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Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun kallas till sammanträde i 
Tingshussalen, Tingshuset, Kopparberg, 
torsdagen den 13 december 2018, klockan 18.30 
för behandling av nedanstående ärenden. 

(Meddelas ersättarna för kännedom). 

Kommunfullmäktiges sammanträde sänds på Radio Ljus webbradio som 
kan nås via kommunens webbplats. 

Val av protokolljusterare och j usteringsersättare 

2 Allmänhetens frågestund 

Ks § 250 
3 Yttrande, medborgarförslag om att Ljusnarsbergs kommuns socialtjänst skall 

hjälpa invånare som behöver hjälp 

Ks § 247 
4 Budget 2019 och plan för 2020-2021 

Ks § 248 
5 Utredning gällande biståndsbedömning gällande särskilda boendeformer och 

hemtjänst samt implementering av systemet Trygghet Enkelhet Säkerhet (TES) 

Ks § 257 
6 Kostpolitiskt program 2018-2021 

Ks § 258 
7 Revidering av § 3 7 i Arbetsordning för kommunfullmäktige 

8 

9 

Ks § 259 
Reglemente för krisledningsnämnden 

Ks § 260 
Revidering av felparkeringsavgifter i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och 
Nora kommuner 
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10 

Ks § 266 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2018-06-30, 
Samhällsbyggandsförbundet Bergslagen 

Kf § 77 

10 
b Svar fråga till kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) 

rörande Kommuninvest från Daniel Johansson (M) 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Vb § 5 
Nominering av sex kommunrevisorer samt ordförande och vice ordförande 2019-
2022 

Vb§6 
Nominering av nio ledamöter och nio ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i kommunstyrelsen 2019-2022 

Vb§7 
Nominering av fem ledamöter och fem ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i valnämnden 2019-2022 

Vb § 8 
Nominering av fem ledamöter och fem ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i krisledningsnämnden 2019-2022 

Vb § 9 
Nominering av två ledamöter och två ersättare samt förslag till vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2019-2022 

Vb § 10 
Nominering av en ledamot och en ersättare samt ordförande i Bergslagens 
överförmyndarnämnd 2019-2022 

Vb § 11 
Nominering av en ledamot och en ersättare i Sydnärkes lönenämnd 2019-2022 

Vb § 12 
Nominering av en ledamot och en ersättare i Gemensam nämnd för företagshälsa 
samt tolk- och översättarservice 2019-2022 

Vb § 13 
Nominering av en ledamot och en ersättare i direktionen för Nerikes Brandkår 
2019-2022 
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Vb § 14 
20 Nominering av en revisor i Nerikes Brandkår 2019-2022 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Vb § 15 
Nominering av två ledamöter och två ersättare i direktionen för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2019-2022 

Vb § 16 
Nominering av en revisor i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
2019-2022 

Vb § 17 
Nominering av fem ledamöter och tre ersättare i styrelsen för 
Stiftelsen Stora Gården 2019-2020 

Vb § 18 
Nominering av en revisor och en revisorssuppleant i Stiftelsen Stora Gården 
2019-2020 

Vb § 19 
Nominering av tre ledamöter och tre ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning 2019-2022 

Vb § 20 
Nominering av revisor i Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning 2019-2022 

Vb § 21 
Nominering av gode män för fastighetsbildningsförrättning enligt 
Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 2019-2022, sakkunniga tätortsfrågor 

Vb § 22 
Nominering av gode män för fastighetsbildningsförrättning enligt 
Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 2019-2022, sakkunniga landsortsfrågor 

Vb § 23 
Nominering av en ledamot och en ersättare i Samordningsförbundet i norra 
Örebro län (T-län) (SOFINT) 2019-2022 

Vb § 24 
Nominering av revisor i Samordningsförbundet i norra Örebro län (T-län) 
(SOFINT) 2019-2022 
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31 

32 

33 

Vb § 25 
Nominering av stämmoombud och en ersättare för denne i Tursam ekonomisk 
förening 2019-2022 

Vb § 26 
Nominering av stämmoombud och ersättare för denne i Hopajola 2019-2022 

Eventuella delgivningar 

Handlingarna till de förekommande ärendena är tillgängliga på kommunkontoret samt 
kommunens hemsida till och med sammanträdesdagen. 

Efter sammanträdet, val av ombud till Sveriges 
Kommuner och Landstings kongress 2019, se bifogad 
bilaga 

Undvik parfym och liknande av hänsyn till känsliga och allergiska personer. 

Kopparberg den 3 december 2018 

Ken Karlsson 
Ordförande 



Anders Andersson 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Ämne: 
Bifogade filer: 

Hej! 

Ombudsval <Ombudsval@skl.se> 
den 18 oktober 2018 11 :22 
kristina.berglund@regionorebrolan.se; stina.moberg@askersund.se; 
susanna.goransdotter@degerfors.se; christina.torpman@hallsberg.se; 
mathias.brandt@hellefors.se; anettejonson@karlskoga.se; philip.larsson@kumla.se; 
anna.eriksson@laxa.se; anna.nilsson@lekeberg.se; helena.randefelt@lindesberg.se; 
Anders Andersson; eva.stensson@nora.se; lena.claeson@orebro.se 
Valsedlar till SKL:s ombudsval - Örebro län 
Moderaterna Örebro län.pdf; Sverigedemokraterna - Örebro.pdf; 
Kristdemokraterna- Örebro.pdf; Vänsterpartiet - Örebro .pdf; Centerpartiet -
Örebro.pdf; Socialdemokraterna - Örebro.pdf; Liberalerna - Örebro.pdf; Miljöpartiet 
- Örebro.pdf 

Här kommer valsedlar till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ombudsval som fullmäktigeledamöterna ska 
genomföra i din kommun/landsting. Valsedlarna ska kopieras upp i det antal som det finns fullmäktigeledamöter i 
ert fullmäktige. 

Ombudsvalet ska genomföras i fullmäktige, men inte protokollföras i fullmäktiges protokoll. Se fullständig 
information om hur valet ska gå till och vad du förväntas göra efter att valet är genomfört i "Riktlinjer för 
ombudsvalet" https://skl.se/kongress . 

Notera att om det finns lokala partier behöver du meddela dem om att de kan skicka valsedlar direkt till dig inför 
valet. De partier som inte har en rikstäckande organisation har inte fått information från SKL. 
Har ni frågor eller funderingar, kontakta SKL:s styrelsesekretariat; karin.sarna@skl.se eller anna .wiitavaara@skl.se. 

Mvh 
Anna Wiitavaara 
Karin Särnå 

Anna Wiitavaara 
Styrelsesekretariatet 
Avdelningen för administration 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Hornsgatan 20 
118 82 Stockholm 
+46 8 452 7865 
+46 72 540 5736 
www.skl.se 
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SKL:s valkongress äger rum den 19 mars i Stockholm och ordinarie kongress den 27-28 

november i Linköping. Vid ordinarie kongress bestäms inriktningen för förbundets arbete 

de kommande fyra åren. 

Vid SKL:s kongresser företräds kommuner, landsting och regioner av 451 länsvisa ombud. Ombuden återspeglar 

dels befolkningsmängden per 31 december 2017, dels resultatet i de allmänna valen till kommun och 

landstings/regionfullmäktige den 9 september 2018. 

Valet av ombud sker i fullmäktige i respektive kommun, landsting och region. SKL:s valnämnd har tagit fram 

riklinjer för ombudsvalet. 

Riktlinjer för val av ombud till kongress 
Riktlinjer för val av ombud till kongress med Sveriges Kommuner och Landsting 2019 fastställda av valnämnden 

den 8 februari 2018 samt 9 april 2018. 

Riktlinjer för val av ombud (Word, nytt fönster) 

Kontakta SKL 

Sveriges Kommuner och Landsting 
SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och 

reg10ner. 

08-452 70 00 info@skl.se 

https://skl .se/kongress 2018-12-04 




