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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-04-09  

 

 

 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-9:15 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 
Linda Svahn (S) 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Tommy Kragh (S) 
Jonas Kleber (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Magnus Eriksson (C) för Susanne Karlsson (C) 
Jan Hansson (M) för Markus Lundin (KD) 
Göran Gustavsson (M) för Nils Detlofsson (L) 
Björn Larsson (SD) för Mats Seijboldt (SD) 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Sara Eidevald, kommunikatör 
Anders Ceder (S), ersättare som ej tjänstgör 
Nafih Mawlod (S), ersättare som ej tjänstgör 
Fredrik Vessling (V), ersättare som ej tjänstgör 
Conny Ärlerud (M), ersättare som ej tjänstgör 
 
 

Utses att 

justera 
Jari Mehtäläinen (SD) med Ulf Axelsson (V) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten torsdag den 11 april 2019 kl. 15.00 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 
 

 
Paragraf 

 
78 - 79 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustavsson 
 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtäläinen 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-04-09 

Anslaget sätts upp 2019-04-11   Anslaget tas ned 2019-05-03   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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Ärendeförteckning 

 
§78/19 Nedläggning av verksamheterna för Ramshyttans skola, 

Rockhammars skola samt förskolan Lönngården i 
Rockhammar 
 

  
§79/19 Instruktioner för ombud vid årsstämmor 2019 i de 

kommunala bolagen 
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KS §78/19   Dnr: KS 2018/463 
 
Nedläggning av verksamheterna för Ramshyttans 

skola, Rockhammars skola samt förskolan 

Lönngården i Rockhammar 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
• om nedläggning av verksamheter i Ramshyttans skola, 

Rockhammars skola och förskolan Lönngården. Om 
kommunfullmäktige inte beslutar enligt barn- och 
utbildningsnämndens förslag till beslut, ger 
kommunfullmäktige svar på om finansiering ska ske inom 
barn- och utbildningsnämndens rambudget eller om 
kommunfullmäktige skjuter till finansiering.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-12 BUN § 164. 
Kompletterande information till Kommunstyrelsen 2018-11-27. 
Återremiss i kommunfullmäktige 2018-12-12 KF § 177. 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att utreda 
och besvara frågeställningar enligt beslut 2019-01-08 KS § 2: 

 
1. Utreda alternativa förslag till finansiering av verksamheterna 
Rockhammars skola, Ramshyttans skola och förskolan 
Lönngården samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 
kvalitetssänkningar i de verksamheter som pengarna ska tas 
ifrån om det inte ska tas inom BUNs rambudget.  
2. Förslag till finansiering ska kompletteras med 
konsekvensbeskrivning där ekonomiska risker och risk för 
kvalitetssänkning tydliggörs. I detta ska information om 
följande ingå:  
o Hyresavtalens löptid och uppsägningstid samt möjligheten 

att avsluta hyresavtalen i förtid och eventuella kostnader 
kopplat till detta.  

o Investeringskostnader för att rusta upp berörda 
verksamhetslokaler samt information om när upprustning 
bör ske.  

o Möjliga effekter på nämnd- och förvaltningsnivå  
o Risk för minskade statsbidrag  
o Verksamhetsförsämringar om pengarna ska tas inom 

BUNs rambudget  
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o Övriga kostnader kopplade till nedläggning 
alternativt behållande av Rockhammar skola, 
Ramshyttans skola och förskolan Lönngården.  

o Konsekvenser för kommunkoncernen vid 
verksamhetsförändringar  

o Måltidsverksamheten  
 

3. Belysa landsbygdsperspektivet med befolkningsutveckling 
över tid även på orter där vi inte har skolor. 
 
Ärendets beredning 

 

Förvaltningen har presenterat konsekvensbeskrivning i maj år 
2018 på minskad ram på 8,3 miljoner kronor. Kommunstyrelsen 
beslutar att förvaltningen ska ta fram ytterligare 
besparingsförslag och konsekvensbeskrivningar. För barn- och 
utbildningsnämnden innebär det ytterligare minskad ram på 1 
miljon kronor till år 2019.  
 
Den 13 augusti år 2018 beslutade barn- och 
utbildningsnämnden att  
överlämna konsekvensbeskrivning gällande budget 2019 och 
beslut om minskad ram år 2019 på ytterligare 1 miljon kronor, 
till kommunstyrelsen.  
 
Den 11 oktober beslutade barn- och utbildningsnämnden utifrån 
ramminskning om effektiviseringar för nämndens verksamheter 
år 2019–2021.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 november 
2018 om åtgärder för att ha en budget i balans åren 2019 och 
2020. För verksamheterna i Ramsberg och Rockhammar 
beslutade barn- och utbildningsnämnden att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
nedläggning.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2018 föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om nedläggning av 
verksamheter i Ramshyttans skola, Rockhammars skola och 
förskolan Lönngården. Om kommunfullmäktige inte beslutar 
enligt barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, ger 
kommunfullmäktige svar på om finansiering ska ske inom barn- 
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och utbildningsnämndens rambudget eller om 
kommunfullmäktige skjuter till finansiering.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018 att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att få fram 
underlag till finansiering av fortsatt verksamhet i Rockhammars 
skola, Ramshyttans skola samt förskolan Lönngården. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 mars 2019 föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om nedläggning av 
verksamheter i Ramshyttans skola, Rockhammars skola och 
förskolan Lönngården. Om kommunfullmäktige inte beslutar 
enligt barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, ger 
kommunfullmäktige svar på om finansiering ska ske inom barn- 
och utbildningsnämndens rambudget eller om 
kommunfullmäktige skjuter till finansiering.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2019 att 
återremittera ärendet, av en minoritet, till kommunstyrelsen för 
att utreda möjligheterna att kommunen ska bedriva 
skolverksamheten och barnomsorgen i Ramsberg och 
Rockhammar vidare under en tid på 3 år. Under denna tid ska 
kommunen bedriva lokalt utvecklingsarbete i berörda bygder i 
projektform som tar ett helhetsgrepp för landsbygden.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
• om nedläggning av verksamheter i Ramshyttans skola, 

Rockhammars skola och förskolan Lönngården. Om 
kommunfullmäktige inte beslutar enligt barn- och 
utbildningsnämndens förslag till beslut, ger 
kommunfullmäktige svar på om finansiering ska ske inom 
barn- och utbildningsnämndens rambudget eller om 
kommunfullmäktige skjuter till finansiering.  

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Linda Svahn (S), Pär-Ove Lindqvist (M), Jan Hansson (M), Göran 
Gustavsson (M), Lillemor Bodman (M) och Jonas Bernström (S) 
föreslår bifall till liggande förslag.  
 
Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta: 
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• Kommunen ska bedriva lokalt utvecklingsarbete i 

Ramsberg och Rockhammar i projektform som tar ett 
helhetsgreppför bygderna i ett landsbygdsperspektiv. 
 

• Ramshyttans skola under denna tid fortsätter att vara en 
låg och mellanstadieskola med årskurserna F-5. 

 
• Lönngården förskola under denna tid fortsätter att vara 

förskola. 
                 

Ulf Axelsson (V), Jari Mehtäläinen (SD), Tom Persson (SD) och 
Magnus Eriksson (C) föreslår bifall till Jonas Kleber (C) förslag. 

 
Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår följande beslutsgång: 
 
Förvaltningens förslag till beslut ställs emot Jonas Kleber (C) 
förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 
  
Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer förvaltningens förslag till 
beslut mot Jonas Kleber (C) förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  

 
De som röstar för förvaltningens förslag röstar ja. De som röstar 
för Jonas Kleber (C) förslag röstar nej.  
 
Omröstningen utföll med 9 ja och 6 nej. Av röstningslistan nedan 
framgår hur var och en av ledamöterna röstade.  
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) finner därmed att 
kommunstyrelsen beslutat enligt förvaltningens förslag till 
beslut. 
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Ordförande lägger sin röst 

sist 

 Förvaltningens förslag: JA 

Jonas Kleber (C) förslag: NEJ 

Namn Närv Ja Nej Avstår 

Linda Svahn  X   

John Omoomian  X   

Jonas Bernström  X   

Tommy Kragh  X   

Jonas Kleber, vice ordf   X  

Ulf Axelsson   X  

Pär-Ove Lindqvist  X   

Lillemor Bodman  X   

Jari Mehtäläinen   X  

Tom Persson   X  

Magnus Eriksson   X  

Jan Hansson  X   

Göran Gustavsson  X   

Björn Larsson   X  

Irja Gustavsson, ordf  X   

 
Reservationer 

 

Jonas Kleber (C), Magnus Eriksson (C), Ulf Axelsson (V), Jari 
Mehtäläinen (SD), Tom Persson (SD) och Björn Larsson (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

 

För kännedom 

Barn och utbildningsnämnden 
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KS §79/19   Dnr: KS 2019/120 
 
Instruktioner för ombud vid årsstämmor 2019 i de 

kommunala bolagen 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen fastställer instruktioner för ombud enligt 
ärendebeskrivning 
 
Ärendebeskrivning 

 
Instruktion 

Kommunfullmäktige har utsett följande personer till ombud vid 
de kommunala bolagens årsstämmor. 
 
Linde Stadshus AB: 
Stefan Eriksson (S) och ersättare Sven-Göran Holm (KD) 
 
Fastigheter i Linde AB och Lindesbergsbostäder AB: 
Kristine Andersson (S) och ersättare Sven Göran Holm (KD) 
 
Linde Energi AB och Linde Energi Försäljning AB: 
Margareta Ahlm (S) och ersättare Carl-Henric Ling (L) 
 
Besök Linde AB: 
Nafih Mawlod (S) och ersättare Jan Hansson (M) 
 
Stämmoombuden instrueras att: 

1. bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör 

2. fastställa resultat- och balansräkning för bolaget och i 

förekommande fall för koncernen 

3. godkänna styrelsens förslag till disposition av resultat 

4. fastställa arvoden för styrelse, revisor och lekmannarevisor 

(Bilaga 1) 

5. fastställa ev styrelseförändring enligt KF beslut (Bilaga 2) 

6. fastställa ev förändring av lekmannarevisor enligt KF beslut 

(Bilaga 3) 

7. utse auktoriserad revisor (i förekommande fall) (Bilaga 4) 
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8. besluta om ny bolagsordning i förekommande fall  

9. fastställa ägardirektiv (Bilaga 5) 
 
Ombuden förses med relevanta handlingar innan stämmorna. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen fastställer instruktioner för ombud enligt 
ärendebeskrivning. 

_____ 

 

 
 


