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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Annalena Järnberg, ordf. S  
 Allan Myrtenkvist S  
 Kent Grängstedt S  
 Vivianne Petersson M  
 Ulrika Jonsson M  
 Cecilia Albertsson M  
 Johan Stolpen V  
 Katja Ollila V Ritha Sörling (V) 
 Alf Wikström V  
 Fredrik Dahlberg SD  
 Lars-Göran Zetterlund C  
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§ 39 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelsen till dagens extra 
kommunstyrelsesammanträde vilken godkänns. 
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§ 40 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 41 
Utredning av kommunens grönyteskötsel, dnr KS 
18/00297 
 
Beslutsunderlag 
Utredning av kommunens grönyteskötsel daterad 2018-12-05 
 
Ärendet 
Inför grönytesäsongen 2018 gjordes en ny upphandling av grönyteskötsel 
intill kommunens fastigheter. Då uppdraget inte skötts avtalsenligt har avtalet 
hävts. Kommunen behöver inför kommande säsong ta ställning till om 
verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas på entreprenad eller om 
verksamheten istället ska bedrivas i egen regi med anställd personal.  
 
Att bedriva grönyteskötseln i egen regi kräver anställning av en 
trädgårdsmästare eller motsvarande som kan fungera som arbetsledare för tre 
stycken säsongsanställda parkarbetare. Dessa skulle utföra grönyteskötsel 
både kring kommunens fastigheter och de kommunala idrotts- och 
motionsanläggningarna, planvård, tillsyn och fastighetsskötsel av de 
sistnämnda. Under vinterhalvåret skulle arbetsledaren utföra isvård, 
fastighetsskötsel i idrotts-och motionsanläggningarna och tillsyn i sporthallen 
dagtid. Dessutom skulle denne fungera som back up för fastighetsskötsel vid 
kommunens fastighetsenhet. Föreningarna skulle även fortsättningsvis 
ansvara för viss skötsel såsom städning och öppethållande för allmänheten för 
vilket de även fortsättningsvis skulle erhålla ett driftbidrag. 
 
Kommunförvaltningen föreslår utifrån såväl de ekonomiska som 
kvalitetsmässiga konsekvenserna, vilka beskrivs närmare i rapporten 
Utredning av kommunens grönyteskötsel, att verksamheten från och med 
grönytesäsongen 2019 bedrivs i egen regi.  
 

Ekonomi 
Vid en entreprenadlösning är det svårt att förutsäga den årliga kostnaden 
innan upphandling är genomförd. I den senaste upphandlingen varierade 
anbudspriserna mellan 410 tkr och 1 530 tkr. Fastighetsenheten har 
budgeterat 500 tkr för verksamheten inför 2019.   
 
Kommunens totala kostnader för verksamheten och arbetsuppgifterna 
uppgår med nuvarande driftform till totalt cirka 1 700 tkr per år varav 
1 200 tkr avser driftbidrag till föreningarna för öppethållande och dagligt 
underhåll. Att bedriva verksamheten i egen regi bedöms kosta cirka 1 200 
tkr per år vilket alltså skulle generera en kostnadsminskning totalt sett för 
kommunen. Eftersom föreningarna även fortsättningsvis föreslås sköta 
renhållning och öppethållande för allmänheten behöver de för detta även 
fortsättningsvis erhålla ett visst driftbidrag. Den totala besparingen bedöms 
uppgå till cirka 300 tkr per år.  
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En övergång till egen regi kräver en överenskommelse med föreningarna 
som idag har avtal om föreningsdrift av idrotts- och 
motionsanläggningarna.  
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen får varje säsong synpunkter gällande grönyteskötsel 
från medborgarna, vilket tyder på att detta är en fråga som är av vikt för 
medborgarna. En väl fungerande grönyteskötsel bedöms därför ha stor 
betydelse ur ett medborgarperspektiv. Eftersom en förändring av 
driftformen bedöms leda till en ökad kvalitet och samtidigt lägre kostnader 
är förvaltningens förslag att föredra ur ett medborgarperspektiv.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bedriva grönytskötsel samt skötsel 

och underhåll av idrotts- och motionsanläggningarna i egen regi från och 
med grönytesäsongen 2019, under förutsättning att överenskommelse 
träffas med berörda föreningar. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Vivianne Pettersson 
(M) fråga om driftkalkyl och kostnader utöver anställd personal, vilket delvis 
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Kommunchef Tommy Henningsson föredrar. 
 
Vivianne Pettersson (M) yttrar sig. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yrkar att kommunförvaltningen får i 
uppdrag att komplettera ärendet med en driftkalkyl till kommunstyrelsen. 
 
Allan Myrtenkvist (S) och Katja Ollila (V) yrkar bifall till ordförande 
Annalena Järnbergs (S) yrkande. 
 
Allan Myrtenkvist (S) vill till protokollet lämna en uppmaning till 
förvaltningen att se över benämningen på tjänsten kallad trädgårdsmästare. 
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Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om bidrag till berörda föreningar vilket 
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut med sitt eget yrkande vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att komplettera ärendet med en 
driftkalkyl till kommunstyrelsen.  
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bedriva grönytskötsel samt skötsel och 
underhåll av idrotts- och motionsanläggningarna i egen regi från och med 
grönytesäsongen 2019, under förutsättning att överenskommelse träffas med 
berörda föreningar. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Lars-Göran Zetterlund 
(C) avslag på föreliggande förslag. Till avslagsyrkandet ansluter Vivianne 
Pettersson (M), Fredrik Dahlberg (SD) och Ulrika Jonsson (M). 
 
Kommunchef Tommy Henningsson föredrar kortfattat kring ärendet. 
 
Allan Myrtenkvist (S) och Katja Ollila (V) yttrar sig utan att yrka. Flera av 
yttrandena under förhandlingen leder till replikskiften. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningen och ställer 
bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bedriva grönytskötsel samt skötsel och 
underhåll av idrotts- och motionsanläggningarna i egen regi från och med 
grönytesäsongen 2019, under förutsättning att överenskommelse träffas med 
berörda föreningar. 
 
 
Mot beslutet reservarar sig Ulrika Jonsson (M), Vivianne Pettersson (M), 
Daniel Hagsten (M), Lars-Göran Zetterlund (C) och Fredrik Dahlberg (SD) 
till förmån för avslagsyrkande. 
 
--- 
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Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Tobias Nygren (C) 
återremiss med motiveringen att förslaget behöver en tydlig driftbudget i 
siffror gällande egen regi; investeringar i maskinpark, drivmedel, underhåll av 
maskiner och detaljerade personalkostnader samt övriga utgifter som 
plantering mm. av grönytor medför. Förslaget saknar en risk- och 
konsekvensanalys gällande negativ påverkan på näringslivet. 
 
Till återremissyrkandet ansluter sig Fredrik Dahlberg (SD), Lars-Göran 
Zetterlund (C), Wilhelm Tham (GL), och Vivianne Pettersson (M) 
 
Johan Stolpen (V) tilläggsyrkar att grönyteskötseln ska utvärderas efter 
säsongen 2019. 
 
Annalena Järnberg (S) och Allan Myrtenkvist (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag med Johan Stolpens (V) tillägg. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga gällande föreningsbidrag vilken 
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Flera av yttrandena och yrkandena föranleder replikskiften. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) sammanfattar överläggningen och 
föreslår följande propositionsordning: först ställs proposition på 
återremissyrkandet. Om detta faller ställs proposition på kommunstyrelsens 
förslag med Johan Stolpens (V) tilläggsyrkande. Detta godkänns. 
 
Ordförande ställer först bifall mot avslag på Tobias Nygrens (C) med fleras 
återremissyrkande och finner att detta avslås. Votering begärs och genomförs 
genom handuppräckning. 
 
För återremissförslaget röstar Jacob Neerings, Daniel Hagsten, Ulrika 
Jonsson, Robert Örtlund, Vivianne Pettersson och Per Karlsson, samtliga (M), 
Maria Jansson Andersson och Wilhelm Tham, båda (GL), Lars-Göran 
Zetterlund, Margeurite Wase och Tobias Nygren, samtliga (C), Fredrik 
Dahlberg, Tina Pirttijärvi, Gabriella Rönn Larsson och Madelene Jönsson, 
samtliga (SD). 
 
Ordförande Susanne Grundström konstaterar att de 15 rösterna räcker för 
minoritetsåterremiss varför mot-rösterna inte behöver räknas. 
 
Kommunsfullmäktiges beslut 
 
Med 15 av 31 röster återremitteras ärendet med följande motivering: 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sida 
9(16) 

Datum  
2019-02-21  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslaget behöver en tydlig driftbudget i siffror gällande egen regi; 
investeringar i maskinpark, drivmedel, underhåll av maskiner och detaljerade 
personalkostnader samt övriga utgifter som plantering mm. av grönytor 
medför. Förslaget saknar en risk- och konsekvensanalys gällande negativ 
påverkan på näringslivet. 
 
--- 
 
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet, har en kompletterande 
skrivelse daterad 2019-02-15 samt ett nytt kalkylblad med driftbudget tillförts 
ärendet. 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar fastighetschef 
Jessica Nilsson och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer frågor kring kommunförvaltningens 
bedömning av möjligheten till en risk- och konsekvensanalys gällande negativ 
påverkan på näringslivet, vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga kring innebörden i formuleringen av ökad 
kvalitet i grönyteskötseln, vilket besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer frågor kring kvalitetsmått, 
kvalitetsuppföljning, bristpåpekanden, sanktioner och möjlighet att hålla in 
betalningar, vilket besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Allan Myrtenkvist (S), Alf Wikström (V), Johan Stolpen (V) och Ritha 
Sörling (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Vivianne Pettersson (M) lämnar ett skriftligt yrkande enligt följande ”Innan 
annan driftsform framläggs behöver förhandlingar med alla inblandade 
föreningar färdigställas. Risk- och konsekvensanalys gällande negativ 
påverkan på närings/föreningslivet upprättas. Därefter upprättas ett nytt 
förfrågningsunderlag för säsongen 2019. Därför yrkar vi på att 
grönyteskötseln även fortsättningsvis skall utföras som entreprenad.”. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C), Ulrika Jonsson (M) och Cecilia Albertsson (M) 
ansluter sig till Vivianne Petterssons (M) yrkande.  
 
Under ärendets behandling yttrar sig Allan Myrtenkvist (S), Lars-Göran 
Zetterlund (C), Johan Stolpen (V), Ritha Sörling (V) och Vivianne Pettersson 
(M) utan att yrka. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om uppföljning av grönyteskötsel i egen 
regi, vilket besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sida 
10(16) 

Datum  
2019-02-21  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Lars-Göran Zetterlund (C) ställer fråga om maskinpark, vilket besvaras av 
fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Maria Jansson Andersson (GL) ställer fråga kring vad som händer om 
föreningarna inte går med på nya överenskommelser, vilket besvaras av 
fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer förvaltningens förslag till beslut mot 
Vivianne Petterssons (M) med fleras yrkande och finner att förvaltningens 
förslag till beslut vinner bifall. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att bedriva grönytskötsel samt skötsel och 
underhåll av idrotts- och motionsanläggningarna i egen regi från och med 
grönytesäsongen 2019, under förutsättning att överenskommelse träffas med 
berörda föreningar. 
 
 
Mot beslutet reserverar sig Vivianne Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M), 
Cecilia Albertsson (M), Fredrik Dahlberg (SD) och Lars-Göran Zetterlund 
(C). 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
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§ 42 
Utredning av bibliotekets framtid, dnr KS 18/00324 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28 § 284 
Utredningen ”Ett folkbibliotek i takt med tiden”, daterad 2018-09-30 
Bildningsnämndens beslut 2013-04-10 § 45, avseende utredningen 
”Biblioteket-egen regi kontra entreprenad”  
 
Ärendet 
Bakgrund 
Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha ett folkbibliotek. Folkbiblioteket 
ska vara tillgängligt för alla och anpassade till användarnas behov. Det ska 
främja läsning, ha tillgång till litteratur och verka för lärande och delaktighet i 
kulturlivet. Biblioteket ska vara en central och demokratisk mötesplats i 
samhället. 
 
Ett skolbibliotek ska alla elever ha tillgång till. Skolbiblioteket ska användas i 
elevernas utbildning och utgöra ett stöd i deras lärande och utveckling. 
Biblioteket är en viktig kommunal angelägenhet och Hällefors kommun står 
inför viktiga vägval 2019. 
 
Avtalet med entreprenören Hällefors bokhandel AB, går ut 2019-08-31. 
Kommunen behöver därför ta ställning till om biblioteksverksamheten ska 
fortsätta på entreprenad eller i egen regi med anställd personal som leds av en 
nyrekryterad bibliotekschef. 
 
Parallellt pågår en översynav kommunens egna och externa lokaler och med 
anledning av det, utifrån ett ekonomiskt- och tillgänglighetsperspektiv, ses 
lokaliseringen av biblioteket över. (lokalförsörjningsplanen). Dock är ej 
lokalen beroende av entreprenörskapet. 
 
2013 presenterades Biblioteksutredningen, ”Bibliotek i egen regi kontra 
entreprenad” av bildningsförvaltningen på uppdrag av dåvarande 
Bildningsnämnd. I den togs kvalitativa och ekonomiska konsekvenser fram 
gällande entreprenad kontra egen regi. 
 
Utredning  
Med anledning av ovanstående, att entreprenörens avtal går ut och en ny 
lokalisering kan vara aktuell har bibliotekskonsult Kerstin Simberg fått i 
uppdrag av kommunförvaltningen att också ur ett verksamhetsperspektiv, titta 
på framtidens bibliotek i Hällefors. 
 
Utredningen ” Ett folkbibliotek i takt med tiden” visar såväl på nuläget som 
på framtida förändringsbehov. I framtida förändringsbehov kan drift i egen 
regi skapa många fördelar, som att det blir lättare att styra och leda med större 
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flexibilitet, att organisationen blir tydligare och att kommunen, genom kultur- 
och fritid, blir en starkare aktör och därmed får ett större inflytande över 
kommunens kulturliv. 
 
Om biblioteket drivs i kommunal regi krävs det rekrytering av en 
bibliotekschef. 
 
Tittar kommunen ur ett verksamhets- och organisatoriskt perspektiv, där 
kommunen själva leder och styr verksamheten, får också kommunen mer 
kontroll över biblioteksverksamheten, inklusive skolbibliotek, och dess 
framtida utveckling. 

 
Ekonomi 
I dag har kommunen en nettokostnad för biblioteksverksamheten på 
4 284 tkr, inklusive Grythyttans bibliotek. Entreprenadavtalet är på  
3 277 tkr där hyra, el, larm, m m, är exkluderad. Enligt 
nyckeltalsamanställningen, jämförbara kommuner, (Kolada) kostade 
biblioteksverksamheten i Hällefors  
85 kronor mer per invånare år 2017, vilket är 11 procent högre. 

 
Folkhälsa 
Biblioteket som en tillgänglig och kulturell mötesplats, bidrar i allra högsta 
grad till folkhälsan. 
 
Miljö 
En miljöaspekt är att bedriva biblioteksverksamheten i egna befintliga, 
upprustade och väl anpassade lokaler, gärna integrerat med andra passande 
verksamheter, om möjligt. 
 
Medborgarperspektiv 
Biblioteket ska vara en plats för händelser, möten och aktiviteter. Planerade 
eller oplanerade på initiativ av medborgarna eller biblioteket. En 
välkomnande, gränsöverskridande och tillgänglig mötesplats. 
 
Samverkan 
Enligt plan. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunförvaltningen får i uppdrag att fr o m 1 september 2019, vid 

avtalets utgång, återta biblioteksverksamheten för drift i egen regi. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson utförligt. 
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Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om tänkt placering, vilket delvis 
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och ordförande Annalena 
Järnberg (S). 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om vem som beställde tidigare 
upphandling, vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och 
ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om kostnad för genomförd utredning, 
vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om det realistiska i att hinna färdigställa 
andra bibliotekslokaler under aktuell tidsperiod, vilket besvaras av 
kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 

 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att fr o m 1 september 2019, vid avtalets 
utgång, återta biblioteksverksamheten för drift i egen regi. 
 
 
Vivianne Pettersson (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
--- 
 
Kommunchef Tommy Henningsson redogör kortfattat för ärendet. 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Vivianne Pettersson 
(M) avslag på föreliggande förslag. Till avslagsyrkandet ansluter sig Lars-
Göran Zetterlund (C) och Ulrika Jonsson (M). 
 
Allan Myrtenkvist (S) och Johan Stolpen (V) yrkar bifall till allmänna 
utskottets förslag. 
 
Fredrik Dahlberg (SD) och Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Flera av yttrandena föranleder replikskiften. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningarna och ställer 
bifall mot avslag på allmänna utskottets förslag vilket bifalls. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att fr o m 1 september 2019, vid avtalets 
utgång, återta biblioteksverksamheten för drift i egen regi. 
 
 
Mot beslutet reserverar sig Ulrika Jonsson (M), Vivianne Pettersson (M), 
Daniel Hagsten (M), Lars-Göran Zetterlund (C) och Fredrik Dahlberg (SD). 
 
--- 
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Johan Stolpen bifall 
till kommunstyrelsens förslag samt tilläggsyrkar att en plan för uppföljning 
ska tas fram. 
 
Per Karlsson (M) yrkar på att biblioteket också fortsatt ska drivas på 
entreprenad. 
 
Tobias Nygren (C) yrkar återremiss med motiveringen att förslaget saknar en 
tydlig driftbudget för biblioteket i egen regi; personal- och lokalkostnader. 
Förslaget saknar konsekvensanalys för näringslivet om biblioteket drivs i egen 
regi. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C), Fredrik Dahlberg (SD), Wilhelm Tham (GL) och 
Vivianne Pettersson (M) ansluter till Tobias Nygrens (C) återremissyrkande. 
 
Kommunchef Tommy Henningsson tillför sakuppgifter i ärendet. 
 
Susanne Grundström (S) ställer fråga gällande skolbibliotek vilken besvaras 
av kommunchef Tommy Henningsson och kanslichef Mathias Brandt. 
 
Annalena Järnberg (S) ställer frågor gällande konsekvenser för verksamheten 
och bemanning efter att gällande avtal gått ut vilka besvaras av kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Bella-Maria Kronman (V) och Maja Loiske (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Flera av yrkandena och yttrandena föranleder replikskiften. 
 
Ordförande Susanne Grundström (S) sammanfattar överläggningarna och 
föreslår följande propositionsordning: först ställs proposition på 
återremissyrkandet. Om detta faller, ställs kommunstyrelsens förslag mot Per 
Karlssons (M) yrkande och slutligen ställs proposition på Johan Stolpens (V) 
tilläggsyrkande vilket godkänns. 
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Ordförande Susanne Grundström (S) ställer bifall mot avslag på Tobias 
Nygrens (C) återremissyrkande och finner att det avslås. Votering begärs och 
genomförs genom handuppräckning. 
 
För återremissyrkandet röstar Jacob Neerings, Daniel Hagsten, Ulrika 
Jonsson, Robert Örtlund, Vivianne Pettersson och Per Karlsson, samtliga (M), 
Maria Jansson Andersson och Wilhelm Tham, båda (GL), Lars-Göran 
Zetterlund, Margeurite Wase och Tobias Nygren, samtliga (C), Fredrik 
Dahlberg, Tina Pirttijärvi, Gabriella Rönn Larsson och Madelene Jönsson, 
samtliga (SD). 
 
Ordförande finner att 15 röster är tillräckligt för en minoritetsåterremiss 
varför rösterna mot inte räknas. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Med 15 röster av 31 återremitteras ärendet med följande motivering: 
 
Förslaget saknar en tydlig driftbudget för biblioteket i egen regi; personal- och 
lokalkostnader. Förslaget saknar konsekvensanalys för näringslivet om 
biblioteket drivs i egen regi. 
 
--- 
 
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet, har en kompletterande 
skrivelse daterad 2019-02-15 tillförts ärendet. 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson kortfattat och kultur- och fritidschef Kicki Johansson 
tillför. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C) och Vivianne Pettersson ställer frågor om 
lokalisering av biblioteket, vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy 
Henningsson och leder till yttrande från ordförande Annalena Järnberg (S). 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Lars-Göran Zetterlund (C), Tobias 
Nygren (C), Ulrika Jonsson (M), Ritha Sörling (V), Johan Stolpen (V), 
Vivianne Pettersson (M) och ordförande Annalena Järnberg (S) utan att yrka. 
Flera av yttrandena föranleder replikskiften. 
 
Ritha Sörling (V) och Johan Stolpen (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar återremiss med följande motiveringar ”Då det 
framkommit att utredaren inte kan anses opartisk i sin bedömning av 
bibliotekets driftsform pga politiskt engageman behöver en ny utredning 
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genomföras. Dessutom behöver en risk- och konsekvensanalys gällande 
negativ påverkan på näringslivet upprättas innan beslut.” 
 
Om återremissyrkandet faller yrkar Vivianne Pettersoon (M) på att 
verksamheten kvarstår i entreprenadform. 
 
Lars-Göran Zetterlund (C), Ulrika Jonsson (M) och Cecilia Albertsson (M) 
ansluter sig till Vivianne Petterssons (M) yrkanden. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) sammanfattar överläggningarna och 
föreslår följande propositionsordning: först ställs proposition på 
återremissyrkandet. Om detta faller ställs Vivianne Petterssons (M) med fleras 
yrkande mot förvaltningens förslag till beslut. Detta godkänns. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på Vivianne 
Petterssons (M) med fleras återremisyrkande, vilket avslås. 
 
Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) Vivianne Petterssons (M) 
med fleras yrkande mot förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) finner att förvaltningens förslag till beslut 
vinner bifall. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att fr o m 1 september 2019, vid avtalets 
utgång, återta biblioteksverksamheten för drift i egen regi. 

 
 
Mot beslutet reserverar sig Vivianne Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M), 
Cecilia Albertsson (M), Fredrik Dahlberg (SD) och Lars-Göran Zetterlund 
(C). 
 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
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