att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att under 2021 från fall  

till fall pröva frågan om disposition av i budget 2022 upptagna medel. 

 

16. Att bemyndiga ekonomienheten att vidta de redaktionella ändringarna i  

budgeten som erfordras samt  

 

17. Att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om 

tilläggsbudget 

år 2022 för pågående projekt.  

 

Reservation 

Christer Olsson, Patrik Fornander och Peter Johansson reserverar sig mot 

beslutet i de delar då Christer Olssons yrkande a1-4, b1-9 samt c1 ej vunnit 

bifall.  

 

Urban Pettersson och Johnny Grahn reserverar sig mot beslutet i de delar då 

Christer Olssons yrkanden a3, b1-2, b5-8 samt Johnny Grahns yrkande 1 och 

2 ej vunnit bifall.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektör Hannes Fellsman och ekonomichef Britt-Inger Gustafsson 

anför i tjänsteskrivelse2021-10-12 följande: 

"Under arbetet med att ta fram ekonomisk plan för 2021 – 2023 påbörjades 

ett arbete enligt en handlingsplan som fram till 2024 ska leda till att 

Filipstads kommun har en ekonomi i balans. Det innebär att nämnderna ska 

ha nått de ramar som var utgångspunkt för budget 2020. Åtgärder ska vara 

beslutade vilket innebär att nämnderna vid ingången av 2022 är i nivå med 

beslutad ram. 
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Handlingsplanen har justerats för att hållas aktuell och ser i dagsläget ut som 

följande: 

Att under perioden 2021 ska verksamheterna vidtaga åtgärder så att de ligger 

i nivå med budgetram 2020 (med lönetillägg för 2021 och övriga 

justeringar), inför budget 2022. 

• Att återställa underskott 2019, 2020, 2021 under en längre tid än 3 år pga. 

synnerliga skäl. 

• Använda balanserade medel: 2021 – 2023 = 50 mkr 

• Åtgärder 2021 – 2023 kopplat till Folkhälsoarbete               

• Skattehöjning 0,75 kr från 2022 (15 000 tkr) 

• Resultatmål = 1,0% = 7 700 tkr (Viktigt att på sikt stärka eget kapital)  

• Inkludera skola, idrottshall och simhall 

     (Beslut om ny skola och idrottshall har fattats av KF § 111/2020)  

 

Det förslag som föreligger är baserat på följande förutsättningar: 

• Löneutveckling 2,0 % - 2,0 % - 2,0 %     

• Arbetsgivaravgifter 39,15 %  

• Prisutveckling/inflation 0 % - 0 % - 0 %   

• Ränta på investeringar enligt SKL 1,00 %.  

• Beräknad befolkningsförändring -171 personer jämfört med budget 2021 

   (10 400 - 10 400 - 10 400 personer) 

• Skatteunderlagsprognos SKL 21:31   2021-08-26 

   Skatteunderlag enligt riksprognos. 

• Avgiftsfinansierad verksamhet skall vara självfinansierande. 

 

Materialet är byggt på ramar enligt beslut i KF § 23/2021  2021-06-17 

• Kommunstyrelsen  174 129 tkr  

• Miljö- och byggnadsnämnd     3 479 tkr 

• Barn- och utbildningsnämnd 218 042 tkr 

• Socialnämnd  342 661 tkr 

• Övriga/gemensamma nämnder   17 812 tkr  

• Totalt   756 123 tkr 

 

Materialet inkluderar även, enligt KF § 23/2021, beslutad ram för 

investeringar för Filipstads kommun vilka uppgår till 45 590 tkr fördelat 

enligt: 

KS  40 390 tkr 

BUN   4 200 tkr 

SOC    1 000 tkr 

Totalt 45 590 tkr 

 

Materialet innehåller även beslutade mål till Kommunfullmäktige för 

respektive nämnd. 
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Finansieringen förslås följa den handlingsplan som har redovisats under 

budgetberedningens gång och vilket är de grundläggande antagandena i det 

slutliga förslaget till Ekonomisk plan 2022 - 2024". 

 

Vidare föreslår förvaltningen: 

 

1. Att underskottet för 2019 och 2020 återställs under längre tid än 3 år då 

synnerliga skäl föreligger. 

 

2. Att konstatera att budgeterad resultatnivå 2022 - 2024 innebär att 

återställande av underskottet 2019 och 2020 har påbörjats. 

 

3. Att 2 mkr per år av balanserade medel fortsatt avsätts i planen under 2022 

– 2023 för att finansiera utvecklingsarbetet inom elevhälsa och IFO-

verksamheten, Barn- och unga. 

 

4. Att 12,5 mkr avsätts från balanserade medel 2022 

 

5. Att kommundirektören får i uppdrag att fördela ytterligare åtgärder på 1,5 

mkr inom kommunens verksamheter. 

 

6. Att upprättad handlingsplan antas som en inriktning för att kommunen 

under planeringsperioden ska uppnå ett resultat som överensstämmer med 

kommunens finansiella mål. 

 

7. Att anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat  

för 2022 - 2024. 

 

8. Att i antagna delar bifalla förslag och yrkanden samt godkänna de  

motiveringar, dispositioner, regler och anslagsvillkor som angivits i  

handlingarna. 

 

9. Att bemyndiga kommunstyrelsen att inköpa fastigheter varvid  

köpeskillingen för varje enskilt objekt ej får överstiga 10 000 tkr. 

 

10. Att bemyndiga kommunstyrelsen att försälja fastigheter varvid  

bokfört värde för varje enskilt objekt ej får överstiga 2 000 tkr.  

 

11. Att före inköp eller byggstart av investering överstigande 500 tkr ska 

beslut tas i nämnd eller för kommunstyrelsen i utskott. 
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12. Att beslut för investering inom teknikutskottet fattas enligt följande; upp 

till 500 tkr av förvaltningschef. Från 500 tkr till 3 000 tkr av teknikutskottet, 

från 3 000 tkr till 5 000 tkr av kommunstyrelsen, därutöver fastställs av 

kommunfullmäktige. 

 

13. Att för fyllande av kommunens medelsbehov 2022 av de till kommunen  

skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 22,27 kr/skattekrona.  

 

14. Att bemyndiga kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel,  

uppta lån om högst 30 000 tkr i 2022 års budget. 

 

15. Att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att under 2021 från fall  

till fall pröva frågan om disposition av i budget 2022 upptagna medel. 

 

16. Att bemyndiga ekonomienheten att vidta de redaktionella ändringarna i  

budgeten som erfordras samt  

 

17. Att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om 

tilläggsbudget 

år 2022 för pågående projekt.  

 

I samband med presentationen besvaras även frågor.  

 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ekonomisk plan 2022-2024 med bilagor och tillhörande beslut 

från nämnder och utskott.  

Tjänsteskrivelse från Kommundirektör och Ekonomichef daterad  

2021-10-12 

 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Marina Isaksson yrkar 

1. före inköp eller byggstart av investering överstigande 100 tkr ska beslut 

tas i nämnd eller för kommunstyrelsen i utskott 

2. beslut för investering inom teknikutskottet fattas enligt följande; upp till 

100 tkr av förvaltningschef och verksamhetschef. Från 100 tkr till 3 000 tkr 

av teknikutskottet, från 3 000 tkr till 5 000 tkr av kommunstyrelsen, 

därutöver fastställs av kommunfullmäktige.  
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Olle Engström yrkar att; 

1. Under Prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar, tar bort: 

Samarbete med Ludvika angående grundskole-elever i Fredriksberg.  

 

Christer Olsson yrkar för Filipstadssamverkan att; 

a 1. den kommunala skattesatsen hålls oförändrad under planperioden 

 

a 2. den föreslagna lönerevisionen med 2 % får finansieras inom kommunens 

totala budgetram 

 

a 3. en omfördelning av budgetmedel görs till BUN för att återställa 

programutbud för gymnasieskolan 

 

a 4. försäljning av icke tätortsnära skog genomförs för att reducera behovet 

av upplåning 

 

b 1. Utreda möjligheten att kunna ge ut en kommunal obligation för att 

reducera behovet av upplåning, samt att säkra räntekostnaderna under 

överskådlig tid 

 

b 2. Rutin för riskbedömning utarbetas som ska användas vid upphandlingar 

och inför investeringsprojekt 

 

b 3. Kommunens fastighetsförvaltning konkurrensutsätts  

 

b 4. Under planperioden arbeta för att utveckla alternativa driftsformer inom 

äldreomsorgen såsom t.ex. kooperativ drift, personaldrift eller privat regi 

 

b 5. Utreda och se över socialförvaltningens administrativa funktioner och 

ledningsfunktioner med målsättningen att effektivisera förvaltningens 

verksamhet och organisation 

 

b 6. utreda möjligheten att införa kontantfritt försörjningsstöd genom att 

försörjningsstödet betalas ut på bankkort med fördelningen att 80 % betalas 

ut på ett kort där pengarna endast kan användas till mat, kläder och övrigt 

som man behöver för din dagliga livsföring och att övriga 20 % kan 

disponeras mer fritt förutom att det inte ska gå att köpa alkohol och tobak 

 

b 7. utreda hur Filipstads kommun ska kunna nå högst andel behöriga lärare 

anställda i kommunen i förhållande till övriga kommuner i regionen 
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b 8. utreda införandet av en "landsbygdsbonus" till de behöriga lärare som 

väljer att arbeta i kommunens landsbygdsskolor, Nykroppa, Brattfors, 

Nordmark och Lesjöfors 

 

b 9. under planperioden införa ett "Landsbygdsråd" med företrädare för 

kommunens landsbygd som kan vara remissorgan till kommunstyrelsen vad 

gäller frågor som rör kommunens landsbygd. -Hela Filipstads kommun ska 

leva !  

 

Åsa Hååkman Eriksson yrkar avslag på samtliga av Christer Olssons 

yrkanden. 

 

Vidare tilläggsyrkar Christer Olsson: 

c 1. att Under Prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar, ska 

kvarstå:  

Se på möjlighet till nationell idrottsutbildning vid Spångbergsgymnasiet. 

Uppdra åt Barn- och utbildningsnämndens att se på frågan om möjligheten 

att ordna någon form av nationell idrottsutbildning vid 

Spångbergsgymnasiet, exempelvis RIG- Riksidrottsgymnasium 

 

Patrik Fornander yrkar bifall till Christer Olssons tilläggsyrkande. 

Åsa Hååkman Eriksson yrkar avslag på tilläggsyrkandet. 

 

Johnny Grahn yrkar att: 

1. för att skolomorganisationen ska få sätta sig samt att samarbetet med 

Hällefors vad gäller gymnasieskolan ska få starta upp i lugn och ro yrkar vi 

på att 6 miljoner kronor tas från balansen för att Barn- och 

utbildningsnämnden ska slippa besparingar.  

2. vi yrkar även att en återvandringshandläggare ska finnas tillgänglig för att 

underlätta för de som vill återvandra. 

 

Åsa Hååkman Eriksson yrkar avslag på Johnny Grahns yrkanden. 

 

  

Beslutsgång 

Ordförande ställer propositioner enligt följande: 

 

Marina Isakssons yrkande 1 mot föreliggande förslag att-sats 11. Marina 

Isakssons yrkande vinner bifall.  

 

Marina Isakssons yrkande 2 mot föreliggande förslag att-sats 12. Marina 

Isakssons yrkande vinner bifall. 
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Olle Engströms yrkande 1 ställs under proposition. Olle Engströms yrkande 

vinner bifall.   

 

Christer Olssons yrkande a 1. mot föreliggande förslag att-sats 13. Votering 

begärs och verkställs med följande voteringsproposition; den som röstar för 

föreliggande förslag röstar Ja, den som röstar för Christer Olssons yrkande 

röstar Nej. Åsa Hååkman Eriksson, Olle Engström, Mats Thunér, Britt-Marie 

Wall, Marina Isaksson och Johan Larsson röstar Ja. Christer Olsson, Patrik 

Fornander och Peter Johansson röstar Nej. Urban Pettersson och Johnny 

Grahn avstår från att rösta. Kommunstyrelsen har med 6 röster mot 3 

beslutat bifalla föreliggande förslag.   

 

Christer Olssons yrkande a 2. ställs mot Åsa Hååkman Erikssons 

avslagsyrkande. Votering begärs och verkställs med följande 

voteringsproposition; den som röstar för att avslå yrkandet Ja, den som röstar 

för att bifalla yrkandet röstar Nej. Åsa Hååkman Eriksson, Olle Engström, 

Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson och Johan Larsson röstar 

Ja. Christer Olsson, Patrik Fornander och Peter Johansson röstar Nej. Urban 

Pettersson och Johnny Grahn avstår från att rösta. Kommunstyrelsen har 

med 6 röster mot 3 beslutat avslå yrkandet. 

 

Christer Olssons yrkande a 3. ställs mot Åsa Hååkman Erikssons 

avslagsyrkande. Votering begärs och verkställs med följande 

voteringsproposition; den som röstar för att avslå yrkandet Ja, den som röstar 

för att bifalla yrkandet röstar Nej. Åsa Hååkman Eriksson, Olle Engström, 

Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson och Johan Larsson röstar 

Ja. Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban Pettersson och 

Johnny Grahn röstar Nej. Kommunstyrelsen har med 6 röster mot 5 beslutat 

avslå yrkandet. 

 

Christer Olssons yrkande a 4. ställs mot Åsa Hååkman Erikssons 

avslagsyrkande. Votering begärs och verkställs med följande 

voteringsproposition; den som röstar för att avslå yrkandet Ja, den som röstar 

för att bifalla yrkandet röstar Nej. Åsa Hååkman Eriksson, Olle Engström, 

Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson, Johan Larsson, Urban 

Pettersson och Johnny Grahn röstar Ja. Christer Olsson, Patrik Fornander 

och Peter Johansson röstar Nej. Kommunstyrelsen har med 8 röster mot 3 

beslutat avslå yrkandet. 

 

Christer Olssons yrkande a 4. ställs mot Åsa Hååkman Erikssons 

avslagsyrkande. Votering begärs och verkställs med följande 

voteringsproposition; den som röstar för att avslå yrkandet Ja, den som röstar 
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för att bifalla yrkandet röstar Nej. Åsa Hååkman Eriksson, Olle Engström, 

Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson och Johan Larsson röstar 

Ja. Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban Pettersson och 

Johnny Grahn röstar Nej. Kommunstyrelsen har med 6 röster mot 5 beslutat 

avslå yrkandet. 

 

Christer Olssons yrkande b 1. ställs mot Åsa Hååkman Erikssons 

avslagsyrkande. Votering begärs och verkställs med följande 

voteringsproposition; den som röstar för att avslå yrkandet Ja, den som röstar 

för att bifalla yrkandet röstar Nej. Åsa Hååkman Eriksson, Olle Engström, 

Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson och Johan Larsson röstar 

Ja. Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban Pettersson och 

Johnny Grahn röstar Nej. Kommunstyrelsen har med 6 röster mot 5 beslutat 

avslå yrkandet. 

 

Christer Olssons yrkande b 2. ställs mot Åsa Hååkman Erikssons 

avslagsyrkande. Votering begärs och verkställs med följande 

voteringsproposition; den som röstar för att avslå yrkandet Ja, den som röstar 

för att bifalla yrkandet röstar Nej. Åsa Hååkman Eriksson, Olle Engström, 

Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson och Johan Larsson röstar 

Ja. Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban Pettersson och 

Johnny Grahn röstar Nej. Kommunstyrelsen har med 6 röster mot 5 beslutat 

avslå yrkandet. 

 

Christer Olssons yrkande b 3. ställs mot Åsa Hååkman Erikssons 

avslagsyrkande. Votering begärs och verkställs med följande 

voteringsproposition; den som röstar för att avslå yrkandet Ja, den som röstar 

för att bifalla yrkandet röstar Nej. Åsa Hååkman Eriksson, Olle Engström, 

Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson och Johan Larsson röstar 

Ja. Christer Olsson, Patrik Fornander och Peter Johansson röstar Nej. Urban 

Pettersson och Johnny Grahn avstår från att rösta. Kommunstyrelsen har 

med 6 röster mot 3 beslutat avslå yrkandet. 

 

Christer Olssons yrkande b 4. ställs mot Åsa Hååkman Erikssons 

avslagsyrkande. Votering begärs och verkställs med följande 

voteringsproposition; den som röstar för att avslå yrkandet Ja, den som röstar 

för att bifalla yrkandet röstar Nej. Åsa Hååkman Eriksson, Olle Engström, 

Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson och Johan Larsson röstar 

Ja. Christer Olsson, Patrik Fornander och Peter Johansson röstar Nej. Urban 

Pettersson och Johnny Grahn avstår från att rösta. Kommunstyrelsen har 

med 6 röster mot 3 beslutat avslå yrkandet. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

10(11) 

 
 

 

Sammanträdesdatum 

2021-10-20  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Christer Olssons yrkande b 5. ställs mot Åsa Hååkman Erikssons 

avslagsyrkande. Votering begärs och verkställs med följande 

voteringsproposition; den som röstar för att avslå yrkandet Ja, den som röstar 

för att bifalla yrkandet röstar Nej. Åsa Hååkman Eriksson, Olle Engström, 

Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson och Johan Larsson röstar 

Ja. Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban Pettersson och 

Johnny Grahn röstar Nej. Kommunstyrelsen har med 6 röster mot 5 beslutat 

avslå yrkandet. 

 

Christer Olssons yrkande b 6. ställs mot Åsa Hååkman Erikssons 

avslagsyrkande. Votering begärs och verkställs med följande 

voteringsproposition; den som röstar för att avslå yrkandet Ja, den som röstar 

för att bifalla yrkandet röstar Nej. Åsa Hååkman Eriksson, Olle Engström, 

Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson och Johan Larsson röstar 

Ja. Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban Pettersson och 

Johnny Grahn röstar Nej. Kommunstyrelsen har med 6 röster mot 5 beslutat 

avslå yrkandet. 

 

Christer Olssons yrkande b 7. ställs mot Åsa Hååkman Erikssons 

avslagsyrkande. Votering begärs och verkställs med följande 

voteringsproposition; den som röstar för att avslå yrkandet Ja, den som röstar 

för att bifalla yrkandet röstar Nej. Åsa Hååkman Eriksson, Olle Engström, 

Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson och Johan Larsson röstar 

Ja. Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban Pettersson och 

Johnny Grahn röstar Nej. Kommunstyrelsen har med 6 röster mot 5 beslutat 

avslå yrkandet. 

 

Christer Olssons yrkande b 8. ställs mot Åsa Hååkman Erikssons 

avslagsyrkande. Votering begärs och verkställs med följande 

voteringsproposition; den som röstar för att avslå yrkandet Ja, den som röstar 

för att bifalla yrkandet röstar Nej. Åsa Hååkman Eriksson, Olle Engström, 

Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson och Johan Larsson röstar 

Ja. Christer Olsson, Patrik Fornander, Peter Johansson, Urban Pettersson och 

Johnny Grahn röstar Nej. Kommunstyrelsen har med 6 röster mot 5 beslutat 

avslå yrkandet. 

 

Christer Olssons yrkande b 9. ställs mot Åsa Hååkman Erikssons 

avslagsyrkande. Votering begärs och verkställs med följande 

voteringsproposition; den som röstar för att avslå yrkandet Ja, den som röstar 

för att bifalla yrkandet röstar Nej. Åsa Hååkman Eriksson, Olle Engström, 

Mats Thunér, Britt-Marie Wall, Marina Isaksson och Johan Larsson röstar 

Ja. Christer Olsson, Patrik Fornander och Peter Johansson röstar Nej. Urban 
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Pettersson och Johnny Grahn avstår från att rösta. Kommunstyrelsen har 

med 6 röster mot 3 beslutat avslå yrkandet. 

 

Christer Olssons yrkande c 1. ställs mot Åsa Hååkman Erikssons 

avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras vunnit bifall.  

 

Johnny Grahns yrkande 1. ställs mot Åsa Hååkman Erikssons 

avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras vunnit bifall.  

 

Johnny Grahns yrkande 2. ställs mot Åsa Hååkman Erikssons 

avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras vunnit bifall.  

 

Föreliggande förslags att-satser 1-10 samt 14-17 ställs under proposition. 

Förslaget vinner bifall.  
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§ 87 Dnr 2021-000210 

Parkeringsavgifter för laddplatser på Orrenparkeringen 

Kommunstyrelsens beslut 

att föreslå kommunfullmäktige besluta  

 

att parkeringsavgift på 40 kr/timme införs från 2021-11-01 på laddplatserna 

vid Orrenparkeringen. 

 

Ärendet 

I samband med ombyggnaden av Orrenparkeringen har sex laddplatser för 

elbilar byggts. För att kommunen ska få täckning för energiförbrukningen 

och kostnaden för elöverföring föreslås att en parkeringsavgift tas ut för de 

platser som har laddmöjlighet. Teknik och service föreslår att kommunen 

från och med 2021-11-01 tar ut en avgift på 40 kr/timme för laddplatserna. 

Betalning sker via swish.  

 

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens teknikutskott, som beslutade 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att parkeringsavgift på 40 kr/timme införs från 2021-11-01 på laddplatserna 

vid Orrenparkeringen. 

 

Teknisk chef Inge Nilsson Piehl kommenterar ärendet.  

 

Christer Olsson och Johnny Grahn yrkar bifall till teknikutskottets förslag. 

 

 

Beslutsunderlag 

Teknikutskottets beslut 2021-09-13 § 60 

Gata/park-enhetens tjänsteskrivelse 2021-09-08 
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Fyllnadsval i barn- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Att bifalla avsägelsen 

Att utse ny ersättare för återstoden av mandatperioden 

Sammanfattning av ärendet 

Ahmed Yousef har till kommunkansliet den 26 oktober 2021 lämnat in en 

avsägelse av uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Catrin Marsell 

Kanslichef   

Beslutet ska skickas till 

Ahmed Yousef 

Barn- och utbildningsnämnden 

Vald ersättare 
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Anmälningsärenden november 2021 

Förslag till beslut 

Att lägga anmälningsärendet till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

 

1. Utlåtande avseende delårsrapport 2021 – Revisorerna för 

Bergslagens Räddningstjänstförbund Dnr 2021-239 

 

Catrin Marsell 

Kanslichef   

Beslutet ska skickas till 

Bergslagens Räddningstjänstförbund 

 




