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

Plats och tid Tingshuset, Kopparberg 

 

Tid 18.45 – 21.45 

Beslutande Enligt bilaga 1. 

Övriga deltagande Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 

Bo Wallströmer, kommunchef §§ 78-82 

Sara Jonsson, ekonomichef §§ 78-82 

Marie-Louise Forsberg-Fransson, socialchef §§ 78-88 

 

Utses att justera 

 
Filip Stark (S) och Niklas Hermansson (C) 

Justeringsersättare 

 

Maud Tsupukka (S) 

Justeringens 

plats och tid 
Kommunkontoret 2018-12-19 Paragrafer 78 - 107 

Underskrifter 

 

 

 

…………………………………………… 

Sekreterare Anders Andersson 

  

 

…………………… …..…………………. 

Ordförande Ken Karlsson   

  

 

…………………… …..….                         ……………………………... 

Justerande Filip Stark   Niklas Hermansson 

  

Organ 

 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-12-13 Förvaringsplats 

för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 

anslagsuppsättning 

2018-12-20 Datum för 

nedtagande 

2019-01-14 

Underskrift  

 

…………………………………………………. 

Anders Andersson 
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Kf § 78   
 

Allmänhetens frågestund 
 

Ärendebeskrivning 
Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige och ingen 

frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde. 

 

_________ 
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Kf § 79 
Ks § 250 
Bos § 151  Dnr KS 0066/2018 
    

Yttrande, medborgarförslag om att Ljusnarsbergs kommuns 
socialtjänst skall hjälpa invånare som behöver hjälp 
 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Minna Roselli inkom med medborgarförslag daterat den 15 augusti 2018.  

I medborgarförslaget angavs bland annat ”Mitt förslag är att Ljusnarsbergs 

kommunfullmäktige beslutar att kommunens invånare ska hjälpas av socialtjänsten 

när de behöver hjälp som hindrar hamnandet i misär, som att vara t.ex. uteliggare 

innebär.” 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 13 september 2018 § 46 

hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson har inkommit med förslag till yttrande 

daterat den 18 oktober 2018. 

 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föreslår kommunfullmäktige besluta att 

med hänvisning till föreliggande yttrande medborgarförslaget skall anses besvarat. 

 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till 

föreliggande yttrande medborgarförslaget skall anses besvarat. 
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Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

________ 
Expediering: 

Minna Roselli 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 

Kansliavdelningen 
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Kf § 80 
Ks § 247  Dnr KS 0076/2018 
 

Budget 2019 och plan för 2020-2021 
 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har inkommit med förslag till Budget 2019 och plan för  

2020-2021. 

 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

I förhållande till utsänt förslag till budget 2019 föreslås följande ändringar: 

 

Driftbudget 

Tillkommande verksamhetsförändringar 

Samhällsbyggnad Bergslagen, bidrag till föreningar 6 000 kronor 

Samhällsbyggnad Bergslagen, skötsel konstgräsplan 21 000 kronor 

 

Investeringsbudget 

Revidering, köksinventarier till 60 000 kronor 

Revidering, brandförebyggande åtgärder till 250 000 kronor 

Revidering, yttre underhåll allmännyttan 0 kronor 

Revidering ombyggnad gator och beläggningsarbeten 1 000 000 kronor 

Revidering upprustning av väg- och gatubelysning 700 000 kronor 

Revidering, mindre ledningsarbeten 0 kronor 

Huvudvattenledning vårdcentralen-Wallmovägen etapp 4 skjuts till år 2020 respektive 

2021 

Överföringsledning Ställdalen-Silverhöjden-Hörken-Ställberg skjuts till år 2019 med 

summan 5 000 000 kronor 

 

I förslag till Budget 2019 och plan för 2020-2021 ingår förslag till avfallstaxa, 

slamavgift, brukningstaxa för VA-kollektivet, anläggningstaxa för VA-kollektivet, taxa 

för sotning samt taxa för brandskyddskontroll. 

 

Förslag 
Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande: 

 

• Uppdra åt kommunchef och ekonomichef utreda allmännyttans underhållsbehov 

och hyreskollektivets möjligheter att själva finansiera dessa. 

• Uppdra åt kommunchefen att utreda tomma kommunala fastigheter för 

alternativa användningsområden eller avyttring. 
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• Uppdra åt kommunchefen se till att det tas fram lämpliga rutiner för hur 

kommunen arbetar för att minimera avfallsdumpningar i skog och mark 

(exempelvis ta fram en ”tipsfunktion” på kommunens hemsida). 

• Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp se till att särskolan får 

lämpligare lokalisering och att detta uppdrag prioriteras 2019. 

• Uppdra åt HR-chefen att utreda eventuell utökning av gruppen som uppvaktas 

med anledning av 25 års anställning/sysselsättning i kommunen (särskilt skall 

utredas om sysselsatta inom daglig verksamhet skall omfattas men även övriga 

grupper). 

• Uppdra åt näringslivsutvecklaren att tillsammans med föreningarna se över 

möjligheten att utöka andelen föreningsdrivna anläggningar/fastigheter. 

• Undersöka inom ramen för de bidrag som staten beviljar ”socioekonomiska 

eftersatta kommuner” möjligheterna att förbättra dialogen med ungdomar och 

vilka lämpliga metoder och arenor det finns för sådana dialoger. 

• Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att inventera kommunens 

verksamheter i syfte att säkerställa att personal har utbildning/kunskap i att 

identifiera barn och ungdomar som utsätter/har utsatts för övergrepp. 

• Uppdra åt kommunchefen att påbörja förstudie kring Kyrkbacksskolan angående 

behoven av en eventuell detaljplaneändring som möjliggör framtida byggnation 

bakom Kyrkbacksskolan samt runt Ljusnarshallen, förstudien bör belysa 

verksamhetens behov, trafiksituationen med mera. 

• Uppdra åt kommunchefen utreda möjligheterna att förändra utskottens 

ansvarsområden i syfte att skapa bättre balans gällande omfattningen av ansvar 

över ekonomi och verksamhet. 

• Uppdra åt kostchefen göra en översyn av de livsmedel som används i 

kommunens verksamhet så att inga tillagade eller färdiga rätter serveras som 

inkluderar palmolja (undantaget ekologisk palmolja). 

• Uppdra åt ekonomichefen säkerställa att prognoserna i ekonomirapporterna 

kvalitetssäkras innan de når kommunstyrelsen och då främst att inkomna 

statsbidrag finns prognostiserade. 

• Uppdra åt kommunchefen utreda behovet av att uppgradera maskinparken vid 

Olovsvallen och Bergslagsvallen. 

• Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019 

och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen. 

• För 2019 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande oförändrad 

taxa enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

• För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen till slamavgift innebärande oförändrad avgift fast med tillägg av att 

en ny avgift införs som avser återfyllnad av slamavskiljare med vatten  

0-4 kubikmeter i samband med tömning till ett pris va 1 000 kronor per tillfälle. 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   7 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

• För år 2019 fastställa föreliggande förslag till brukningstaxa från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kollektivet innebärande en 

höjning med sju procent. 

• För år 2019 fastställa föreliggande förslag till anläggningstaxa från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kollektivet innebärande en 

höjning med tre procent. 

• För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Nerikes Brandkår till taxa för 

brandskyddskontroll, innebärande en grundavgift på 97,64 kronor för 

helårsbebott hus eller 165,90 kronor för fritidshus samt en kontrollavgift på  

710 kronor. 

• För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Nerikes Brandkår till 

sotningstaxa innebärande till exempel en grundavgift för helårsbebott hus med 

97,64 kronor exklusive moms och 165,90 kronor exklusive moms för fritidshus. 

• Tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2019. 

• I övrigt fastställa Budget 2019 och plan för 2020-2021 enligt kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Yrkanden 
Ulf Hilding (M) yrkar följande ändringar av driftbudget för 2019: 

 

Allmänna utskottet 

Minskning av ram för löneökningar 1 500 000 kronor 

Minskning av kommunstyrelsens disponibla medel 3 000 000 kronor 

 

Bildnings- och sociala utskottet 

Ökning, försörjningsstöd 1 000 000 kronor 

Ökning, hemtjänst, dubbelbemanning 900 000 kronor 

Ökning, öppethållande fritidsgården 100 000 kronor 

Ökning, köp förskoleplats annan kommun 560 000 kronor 

Ökning, särskoleplats i annan kommun 480 000 kronor 

Ökning, köp skolplatser i friskola 750 000 kronor 

Ökning, köp av gymnasieplatser i friskola 700 000 kronor 

Ökning, särskilda stödanordningar 350 000 kronor 

Ökning, skolkurator 275 000 kronor 

Ökning, ökad volym särskola i egen regi 1 000 000 kronor 

 

Sammantagen minskning med 4 500 000 kronor och ökning med 6 115 000 kronor. 

Differensen med 1 615 000 kronor finansieras genom 2018 års överskott. 

 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med tillägg 

av uppdrag åt kommunens övergripande ledningsgrupp genomföra en översyn av äldre 

budgetuppdrag.  
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Propositionsordning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) ställer proposition på  

Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande och Ulf Hildings (M) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt  

Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande. 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för bifall till Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande. 

Nej-röster för bifall till Ulf Hildings (M) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 4 nej-röster enligt följande: 

 

Ja: Ulla Kalander-Karlsson (S), Gert Stark (S), Astrid Dahl (V), Linn Wennberg (MP) 

och Ewa-Leena Johansson (S). 

 

Nej: Ulf Hilding (M), Niklas Hermansson (C), Niklas Bäcker (SD) och  

Mathias Eriksson (SD). 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

• Uppdra åt kommunchef och ekonomichef utreda allmännyttans underhållsbehov 

och hyreskollektivets möjligheter att själva finansiera dessa. 

• Uppdra åt kommunchefen att utreda tomma kommunala fastigheter för 

alternativa användningsområden eller avyttring. 

• Uppdra åt kommunchefen se till att det tas fram lämpliga rutiner för hur 

kommunen arbetar för att minimera avfallsdumpningar i skog och mark 

(exempelvis ta fram en ”tipsfunktion” på kommunens hemsida). 

Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp se till att särskolan får 

lämpligare lokalisering och att detta uppdrag prioriteras 2019. 

• Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp se till att särskolan får 

lämpligare lokalisering och att detta uppdrag prioriteras 2019. 

• Uppdra åt HR-chefen att utreda eventuell utökning av gruppen som uppvaktas 

med anledning av 25 års anställning/sysselsättning i kommunen (särskilt skall 

utredas om sysselsatta inom daglig verksamhet skall omfattas men även övriga 

grupper). 

• Uppdra åt näringslivsutvecklaren att tillsammans med föreningarna se över 

möjligheten att utöka andelen föreningsdrivna anläggningar/fastigheter. 
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• Undersöka inom ramen för de bidrag som staten beviljar ”socioekonomiska 

eftersatta kommuner” möjligheterna att förbättra dialogen med ungdomar och 

vilka lämpliga metoder och arenor det finns för sådana dialoger. 

• Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att inventera kommunens 

verksamheter i syfte att säkerställa att personal har utbildning/kunskap i att 

identifiera barn och ungdomar som utsätter/har utsatts för övergrepp. 

• Uppdra åt kommunchefen att påbörja förstudie kring Kyrkbacksskolan angående 

behoven av en eventuell detaljplaneändring som möjliggör framtida byggnation 

bakom Kyrkbacksskolan samt runt Ljusnarshallen, förstudien bör belysa 

verksamhetens behov, trafiksituationen med mera. 

• Uppdra åt kommunchefen utreda möjligheterna att förändra utskottens 

ansvarsområden i syfte att skapa bättre balans gällande omfattningen av ansvar 

över ekonomi och verksamhet. 

• Uppdra åt kostchefen göra en översyn av de livsmedel som används i 

kommunens verksamhet så att inga tillagade eller färdiga rätter serveras som 

inkluderar palmolja (undantaget ekologisk palmolja). 

• Uppdra åt ekonomichefen säkerställa att prognoserna i ekonomirapporterna 

kvalitetssäkras innan de når kommunstyrelsen och då främst att inkomna 

statsbidrag finns prognostiserade. 

• Uppdra åt kommunchefen utreda behovet av att uppgradera maskinparken vid 

Olovsvallen och Bergslagsvallen. 

• Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019 

och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen. 

• För 2019 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande oförändrad 

taxa enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

• För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen till slamavgift innebärande oförändrad avgift fast med tillägg av att 

en ny avgift införs som avser återfyllnad av slamavskiljare med vatten  

0-4 kubikmeter i samband med tömning till ett pris va 1 000 kronor per tillfälle. 

• För år 2019 fastställa föreliggande förslag till brukningstaxa från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kollektivet innebärande en 

höjning med sju procent. 

• För år 2019 fastställa föreliggande förslag till anläggningstaxa från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kollektivet innebärande en 

höjning med tre procent. 

• För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Nerikes Brandkår till taxa för 

brandskyddskontroll, innebärande en grundavgift på 97,64 kronor för 

helårsbebott hus eller 165,90 kronor för fritidshus samt en kontrollavgift på  

710 kronor. 
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• För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Nerikes Brandkår till 

sotningstaxa innebärande till exempel en grundavgift för helårsbebott hus med 

97,64 kronor exklusive moms och 165,90 kronor exklusive moms för fritidshus. 

• Tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2019. 

• Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp genomföra en översyn av 

äldre budgetuppdrag. 

• I övrigt fastställa Budget 2019 och plan för 2020-2021 enligt kommunstyrelsens 

förslag. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet. 

 

Yrkanden 
Ewa-Leena Johansson (S), Ulla Kalander-Karlsson (S), Eva Renberg (V),  

Hendrik Bijloo (L) och Ronnie Edvardsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Daniel Johansson (M), med instämmande av Mats Larsson (SD) och  

Niklas Hermansson (C) yrkar bifall till föreslagen grundbudget för 2019 och plan för 

2020-2021 med följande ändringar i driftbudgeten: 

 

• De sociala verksamheterna tillförs 1 900 000 kronor. 

• Bildningsverksamheterna tillförs 4 200 000 kronor. 

• Minskning av ram för löneökningar med 1 500 000 kronor 

• Minskning av kommunstyrelsens disponibla medel med 3 000 000 kronor. 

 

Mats Larsson (SD), med instämmande av Daniel Johansson (M) och  

Niklas Hermansson (C) yrkar i ett tilläggsyrkande av de 4 200 000 kronor som 

tillförs bildningsverksamheterna skall 500 000 kronor öronmärkas till gratis 

schemalagda pedagogiska luncher till tjänstgörande lärare. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Ken Karlsson (S) ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons (S) med 

fleras yrkande och Daniel Johanssons (M) med fleras yrkande, inklusive Mats Larssons 

(SD) med fleras tilläggsyrkande, och finner att kommunfullmäktige besluta enligt  

Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras yrkande. 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
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Ja-röst för bifall till Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras yrkande. 

Nej-röst för bifall till Daniel Johanssons (M) med fleras yrkande, inklusive  

Mats Larssons (SD) med fleras tilläggsyrkande. 

 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 10 nej-röster enligt följande: 

 

Ja: Ewa-Leena Johansson (S), Ulla Kalander-Karlsson (S), Gert Stark (S),  

Maud Tsupukka (S), Antti Tsupukka (S), Inger Willman (S), Filip Stark (S),  

Eva Renberg (V), Hendrik Bijloo (L), Ronnie Edvardsson (MP) och Ken Karlsson (S). 

 

Nej: Daniel Johansson (M), Ulf Hildebrandt (M), Jörgen Hart (M),  

Niklas Hermansson (C), Mats Larsson (SD), Mathias Eriksson (SD),  

Fredrik Heiser (SD), Niklas Bäcker (SD) Åsa Vennberg (SD) och  

Thomas Carlsson (SD). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

• Uppdra åt kommunchef och ekonomichef utreda allmännyttans underhållsbehov 

och hyreskollektivets möjligheter att själva finansiera dessa. 

• Uppdra åt kommunchefen att utreda tomma kommunala fastigheter för 

alternativa användningsområden eller avyttring. 

• Uppdra åt kommunchefen se till att det tas fram lämpliga rutiner för hur 

kommunen arbetar för att minimera avfallsdumpningar i skog och mark 

(exempelvis ta fram en ”tipsfunktion” på kommunens hemsida). 

Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp se till att särskolan får 

lämpligare lokalisering och att detta uppdrag prioriteras 2019. 

• Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp se till att särskolan får 

lämpligare lokalisering och att detta uppdrag prioriteras 2019. 

• Uppdra åt HR-chefen att utreda eventuell utökning av gruppen som uppvaktas 

med anledning av 25 års anställning/sysselsättning i kommunen (särskilt skall 

utredas om sysselsatta inom daglig verksamhet skall omfattas men även övriga 

grupper). 

• Uppdra åt näringslivsutvecklaren att tillsammans med föreningarna se över 

möjligheten att utöka andelen föreningsdrivna anläggningar/fastigheter. 

• Undersöka inom ramen för de bidrag som staten beviljar ”socioekonomiska 

eftersatta kommuner” möjligheterna att förbättra dialogen med ungdomar och 

vilka lämpliga metoder och arenor det finns för sådana dialoger. 

• Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att inventera kommunens 

verksamheter i syfte att säkerställa att personal har utbildning/kunskap i att 

identifiera barn och ungdomar som utsätter/har utsatts för övergrepp. 
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• Uppdra åt kommunchefen att påbörja förstudie kring Kyrkbacksskolan angående 

behoven av en eventuell detaljplaneändring som möjliggör framtida byggnation 

bakom Kyrkbacksskolan samt runt Ljusnarshallen, förstudien bör belysa 

verksamhetens behov, trafiksituationen med mera. 

• Uppdra åt kommunchefen utreda möjligheterna att förändra utskottens 

ansvarsområden i syfte att skapa bättre balans gällande omfattningen av ansvar 

över ekonomi och verksamhet. 

• Uppdra åt kostchefen göra en översyn av de livsmedel som används i 

kommunens verksamhet så att inga tillagade eller färdiga rätter serveras som 

inkluderar palmolja (undantaget ekologisk palmolja). 

• Uppdra åt ekonomichefen säkerställa att prognoserna i ekonomirapporterna 

kvalitetssäkras innan de når kommunstyrelsen och då främst att inkomna 

statsbidrag finns prognostiserade. 

• Uppdra åt kommunchefen utreda behovet av att uppgradera maskinparken vid 

Olovsvallen och Bergslagsvallen. 

• Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019 

och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen. 

• För 2019 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande oförändrad 

taxa enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

• För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen till slamavgift innebärande oförändrad avgift fast med tillägg av att 

en ny avgift införs som avser återfyllnad av slamavskiljare med vatten  

0-4 kubikmeter i samband med tömning till ett pris va 1 000 kronor per tillfälle. 

• För år 2019 fastställa föreliggande förslag till brukningstaxa från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kollektivet innebärande en 

höjning med sju procent. 

• För år 2019 fastställa föreliggande förslag till anläggningstaxa från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kollektivet innebärande en 

höjning med tre procent. 

• För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Nerikes Brandkår till taxa för 

brandskyddskontroll, innebärande en grundavgift på 97,64 kronor för 

helårsbebott hus eller 165,90 kronor för fritidshus samt en kontrollavgift på  

710 kronor. 

• För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Nerikes Brandkår till 

sotningstaxa innebärande till exempel en grundavgift för helårsbebott hus med 

97,64 kronor exklusive moms och 165,90 kronor exklusive moms för fritidshus. 

• Tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2019. 

• Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp genomföra en översyn av 

äldre budgetuppdrag. 
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• I övrigt fastställa Budget 2019 och plan för 2020-2021 enligt kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Reservationer 
Daniel Johansson (M), Ulf Hildebrandt (M), Jörgen Hart (M), Niklas Hermansson (C), 

Mats Larsson (SD), Mathias Eriksson (SD), Fredrik Heiser (SD), Niklas Bäcker (SD) 

Åsa Vennberg (SD) och Thomas Carlsson (SD) reserverar sig till förmån för  

Daniel Johanssons (M) med fleras yrkande, inklusive Mats Larssons (SD) med fleras 

tilläggsyrkande. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunledningsgruppen 

Enhetschefer 

Rektorer/förskolechefer 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bergslagens överförmyndarnämnd 

Nerikes Brandkår 
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Kf § 81   
 

Ändring i kungörelsen 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ken Karlsson (S) föreslår följande ändringar i dagens kungörelse: 

strykning av ärendena val av revisor i Nerikes Brandkår 2019-2022, val av revisor i 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2019-2022, val av revisor och 

revisorsuppleant i Stiftelsen Stora Gården 2019-2020, val av revisor i Stiftelsen 

Gillersklacks Fritidsanläggning 2019-2022 samt val av revisor i 

Samordningsförbundet i norra Örebro län (T-län) 2019-2022 samt tillägg av 

ärendena avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige från  

Maria Lönnberg (M) och anmälan av motion rörande införande av schemalagda 

pedagogiska luncher i Ljusnarsbergs skolor, Niklas Hermansson (C),  

Daniel Johansson (M), Jörgen Hart (M), Ulf Hildebrandt (M),  

Mathias Eriksson (SD), Mats Larsson (SD) och Thomas Carlsson (SD). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ändring i kungörelsen. 

 

_________ 
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Kf § 82 
Ks § 248 
Bos § 149  Dnr KS 0013/2018 
    

Utredning gällande biståndsbedömningen gällande särskilda 
boendeformer och hemtjänst samt omfattningen av 
”kringtiden” inom hemtjänsten samt implementering av 
systemet Trygghet Enkelhet Säkerhet (TES) 
 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 8 december 2016 § 127 att 

uppdra åt socialchefen att utreda biståndsbedömningen gällande särskilda 

boendeformer och hemtjänst med anledning av den höga andelen äldre inom särskilda 

boendeformer i kommunen samt utreda omfattningen av ”kringtiden” inom 

hemtjänsten, det vill säga den tid som personal inte befinner sig hos kund, genom att 

implementera systemet Trygghet Enkelhet Säkerhet (TES). 

 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson har inkommit med utredning daterad den 

6 november 2018. 

 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föreslår kommunstyrelsens föreslå 

kommunfullmäktige besluta att utredningen läggs till handlingarna och uppdragen 

anses vara utförda. 

 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att uppdra åt socialchef att ta fram fördjupat 

underlag för införande av hemtagningsteam och process med förlängd utredningstid 

samt att fler digitala lösningar införs successivt där det är möjligt för att öka 

självständighetsgraden och minska tidsåtgång för personalinsatser och att månadsvisa 

uppföljningar skall göras av faktisk tidsåtgång efter TES-moduler implementerats och 

parallellt följa sjukskrivningar och avvikelser. 

 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande 

förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt socialchef att ta fram fördjupat underlag för 

införande av hemtagningsteam och process med förlängd utredningstid samt att fler 

digitala lösningar införs successivt där det är möjligt för att öka 

självständighetsgraden och minska tidsåtgång för personalinsatser och att 

månadsvisa uppföljningar skall göras av faktisk tidsåtgång efter TES-moduler 

implementerats och parallellt följa sjukskrivningar och avvikelser. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utredningen läggs till 

handlingarna och uppdragen anses vara utförda. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

 

Yrkande  
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar i ett tilläggsyrkande kommunfullmäktige besluta att 

uppdra åt socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson att utreda om vilka 

konsekvenser den nya lagstiftningen gällande definitioner på äldreboenden kan få i 

kommunen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och  

Ewa-Leena Johanssons (S) tilläggsyrkande. 

 

________ 
Expediering: 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 
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Kf § 83 
Ks § 257  Dnr KS 0117/2017 
 

Kostpolitiskt program 2018-2021 
 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kostchef Daniel Chu har inkommit med förslag till Kostpolitiskt program 2018-2021. 

 

Syftet med kostpolitiska programmet är att alla matgäster i alla kommunens 

verksamheter skall erbjudas hälsosamma och hållbara måltider som främjar goda 

matvanor och en jämlik hälsa. Det kostpolitiska programmet skall förmedla kommunens 

syn på hållbara måltider tillinvånare samt vara vägledande för all personal som arbetar 

med mat och/eller måltider, från övergripande beslutsfattande och inköp till tillagning 

och måltidssituationen. 

 

Det kostpolitiska programmet skall kompletteras med riktlinjer framtagna för 

verksamheterna förskola, skola, fritidshem och äldreomsorg. 

 

Förslaget till kostpolitiskt program har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av 

kostchef, representanter för bildningsverksamheten, representanter för den sociala 

verksamheten, nutritionist från Region Örebro län, representant för Folkhälsoteamet i 

norra Örebro län samt representanter för Örebro läns Idrottsförbund. 

 

Förslag 
Kostchef Daniel Chu föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta 

föreliggande förslag till Kostpolitiskt program 2018-2021. 

 

Kommunstyrelsens föreslår 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

Kostpolitiskt program 2018-2021. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kostchef Daniel Chu 
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Kf § 84 
Ks § 258 
Au § 177  Dnr KS 0192/2016 

 

Revidering av § 37 i Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 20 november 2014 § 80 

Arbetsordning för kommunfullmäktige. Denna arbetsordning har sedan reviderats 

genom fullmäktige-beslut vid sammanträden den 9 december 2015 § 118,  

17 november 2016 § 105, 14 juni 2018 § 38 och 18 oktober 2018 § 54. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 oktober 2018 § 50 att 

förslag till revidering av § 37 i Arbetsordning för kommunfullmäktige skulle 

utarbetas där det framgår att valberedningen skall bestå av en ledamot och en 

ersättare från varje politiskt parti representerat i kommunfullmäktige. 

 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till revidering av 

arbetsordningen för kommunfullmäktige enligt kommunfullmäktiges beslut. 

 

Kanslichef Anders Andersson fördrar ärendet. 

 

Förslag 
Undertecknad föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att § 37 i 

Arbetsordning för kommunfullmäktige får följande lydelse: 

 

Valberedning 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer 

fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.  

 

Valberedningen består av en ledamot och en ersättare för varje 

politiskt parti som är representerat i fullmäktige. 

 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en 

ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att 

vara ledamöter. 
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Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som 

fullmäktige skall behandla med undantag av val av fullmäktiges 

presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 

ordförandeval. 

 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan 

föregående beredning. 

 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson fördrar ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

________ 
Expediering: 

Kanslichef Anders Andersson 
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Kf § 85 
Ks § 259 
Au § 178  Dnr KS 0192/2016 

 

Reglemente för krisledningsnämnden 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
I Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap kap 2 § 2 fastslås att ”I kommuner och landsting 

ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i 

fredstid (krisledningsnämnd). Närmare bestämmelser om krisledningsnämnden finns i 

detta kapitel. I övrigt tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser. Lag 

(2017:750)”. 

 

I Kommunallagen kap 6 § 44 anges att ”Fullmäktige ska anta reglementen om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer.” 

 

Behov har uppstått av att upprätta ett nytt reglemente för kommunens 

krisledningsnämnd.  

 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till Reglemente för 

krisledningsnämnden. 

 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta anta föreliggande förslag till Reglemente för krisledningsnämnden. Vidare 

föreslås att detta reglemente träder i kraft från och med den 1 januari 2018. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att förslaget till Reglemente för krisledningsnämnden 

efter redaktionella ändringar, hänskjuts till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till Reglemente för 

krisledningsnämnden med redaktionella ändringar.  
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

Reglemente för krisledningsnämnden. Vidare föreslås att detta reglemente träder i 

kraft från och med den 1 januari 2018. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson fördrar ärendet. 

 

Yrkande 
Hendrik Bijloo (L) yrkar i ett tilläggsyrkande att § 1 får följande lydelse 

”Krisledningsnämnden, som väljs av kommunfullmäktige, består av fem ledamöter 

och fem ersättare och utgörs av kommunstyrelsens allmänna utskotts ledamöter och 

ersättare.” 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag och  

Hendrik Bijloos (L) tilläggsyrkande. 

 

________ 
Expediering: 

Kanslichef Anders Andersson 
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Kf § 86 
Ks § 260 
Au § 180  Dnr KS 0010/2018 

 

Revidering av felparkeringsavgifter i Hällefors, Lindesbergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen behandlade vid sammanträde 

den 19 oktober 2018 § 146 förslag till revidering av felparkeringsavgifter för 

Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner. 

 

Förslag 
Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår kommunfullmäktige i 

Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner anta följande reviderade 

felparkeringsavgifter från och med den 1 mars 2018: 

 

Stannat eller parkerat fordon, 800 kronor, 0 minuter 

01 på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng 

02 på gång- eller cykelbana 

03 mot färdriktningen 

04 på eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe, en cykelpassage  

     eller cykelöverfart 

05 i en vägkorsning eller inom 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant 

06 i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik med flera 

07 för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller  

     ladd plats 

08 för annat ändamål är på- och avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp  

     eller fordonsslag 

 

Parkerat fordon, 600 kronor, 5 minuter 

20 med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering 

21 längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag 

22 utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar 

23 utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt  

     Trafikförordningen (1998:1276) kap 3 § 49 a eller utan att angivelsen är synlig  

     och läsbar 

24 framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten  

     väsentligen försvåras 

25 på en huvudled 

26 på en gågata eller i ett gångfartsområde 
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Stannat eller parkerat fordon, 800 kronor, 0 minuter 

30 inom område där fordon inte får parkeras 

31 på plats där fordon inte får stannas eller parkeras 

 

Parkerat fordon, 600 kronor, 5 minuter 

34 inom område där fordon inte får parkeras 

35 på plats där fordon inte får parkeras 

37 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 

 

Parkerat fordon, 400 kronor, 5 minuter 

38 längre tid än tillåtet 

 

Parkerat fordon, 600 kronor, 5 minuter 

39 utan att visa att avgift eller motsvarande är betald 

41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande använts 

 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

enligt föreliggande förslag med ändring av att ”Parkerat fordon, 600 kronor,  

5 minuter 41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande använts” strykes. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag 

med ändring av att ”Parkerat fordon, 600 kronor,  

5 minuter 41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande använts” strykes. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

________ 
Expediering: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  
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Kf § 87 
Ks § 266  Dnr KS 0010/2018 
 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2018-06-30, 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med bedömning 

daterad den 17 oktober 2018 av delårsrapport per den 30 juni 2018. Bilagt bedömningen 

redovisas rapporten Översiktlig granskning av delårsrapport  

2018-06-30. 

 

Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de 

mål direktionen beslutat med följande undantag: 

 

• Revisorerna bedömer att det finansiella målet inte kommer att uppnås för den 

skattefinansierade verksamheten. 

• Revisorerna kan inte bedöma om det finansiella målet kommer uppnås för den 

avgiftsfinansierade verksamheten. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera revisorernas bedömning av 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens delårsrapport per den 30 juni 2018. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Kf § 88 
Kf § 77  Dnr KS 0107/2016 

 

Svar på fråga till kommunstyrelsens ordförande  
Ewa-Leena Johansson (S) rörande Kommuninvest från  
Daniel Johansson (M) 
 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Daniel Johansson (M) har den 8 november 2018 inkommit med följande fråga till 

kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S): Hur ser Kommuninvest i 

sin analys av Ljusnarsbergs kommun på kommunens ekonomiska utveckling och då 

särskilt när det gäller förhållandet mellan intäkter och kostnader? 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna att frågan ställs. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) avger svar av vilket bland 

annat framgår att Kommuninvest analyserar kommunerna utifrån en riskvärderings-

modell med ett stort antal variabler vilka sammanställs i en bedömning i en skala 

från 0 till 10 där 0 utgör störst positiv bedömningen av den ekonomiska 

utvecklingen. Kommuninvest gör inga analyser och bedömningar utifrån prognoser 

utan enbart utifrån resultat. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse frågan besvarad. 

 

_________ 
Expediering: 

Daniel Johansson (M) 

Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   26 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 89   
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, 
Maria Lönnberg (M) 
 

Ärendebeskrivning 
Maria Lönnberg (M) har inkommit med en avsägelse daterad den 13 december 2018 

från förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Maria Lönnberg (M) från uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige 

 

Vidare beslutas att begära hos Länsstyrelsen i Örebro län rösträkning för 

framtagande av ny ersättare i kommunfullmäktige. 

 

_________ 

Expediering: 

Maria Lönnberg (M) 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Kansliavdelningen 

 
 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   27 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Kf § 90 
Vb § 5   
 

Val av sex kommunrevisorer samt ordförande och vice 
ordförande 2019-2022 

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera sex kommunrevisorer samt ordförande och vice 

ordförande för perioden 2019-2022. 

 

Förslag 
Gert Stark (S) nominerar följande personer till revisorer för perioden 2019-2022: 

 

Pirjo Nilsson 

Lars-Åke Martinsson 

Monica Edlund Molander 

Annelie Brossberg 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande 

 

Pirjo Nilsson 

Lars-Åke Martinsson 

Monica Edlund Molander 

Annelie Brossberg 

 

Valberedningen beslutar hänskjuta valet av två revisorer, ordförande och vice 

ordförande till kommunfullmäktige. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till revisorer 

för perioden 2019-2022: 

 

Pirjo Nilsson 

Lars-Åke Martinsson 

Monica Edlund Molander 

Annelie Brossberg 

Maria Lönnberg 

Anna-Lena Danielsson 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   28 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till 

ordförande och vice ordförande i revisionen: 

 

Ordförande: Maria Lönnberg 

Vice ordförande Pirjo Nilsson 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande revisorer samt ordförande och vice 

ordförande för perioden 2019-2022: 

 

Pirjo Nilsson 

Lars-Åke Martinsson 

Monica Edlund Molander 

Annelie Brossberg 

Maria Lönnberg 

Anna-Lena Danielsson 

 

Ordförande: Maria Lönnberg 

Vice ordförande Pirjo Nilsson 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

PwC 

Kansliavdelningen 

Sydnärkes löneförvaltning, Kumla 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   29 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 91 
Vb § 6   
 

Val av nio ledamöter och nio ersättare samt ordförande och 
vice ordförande i kommunstyrelsen 2019-2022 

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera nio ledamöter och nio ersättare samt ordförande 

och vice ordförande i kommunstyrelsen för perioden 2019-2022. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Sverigedemokraterna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, 

Vänsterpartiet och Liberalerna. 

 

Gert Stark (S) nominerar följande personer till ordinarie ledamöter i 

kommunstyrelsen för perioden 2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Gert Stark (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

Ronnie Edvardsson (MP) 

 

Ulf Hilding (M) nominerar följande personer till ordinarie ledamöter i 

kommunstyrelsen för perioden 2019-2022: 

 

Mats Larsson (SD) 

Niklas Bäcker (SD) 

Ulf Hildebrandt (M) 

Niklas Hermansson (C) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande personer till ersättare i kommunstyrelsen för 

perioden 2019-2022: 

 

Lena Berglund (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Astrid Dahl (V) 

Ralf Nielsen (L) 

Therese Olsson (V) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   30 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Ulf Hilding (M) nominerar följande personer till ersättare i kommunstyrelsen för 

perioden 2019-2022: 

 

Thomas Carlsson (SD) 

Åsa Vennberg (SD) 

Daniel Johansson (M) 

Mathias Eriksson (SD) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till ordförande i kommunstyrelsen för 

perioden 2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till vice ordförande i kommunstyrelsen för 

perioden 2019-2022: 

 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande 

 

Ledamöter 

Ewa-Leena Johansson (S) Mats Larsson (SD) 

Ulla Kalander-Karlsson (S) Niklas Bäcker (SD) 

Gert Stark (S) Ulf Hildebrandt (M) 

Hendrik Bijloo (L) Niklas Hermansson (C) 

Ronnie Edvardsson (MP) 

 

Ersättare 

Lena Berglund (S) Thomas Carlsson (SD) 

Antti Tsupukka (S) Åsa Vennberg (SD) 

Astrid Dahl (V) Daniel Johansson (M) 

Ralf Nielsen (L) Mathias Eriksson (SD) 

Therese Olsson (V) 

 

Ordförande: Ewa-Leena Johansson (S) 

Vice ordförande: Ulla Kalander-Karlsson (S) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   31 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till ordinarie 

ledamöter i kommunstyrelsen för perioden 2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) Mats Larsson (SD) 

Ulla Kalander-Karlsson (S) Niklas Bäcker (SD) 

Gert Stark (S) Ulf Hildebrandt (M) 

Hendrik Bijloo (L) Niklas Hermansson (C) 

Ronnie Edvardsson (MP) 

 

Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till ersättare 

i kommunstyrelsen för perioden 2019-2022: 

 

Lena Berglund (S) Thomas Carlsson (SD) 

Antti Tsupukka (S) Åsa Vennberg (SD) 

Astrid Dahl (V) Daniel Johansson (M) 

Ralf Nielsen (L) Mathias Eriksson (SD) 

Therese Olsson (V) 

 

Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till 

ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen 2019-2022: 

 

Ordförande: Ewa-Leena Johansson (S) 

Vice ordförande: Ulla Kalander-Karlsson (S) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter i kommunstyrelsen för 

perioden 2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Gert Stark (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

Ronnie Edvardsson (MP) 

Mats Larsson (SD) 

Niklas Bäcker (SD) 

Ulf Hildebrandt (M) 

Niklas Hermansson (C) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   32 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i kommunstyrelsen för 

perioden 2019-2022: 

 

Lena Berglund (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Astrid Dahl (V) 

Ralf Nielsen (L) 

Therese Olsson (V) 

Thomas Carlsson (SD) 

Åsa Vennberg (SD) 

Daniel Johansson (M) 

Mathias Eriksson (SD) 

 

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

kommunstyrelsen för perioden 2019-2022. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Ulla Kalander-Karlsson (S) till vice 

ordförande i kommunstyrelsen för perioden 2019-2022. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Kansliavdelningen 

Sydnärkes löneförvaltning, Kumla 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   33 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 92 
Vb § 7   
 

Val av fem ledamöter och fem ersättare samt ordförande och 
vice ordförande i valnämnden 2019-2022 

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera fem ledamöter och fem ersättare samt ordförande 

och vice ordförande i valnämnden för perioden 2019-2022. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Sverigedemokraterna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, 

Vänsterpartiet och Liberalerna. 

 

Gert Stark (S) nominerar följande personer till ordinarie ledamöter i valnämnden för 

perioden 2019-2022: 

 

Ken Karlsson (S) 

Mattias Svedberg (S) 

Ulla Diedrichsen (V) 

 

Ulf Hilding (M) nominerar följande personer till ordinarie ledamöter i valnämnden 

för perioden 2019-2022: 

 

Ulf Hildebrandt (M) 

Mathias Eriksson (SD) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande personer till ersättare i valnämnden för perioden 

2019-2022: 

 

Antti Tsupukka (S) 

Arne Eklund (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

 

Ulf Hilding (M) nominerar följande personer till ersättare i valnämnden för perioden 

2019-2022: 

 

Hans Karlsson (SD) 

Janeric Björkman (C) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   34 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till ordförande i valnämnden för perioden 

2019-2022: 

 

Ken Karlsson (S) 

 

Ulf Hilding (M) nominerar följande person till vice ordförande i valnämnden för 

perioden 2019-2022: 

 

Mathias Eriksson (SD) 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande 

 

Ledamöter 

Ken Karlsson (S) 

Mattias Svedberg (S) 

Ulla Diedrichsen (V) 

Ulf Hildebrandt (M) 

Mathias Eriksson (SD) 

 

Ersättare 

Antti Tsupukka (S) 

Arne Eklund (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

Hans Karlsson (SD) 

Janeric Björkman (C) 

 

Ordförande: Ken Karlsson (S) 

Vice ordförande: Mathias Eriksson (SD) 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till ordinarie 

ledamöter i valnämnden för perioden 2019-2022: 

 

Ken Karlsson (S) 

Mattias Svedberg (S) 

Ulla Diedrichsen (V) 

Ulf Hildebrandt (M) 

Mathias Eriksson (SD) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   35 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till ersättare 

i valnämnden för perioden 2019-2022: 

 

Antti Tsupukka (S) 

Arne Eklund (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

Hans Karlsson (SD) 

Janeric Björkman (C) 

 

Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till 

ordförande och vice ordförande i valnämnden  2019-2022: 

 

Ordförande: Ken Karlsson (S) 

Vice ordförande: Mathias Eriksson (SD) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter i valnämnden för 

perioden 2019-2022: 

 

Ken Karlsson (S) 

Mattias Svedberg (S) 

Ulla Diedrichsen (V) 

Ulf Hildebrandt (M) 

Mathias Eriksson (SD) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i valnämnden för perioden 

2019-2022: 

 

Antti Tsupukka (S) 

Arne Eklund (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

Hans Karlsson (SD) 

Janeric Björkman (C) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Ken Karlsson (S) till ordförande i 

valnämnden för perioden 2019-2022. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Mathias Eriksson (SD) till vice ordförande i 

valnämnden för perioden 2019-2022. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda Kansliavdelningen Sydnärkes löneförvaltning, Kumla  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   36 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 93 
Vb § 8   
 

Val av fem ledamöter och fem ersättare samt ordförande och 
vice ordförande i krisledningsnämnden 2019-2022 

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera fem ledamöter och fem ersättare samt ordförande 

och vice ordförande i krisledningsnämnden för perioden 2019-2022. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Sverigedemokraterna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, 

Vänsterpartiet och Liberalerna. 

 

Gert Stark (S) nominerar följande personer till ordinarie ledamöter i 

krisledningsnämnden för perioden 2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Gert Stark (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande personer till ersättare i krisledningsnämnden för 

perioden 2019-2022: 

 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Therese Olsson (V) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till ordförande i krisledningsnämnden för 

perioden 2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till vice ordförande i krisledningsnämnden 

för perioden 2019-2022: 

 

Gert Stark (S) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   37 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande 

 

Ledamöter 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Gert Stark (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

 

Ersättare 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Therese Olsson (V) 

 

Ordförande: Ewa-Leena Johansson (S) 

Vice ordförande: Gert Stark (S) 

 

Valberedningen beslutar hänskjuta valet av två ordinarie ledamöter och två ersättare 

till kommunfullmäktige. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till ordinarie 

ledamöter i krisledningsnämnden för perioden 2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Gert Stark (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

Thomas Carlsson (SD) 

Niklas Hermansson (C) 

 

Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till ersättare 

i krisledningsnämnden för perioden 2019-2022: 

 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Therese Olsson (V) 

Mats Larsson (SD) 

Ulf Hildebrandt (M) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   38 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till 

ordförande och vice ordförande i krisledningsnämnden  2019-2022: 

 

Ordförande: Ewa-Leena Johansson (S) 

Vice ordförande: Gert Stark (S) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter i krisledningsnämnden 

för perioden 2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Gert Stark (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

Thomas Carlsson (SD) 

Niklas Hermansson (C) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i krisledningsnämnden för 

perioden 2019-2022: 

 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Therese Olsson (V) 

Mats Larsson (SD) 

Ulf Hildebrandt (M) 

 

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

krisledningsnämnden för perioden 2019-2022. 

 

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

krisledningsnämnden för perioden 2019-2022. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Kansliavdelningen 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   39 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 94 
Vb § 9   
 

Val av två ledamöter och två ersättare samt vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2019-2022 

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera två ledamöter och två ersättare samt vice 

ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för perioden 2019-2022. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Sverigedemokraterna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, 

Vänsterpartiet och Liberalerna. 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till ordinarie ledamot i 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för perioden 2019-2022: 

 

Ken Karlsson (S) 

 

Ulf Hilding (M) nominerar följande person till ordinarie ledamot i 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för perioden 2019-2022: 

 

Ulf Hilding (M) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen för perioden 2019-2022: 

 

Antti Tsupukka (S) 

 

Ulf Hilding (M) nominerar följande person till ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen för perioden 2019-2022: 

 

Janeric Björkman (C) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till vice ordförande i 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för perioden 2019-2022: 

 

Ken Karlsson (S) 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   40 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande 

 

Ledamöter 

Ken Karlsson (S) 

Ulf Hilding (M) 

 

Ersättare 

Antti Tsupukka (S) 

Janeric Björkman (C) 

 

Vice ordförande: Ken Karlsson (S) 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till ordinarie 

ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för perioden 2019-2022: 

 

Ken Karlsson (S) 

Ulf Hilding (M) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande personer till ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen för perioden 2019-2022: 

 

Antti Tsupukka (S) 

Janeric Björkman (C) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till vice ordförande i 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för perioden 2019-2022: 

 

Ken Karlsson (S) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter i 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för perioden 2019-2022: 

 

Ken Karlsson (S) 

Ulf Hilding (M) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   41 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för perioden 2019-2022: 

 

Antti Tsupukka (S) 

Janeric Björkman (C) 

 

Kommunfullmäktige beslutar nominera Ken Karlsson (S) till vice ordförande i 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för perioden 2019-2022. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Kansliavdelningen 

Sydnärkes löneförvaltning, Kumla 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   42 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 95 
Vb § 10   
 

Val av en ledamot och en ersättare samt ordförande i 
Bergslagens överförmyndarnämnd 2019-2022 

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera en ledamot och en ersättare samt ordförande i 

Bergslagens överförmyndarnämnd för perioden 2019-2022. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Sverigedemokraterna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, 

Vänsterpartiet och Liberalerna. 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till ordinarie ledamot i Bergslagens 

överförmyndarnämnd för perioden 2019-2022: 

 

Gert Stark (S) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till ersättare i Bergslagens 

överförmyndarnämnd för perioden 2019-2022: 

 

Arne Eklund (S) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till ordförande i Bergslagens 

överförmyndarnämnd för perioden 2019-2022: 

 

Gert Stark (S) 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande 

 

Ledamot 

Gert Stark (S) 

 

Ersättare 

Arne Eklund (S) 

 

Ordförande: Gert Stark (S) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   43 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande person till ordinarie 

ledamot i Bergslagens överförmyndarnämnd för perioden 2019-2022: 

 

Gert Stark (S) 

 

Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande person till ersättare i 

Bergslagens överförmyndarnämnd för perioden 2019-2022: 

 

Arne Eklund (S) 

 

Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande person till ordförande 

i Bergslagens överförmyndarnämnd för perioden 2019-2022: 

 

Gert Stark (S) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamot i Bergslagens 

överförmyndarnämnd för perioden 2019-2022: 

 

Gert Stark (S) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i Bergslagens 

överförmyndarnämnd för perioden 2019-2022: 

 

Arne Eklund (S) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Gert Stark (S) till ordförande i Bergslagens 

överförmyndarnämnd för perioden 2019-2022. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Bergslagens överförmyndarnämnd 

Nora kommun 

Lindesbergs kommun 

Hällefors kommun 

Kansliavdelningen 

Sydnärkes löneförvaltning, Kumla 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   44 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 96 
Vb § 11   
 

Val av en ledamot och en ersättare i Sydnärkes lönenämnd 
2019-2022 

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera en ledamot och en ersättare i  

Sydnärkes lönenämnd för perioden 2019-2022. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Sverigedemokraterna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, 

Vänsterpartiet och Liberalerna. 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till ordinarie ledamot i Sydnärkes 

lönenämnd för perioden 2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till ersättare i Sydnärkes lönenämnd för 

perioden 2019-2022: 

 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande 

 

Ledamot 

Ewa-Leena Johansson (S) 

 

Ersättare 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande person till ordinarie 

ledamot i Sydnärkes lönenämnd för perioden 2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   45 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Valberedningsnämndens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande person till 

ersättare i Sydnärkes lönenämnd för perioden 2019-2022: 

 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamot i Sydnärkes lönenämnd för 

perioden 2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i Sydnärkes lönenämnd för 

perioden 2019-2022: 

 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Sydnärkes lönenämnd, Kumla 

Kansliavdelningen 

Sydnärkes löneförvaltning, Kumla 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   46 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 97 
Vb § 12   
 

Val av en ledamot och en ersättare i Gemensam nämnd för 
företagshälsa samt tolk- och översättarservice 2019-2022 

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera en ledamot och en ersättare i  

Gemensam nämnd för företagshälsa samt tolk- och översättarservice för perioden 

2019-2022. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Sverigedemokraterna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, 

Vänsterpartiet och Liberalerna. 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till ordinarie ledamot i Gemensam nämnd 

för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice för perioden 2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till ersättare i Gemensam nämnd för 

företagshälsovård samt tolk- och översättarservice för perioden 2019-2022: 

 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande 

 

Ledamot 

Ewa-Leena Johansson (S) 

 

Ersättare 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   47 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande person till ordinarie 

ledamot i Gemensam nämnd för företagshälsa samt tolk- och översättarservice för 

perioden 2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

 

Valberedningsnämndens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande person till 

ersättare i Gemensam nämnd för företagshälsa samt tolk- och översättarservice för 

perioden 2019-2022: 

 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamot i Gemensam nämnd för 

företagshälsa samt tolk- och översättarservice för perioden 2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i Gemensam nämnd för 

företagshälsa samt tolk- och översättarservice för perioden 2019-2022: 

 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Gemensam nämnd för företagshälsa samt tolk- och översättarservice 

Region Örebro län 

Kansliavdelningen 

 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   48 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 98 
Vb § 13   
 

Val av en ledamot och en ersättare i direktionen för  
Nerikes Brandkår 2019-2022 

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera en ledamot och en ersättare i direktionen för 

Nerikes Brandkår för perioden 2019-2022. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Sverigedemokraterna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, 

Vänsterpartiet och Liberalerna. 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till ordinarie ledamot i direktionen för 

Nerikes Brandkår för perioden 2019-2022: 

 

Gert Stark (S) 

 

Ulf Hilding (M) nominerar följande person till ersättare i direktionen för Nerikes 

Brandkår för perioden 2019-2022: 

 

Ulf Hildebrandt (M) 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande 

 

Ledamot 

Gert Stark (S) 

 

Ersättare 

Ulf Hildebrandt (M) 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande person till ordinarie 

ledamot i direktionen för Nerikes Brandkår för perioden 2019-2022: 

 

Gert Stark (S) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   49 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Valberedningsnämndens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande person till 

ersättare i direktionen för Nerikes Brandkår för perioden 2019-2022: 

 

Ulf Hildebrandt (M) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamot i direktionen för  

Nerikes Brandkår för perioden 2019-2022: 

 

Gert Stark (S) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i direktionen för  

Nerikes Brandkår för perioden 2019-2022: 

 

Ulf Hildebrandt (M) 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Nerikes Brandkår 

Kansliavdelningen 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   50 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 99 
Vb § 15   
 

Val av två ledamöter och två ersättare i direktionen för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 2019-2022 

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera två ledamöter och två ersättare i direktionen för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för perioden 2019-2022. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Sverigedemokraterna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, 

Vänsterpartiet och Liberalerna. 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till ordinarie ledamot i direktionen 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för perioden 2019-2022: 

 

Mattias Svedberg (S) 

 

Ulf Hilding (M) nominerar följande person till ordinarie ledamot i direktionen för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för perioden 2019-2022: 

 

Niklas Hermansson (C) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till ersättare i direktionen för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för perioden 2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

 

Ulf Hilding (M) nominerar följande person till ersättare i direktionen för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för perioden 2019-2022: 

 

Jörgen Hart (M) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   51 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande 

 

Ledamöter 

Mattias Svedberg (S) 

Niklas Hermansson (C) 

 

Ersättare 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Jörgen Hart (M) 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till ordinarie 

ledamot i direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för perioden  

2019-2022: 

 

Mattias Svedberg (S) 

Niklas Hermansson (C) 

 

Valberedningsnämndens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande person till 

ersättare i direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för perioden 

2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Jörgen Hart (M 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamot i direktionen för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för perioden 2019-2022: 

 

Mattias Svedberg (S) 

Niklas Hermansson (C) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i direktionen för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för perioden 2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Jörgen Hart (M) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   52 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Nora kommun 

Lindesbergs kommun 

Hällefors kommun 

Kansliavdelningen 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   53 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 100 
Vb § 17   
 

Val av fem ledamöter och tre ersättare i styrelsen för 
Stiftelsen Stora Gården 2019-2020 

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera fem ledamöter och tre ersättare i styrelsen för 

Stiftelsen Stora Gården för perioden 2019-2020. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Sverigedemokraterna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, 

Vänsterpartiet och Liberalerna. 

 

Gert Stark (S) nominerar följande personer till ledamöter i styrelsen för Stiftelsen 

Stora Gården för perioden 2019-2020: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Gert Stark (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande personer till ersättare i styrelsen för Stiftelsen 

Stora Gården för perioden 2019-2020: 

 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Therese Olsson (V) 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande 

 

Ledamöter 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Gert Stark (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

 

Ersättare 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Therese Olsson (V) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   54 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Valberedningen beslutar hänskjuta valet av två ledamöter i styrelsen för Stiftelsen 

Stora Gården för perioden 2019-2020 till kommunfullmäktige. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till 

ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården för perioden 2019-2020: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Gert Stark (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

Thomas Carlsson (SD) 

Niklas Hermansson (C) 

 

Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till ersättare 

i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården för perioden 2019-2020: 

 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Therese Olsson (V) 

 

Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till 

ordförande och vice ordförande i krisledningsnämnden  2019-2022: 

 

Ordförande: Ewa-Leena Johansson (S) 

Vice ordförande: Gert Stark (S) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter i styrelsen för Stiftelsen 

Stora Gården för perioden 2019-2020: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Gert Stark (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

Thomas Carlsson (SD) 

Niklas Hermansson (C) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i styrelsen för Stiftelsen 

Stora Gården för perioden 2019-2020: 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   55 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Therese Olsson (V) 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Ekonomiavdelningen Sara Jonsson 

Ekonom Johan Jansson 

Kansliavdelningen 

 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   56 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 101 
Vb § 19   
 

Val av tre ledamöter och tre ersättare samt ordförande och 
vice ordförande i styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks 
Fritidsanläggning 2019-2022 

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera tre ledamöter och tre ersättare samt ordförande och 

vice ordförande i styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning för perioden 

2019-2022. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Sverigedemokraterna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, 

Vänsterpartiet och Liberalerna. 

 

Gert Stark (S) nominerar följande personer till ledamöter i styrelsen för Stiftelsen 

Gillersklacks Fritidsanläggning för perioden 2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Maud Tsupukka (S) 

Veronica Andersson (S) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande personer till ersättare i styrelsen för Stiftelsen 

Gillersklacks Fritidsanläggning för perioden 2019-2022: 

 

Jon Brossberg (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Arne Eklund (S) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till ordförande i styrelsen för Stiftelsen 

Gillersklacks Fritidsanläggning för perioden 2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till vice ordförande i styrelsen för Stiftelsen 

Gillersklacks Fritidsanläggning för perioden 2019-2022: 

 

Maud Tsupukka (S) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   57 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande 

 

Ledamöter 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Maud Tsupukka (S) 

Veronica Andersson (S) 

 

Ersättare 

Jon Brossberg (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Arne Eklund (S) 

 

Ordförande: Ewa-Leena Johansson (S) 

Vice ordförande: Maud Tsupukka (S) 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till 

ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning för perioden 

2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Maud Tsupukka (S) 

Veronica Andersson (S) 

 

Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till ersättare 

i styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning för perioden 2019-2022: 

 

Jon Brossberg (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Arne Eklund (S) 

 

Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till 

ordförande och vice ordförande i styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks 

Fritidsanläggning för perioden 2019-2022: 

 

Ordförande: Ewa-Leena Johansson (S) 

Vice ordförande: Maud Tsupukka (S) 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   58 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter i styrelsen för Stiftelsen 

Gillersklacks Fritidsanläggning för perioden 2019-2022: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Maud Tsupukka (S) 

Veronica Andersson (S) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i styrelsen för Stiftelsen 

Gillersklacks Fritidsanläggning för perioden 2019-2022: 

 

Jon Brossberg (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Arne Eklund (S) 

 

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

styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning för perioden 2019-2022. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Maud Tsupukka (S) till vice ordförande i 

styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning för perioden 2019-2022. 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Ekonomichef Sara Jonsson 

Ekonom Johan Jansson 

Kansliavdelningen 

 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   59 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 102 
Vb § 21   
 

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

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera gode män för fastighetsbildningsförrättning enligt 

Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 2019-2022, sakkunniga tätortsfrågor. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Sverigedemokraterna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, 

Vänsterpartiet och Liberalerna. 

 

Gert Stark (S) nominerar följande personer till gode män för fastighetsbildnings-

förrättning enligt Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 för perioden 2019-2022, 

sakkunniga tätortsfrågor: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Jon Brossberg (S) 

Veronica Andersson (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

 

Ulf Hilding (M) nominerar följande personer till gode män för fastighetsbildnings-

förrättning enligt Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 för perioden 2019-2022, 

sakkunniga tätortsfrågor: 

 

Janeric Björkman (C) 

Mathias Eriksson (SD) 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   60 (69) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-12-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Jon Brossberg (S) 

Veronica Andersson (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

Janeric Björkman (C) 

Mathias Eriksson (SD) 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till gode 

män för fastighetsbildningsförrättning enligt Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 för 

perioden 2019-2022, sakkunniga tätortsfrågor: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Jon Brossberg (S) 

Veronica Andersson (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

Janeric Björkman (C) 

Mathias Eriksson (SD) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till gode män för 

fastighetsbildningsförrättning enligt Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 för perioden 

2019-2022, sakkunniga tätortsfrågor: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Jon Brossberg (S) 

Veronica Andersson (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

Janeric Björkman (C) 

Mathias Eriksson (SD) 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Lantmäteriet 

Kansliavdelningen 
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Kf § 103 
Vb § 22   
 

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

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera gode män för fastighetsbildningsförrättning enligt 

Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 2019-2022, sakkunniga landsortsfrågor. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Sverigedemokraterna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, 

Vänsterpartiet och Liberalerna. 

 

Gert Stark (S) nominerar följande personer till gode män för fastighetsbildnings-

förrättning enligt Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 för perioden 2019-2022, 

sakkunniga landsbygdsfrågor: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Jon Brossberg (S) 

Veronica Andersson (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

 

Ulf Hilding (M) nominerar följande personer till gode män för fastighetsbildnings-

förrättning enligt Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 för perioden 2019-2022, 

sakkunniga landsbygdsfrågor: 

 

Janeric Björkman (C) 

Mathias Eriksson (SD) 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande 
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Ewa-Leena Johansson (S) 

Jon Brossberg (S) 

Veronica Andersson (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

Janeric Björkman (C) 

Mathias Eriksson (SD) 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande personer till gode 

män för fastighetsbildningsförrättning enligt Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 för 

perioden 2019-2022, sakkunniga landsbygdsfrågor: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Jon Brossberg (S) 

Veronica Andersson (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

Janeric Björkman (C) 

Mathias Eriksson (SD) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till gode män för 

fastighetsbildningsförrättning enligt Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2 för perioden 

2019-2022, sakkunniga landsbygdsfrågor: 

 

Ewa-Leena Johansson (S) 

Jon Brossberg (S) 

Veronica Andersson (S) 

Antti Tsupukka (S) 

Hendrik Bijloo (L) 

Janeric Björkman (C) 

Mathias Eriksson (SD) 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Lantmäteriet 

Kansliavdelningen 
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Kf § 104 
Vb § 23   
 

Val av en ledamot och en ersättare i Samordningsförbundet i 
norra Örebro län (T-län) 2019-2022 

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera en ledamot och en ersättare i 

Samordningsförbundet i norra Örebro (T-län) för perioden 2019-2022. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Sverigedemokraterna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, 

Vänsterpartiet och Liberalerna. 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till ledamot i Samordningsförbundet i norra 

Örebro län (T-län) för perioden 2019-2022: 

 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

 

Gert Stark (S) nominerar följande person till ersättare i Samordningsförbundet i norra 

Örebro län (T-län) för perioden 2019-2022: 

 

Lena Berglund (S) 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja följande 

 

Ledamot 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

 

Ersättare 

Lena Berglund (S) 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande person till ledamot i 

Samordningsförbundet i norra Örebro län (T-län) för perioden 2019-2022: 

 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 
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Valberedningsnämndens ordförande Gert Stark (S) nominerar följande person till 

ersättare i Samordningsförbundet i norra Örebro län (T-län) för perioden 2019-2022: 

 

Lena Berglund (S) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja följande person till ledamot i 

Samordningsförbundet i norra Örebro län (T-län)  för perioden 2019-2022: 

 

Ulla Kalander-Karlsson (S) 

 

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare i person till ledamot i 

Samordningsförbundet i norra Örebro län (T-län) för perioden 2019-2022: 

 

Lena Berglund (S) 

 

_________ 
Expediering: 

De valda 

Samordningsförbundet i norra Örebro län (T-län)   

Nora kommun 

Lindesbergs kommun 

Hällefors kommun 

Kansliavdelningen 
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Kf § 105 
Vb § 25   
 

Val av stämmoombud och ersättare för denne i Tursam 
ekonomisk förening 2019-2022  

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera en ledamot och en ersättare för denne i  

Tursam ekonomisk förening för perioden 2019-2022. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Sverigedemokraterna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, 

Vänsterpartiet och Liberalerna. 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att fullmäktiges presidium utser 

stämmoombud och ersättare för denne inom sig. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Ken Karlsson (S) nominerar följande person till stämmoombud i  

Tursam ekonomisk förening för perioden 2019-2022: 

 

Mathias Eriksson (SD) 

 

Ordförande Ken Karlsson (S) nominerar följande person till ersättare för 

stämmoombudet i Tursam ekonomisk förening för perioden 2019-2022: 

 

Ulf Hildebrandt (M) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja Mathias Eriksson (SD) till stämmoombud i 

Tursam i Bergslagen ekonomisk förening för perioden 2019-2022. 

 

Kommunfullmäktige beslutar välja Ulf Hildebrandt (M) till ersättare för 

stämmoombudet i Tursam i Bergslagen ekonomisk förening för perioden  

2019-2022. 

 

_________ 
Expediering: De valda Kansliavdelningen Tursam ekonomisk förening  
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Kf § 106 
Vb § 26   
 

Val av stämmoombud och ersättare för denne i Hopajola 
2019-2022 i  

 

Valberedningen 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har att nominera en ledamot och en ersättare för denne i Hopajola 

för perioden 2019-2022. 

 

Valtekniskt samarbete har avtalats mellan Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet 

och Sverigedemokraterna samt mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, 

Vänsterpartiet och Liberalerna. 

 

Valberedningens förslag  
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att fullmäktiges presidium utser 

stämmoombud och ersättare för denne inom sig. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Ken Karlsson (S) nominerar följande person till stämmoombud i 

Hopajola för perioden 2019-2022: 

 

Ken Karlsson (S) 

 

Ordförande Ken Karlsson (S) nominerar följande person till ersättare för 

stämmoombudet i Hopajola för perioden 2019-2022: 

 

Mathias Eriksson (SD) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja Ken Karlsson (S) till stämmoombud i Hopajola 

för perioden 2019-2022. 

 

Kommunfullmäktige beslutar välja Mathias Eriksson (SD) till ersättare för 

stämmoombudet i Hopajola för perioden 2019-2022. 

 

_________ 
Expediering: De valda Kansliavdelningen Hopajola  
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Kf § 107   Dnr KS  
 

Anmälan av motion rörande införande av schemalagda 
pedagogiska luncher i Ljusnarsbergs skolor,  
Niklas Hermansson (C), Daniel Johansson (M),  
Jörgen Hart (M), Ulf Hildebrandt (M), Mathias Eriksson (SD), 
Mats Larsson (SD) och Thomas Carlsson (SD) 
 

Ärendebeskrivning 
Niklas Hermansson (C), Daniel Johansson (M), Jörgen Hart (M),  

Ulf Hildebrandt (M), Mathias Eriksson (SD), Mats Larsson (SD) och  

Thomas Carlsson (SD) har inkommit med motion daterad den 6 december 2018 

rörande införande av schemalagda pedagogiska luncher i Ljusnarsbergs skolor. 

 

I motionen anges att motionärerna vill att schemalagda pedagogiska luncher skall 

införas i Ljusnarsbergs skolor. ”Detta för att främja goda matvanor hos eleverna 

samt bidra till en sund och god matkultur där eleverna kan inta sin lunch och 

samtidigt odla goda relationer till sina lärare och kamrater” De pedagogiska 

luncherna skall vara kostnadsfria för tjänstgörande lärare (Bilaga 2). 

 

Mats Larsson (SD) föredrar motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

_________ 

Expediering: 

Kansliavdelningen 
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 Bilaga 1 
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
måndagen den 13 december 2018 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Ewa-Leena Johansson Daniel Johansson 

Ken Karlsson Ulf Hildebrandt 

Ulla Kalander-Karlsson Jörgen Hart 

Gert Stark  

Maud Tsupukka Centerpartiet 

Antti Tsupukka Niklas Hermansson 

Inger Willman, tjänstgörande ersättare  

Filip Stark, tjänstgörande ersättare Sverigedemokraterna 

 Mats Larsson 

Vänsterpartiet Mathias Eriksson 

Eva Renberg Fredrik Heiser 

 Niklas Bäcker 

Miljöpartiet de gröna Åsa Vennberg 

Ronnie Edvardsson Thomas Carlsson 

  

Liberalerna  

Hendrik Bijloo  
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