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[9191 LJUSNARSBERGS 
WKOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-17 

Föreläsning om rasism, gängkriminalitet, utanförskap, 
främlingsfientlighet med mera 

Ärendebeskrivning 
Författare Michael Lund föreläser om rasism, gängkriminalitet, utanförskap, 
främlingsfientlighet och sin erfarenhet som polis i Stockholm. 

Utdragsbestyrl<ande 

2 (39) 



ml LJUSNARSBERGS 
'W' KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 99 

Tillägg i kungörelsen 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-17 

Ordförande Ulla Die~richsen (V) föreslår följande tillägg i dagens kungörelse: 
avsägelse från fö1troendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, 
Lone Stark (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till tillägg i kungörelsen. 

Utdrags bestyrkande 

3 (39) 



f9191 LJUSNAR5BERGS 
W KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 100 

Allmänhetens frågestund 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 {39) 
Sammanträdesdatum 

2016-11-17 

Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige och ingen 
frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



ffi LJUSNARSBERGS 
KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 5 (39) 

Sammanträdesdatu m 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-17 

Kf § 101 
Ks § 228 Dnr KS 0008/2016 

Kvartalsrapport 3, ekonomisk rapport per den 
30 september 2016 för Ljusnarsbergs kommun 

Kommunstyrelsen 

Ärende beskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson redovisar ekonomisk rapport per den 30 september 2016. 
Den ekonomiska prognosen för kommunen helåret 2015 visar på ett underskott med 
7 901 000 kronor gentemot budget. Resultatprognosen per ekonomiskt ansvarsområde 
visar följande: 

Ansvar Netto Period- Avvikelse Prognos, Årsbudget Resultat 

utfall, budget mot helår (tkr)t budget/ 

period (tkr) period- 2016 prognos 

(tkr) budget (tkr) 

101 8 438 9 047 609 11 733 12 062 329 

111 21 936 27 057 5 120 35 894 36 075 181 

120 3 548 4 060 511 5 381 5 413 32 

122 2 562 3 910 1 348 4 938 5 213 275 

140 1 663 1 952 288 2 602 2 602 0 

160 1 463 4 044 2 581 4 077 5 392 1 314 

170 1 055 1 245 190 2 355 1 655 - 700 

180 3 915 2 360 - 1 555 3 084 3 153 69 

190 - 828 36 865 - 284 48 332 

210 1 770 42 - 1 728 256 56 - 200 

410 2 558 4 337 1 779 5 342 5 776 434 

420 21 857 11 641 - 10 216 28 266 15 520 - 12 745 

430 13 247 12 548 - 698 18 264 16 729 - 1 534 

440 9 293 9 319 26 12 258 12 426 169 

450 15 490 14 959 - 531 20 459 19 945 - 514 

460 13 018 13 567 549 17 790 18 089 299 

470 4 826 5 559 733 7 011 7 412 401 

480 2 511 2 578 67 3 426 3 437 10 

510 21 889 29 339 7 451 40 461 39 118 - 1 343 

520 - 1 870 - 375 1 496 - 745 - 500 245 

521 6 316 5 996 - 320 7 984 7 995 11 

522 2 984 2 902 - 82 3 804 3 869 65 

542 4 375 4 836 461 5 924 6 719 795 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

~ -cK'' 



ml LJUSNARSBERGS 
W' KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-17 

Ansvar Netto Period- Avvikelse Prognos, Årsbudget 
utfall, budget mot helår (tkr)t 
period (tkr) period- 2016 
(tkr) budget 

544 17 739 17 812 73 24 109 24 545 
610 - 598 581 1 179 774 774 
890 - 218 864 - 210 035 8 829 - 283 788 - 280 047 

101 Ekonomichef 
111 Kommunchef 
120 Näringslivsutvecklare 
122 Kanslichef 
140 Kostchef 
160 Rektor Komvux 
170 Fastighetschef 
180 Arbetsmarknad/Integration 
190 HVB Bergsgården 
210 Överförmyndarnämnden 
410 Socialchef 
420 Enhetschef, individ- och familjeomsorg 
430 Enhetschef, funktionsstöd 
440 Enhetschef, äldreomsorg Solgården 
450 Enhetschef, äldreomsorg Treskillingen/hemtjänsten 
460 Enhetschef, äldreomsorg Koppargården 
470 Enhetschef, sjuksköterskor 
480 Enhetschef, rehabilitering 
510 Bildningschef 
520 Förskolechef 
521 Förskola Garhyttan 
522 Förskola Åstugan 
542 Rektor, Garhytteskolan 
544 Rektor, Kyrkbacksskolan 
610 Allmännyttan 
890 Finansiering 

6 (39) 

Resultat 
budget/ 
prognos 
(tkr) 

436 

0 

3 741 

Ekonomichef Sara Jonsson förklarar att ett fle1ial faktorer indikerar att årets resultat blir 
bättre än vad prognosen utvisar, framför allt gäller detta kommunchefens och individ
och familjeomsorgens ansvarsområde. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



ffl LJUSNARSBERGS 
W' KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 {39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-17 

Justerandes sign. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att med anledning av de faktorer vilka indikerar ett bättre 
resultat än prognosen som framförts av ekonomichef Sara Jonsson, vidtas inga åtgärder 
i dagsläget. Dock skall närmare uppföljning ske av den ekonomiska utvecklingen 
gällande kommunchefens och individ- och familjeomsorgens anvarsområden. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna ekonomisk rapport per den 
30 september 2016, kvartalsrapport 3. 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Utdragsbestyrkande 



/9191 LJUSNARSBERGS 
lW' KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-17 

Justerandes sign. 

Kf § 102 
Ks § 231 Dnr KS 0008/2016 

Delårsrapport per den 30 juni 2016, Bergslagens 
kommunalteknik 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens kommunalteknik har inkommit med delårsrapp01i per den 
30 juni 2016. Sammantaget visar periodresultat på ett underskott med 
6 895 000 kronor för den skattefinansierade verksamheten och ett överskott med 
2 746 000 kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten. 

Revisorerna har inkommit med bedömning av delårsrappo1ien daterad den 
20 oktober 2016. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrappo1i 
per den 30 juni 2016 för Bergslagens Kommunalteknik. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Bergslagens kommunalteknik 

Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträd esdatu m 

9 (39) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-17 

Justerandes sign. 

Kf § 103 
Ks § 242 
Au§ 163 Dnr KS 0008/2016 

Fastställande av skattesats 2017 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och ekonomichef 
Sara Jonsson har inkommit med skrivelse daterad den 26 september 2016 rörande 
skattesats för 2017. 

Förslag 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och ekonomichef 
Sara Jonsson föreslår kommunfullmäktige beslutar anta en skattesats för 2017 med 

21,05 kronor, det vill säga oförändrad skattesats. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta en skattesats för 2017 

med 21,05 kronor, det vill säga oförändrad skattesats. 

Kommunfullmäktige 

Yrkande 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar, med bifall från Ulf Hilding (M), att 
kommunfullmäktige beslutar anta en skattesats för 2017 med 21,04 kronor. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras yrkande. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Ewa-Leena Johanssons (S) med fleras yrkande. 

Utdragsbeslyrkande 



19191 LJUSNARSBERGS 
W KOMMUN 
KOMMUN FULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-17 

Kommunfullmäktige beslutar anta en skattesats för 2017 med 21,04 kronor. 

Justerandes sign. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
Ekonomichef Sara Jonsson 

Utdragsbestyrkande 

10 (39) 



~ LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 {39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-17 

Justerandes sign. 

Kf § 104 
Ks § 261 Dnr KS 0008/2016 

Taxor för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2017 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschef Malin Sjöberg, Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning inkom med skrivelse daterad den 10 oktober 2016 till Bergslagens 
miljö- och byggandsnämnd rörande taxor för samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen. I skrivelsen anges bland annat att med anledning av att Bergslagens 
miljö- och byggnämnd byter namn till samhällsbyggandsnämnden Bergslagen från 
och med den 1 januari 2017 skall även nämndens taxor uppdateras med rätt namn. 
Dessutom tillkommer det beslutade ansvarområdet att nämnden skall utöva tillsyn 
enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 

Förslag 
Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade vid sammanträde den 
19 oktober 2016 § 125 föreslå kommunstyrelserna i Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora föreslå respektive kommunfullmäktige att följande taxor som 
tidigare gällt för Bergslagens miljö- och byggnämnd även skall gälla för 
samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen från och med den 1 januari 2017: 

• Taxa för prövning enligt Plan- och bygglagen med justeringsfaktor 0,8 som 
gäller från den 1 juli 201 1. 

• Taxa för anmälningar enligt nya åtgärder som kan genomföras utan krav på 
bygglov som gäller från den 1 juli 2015. 

• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsornrådet som gäller från den 
1 januari 212. 

• Taxa för tillsynsverksamhet enligt Strålskyddslagen som gäller från den 
1 januari 2009. 

• Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område som gäller från den 
1 januari 2014. 

• Timtaxa för samtlig verksamhet som gäller från den 1 januari 2010. 

Dessutom skall följande taxa gälla för samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen från 
och med den 1 januari 2017, då ansvarsområde om tillsyn enligt Alkohollagen, 
Tobakslagen och Lag om handel med vissa receptfria läkemedel tillförs nämnden: 

Utdragsbeslyrkande 
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~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-17 

Justerandes sign. 

• Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Alkohollagen och 
Tobakslagen som gäller från den 1 januari 2005 (med komplettering av taxa 
för kunskapsprov enligt Alkohollagen som gäller från den 1 augusti 2011). 

• Taxa för tillsyn och avgifter för vissa receptfria läkemedel som gäller från 
den 1 augusti 2011. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande taxor som 
tidigare gällt för Bergslagens miljö- och byggnämnd även skall gälla för 
samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen från och med den 1 j anuari 2017: 

• Taxa för prövning enligt Plan- och bygglagen med justeringsfaktor 0,8 som 
gäller från den 1 juli 2011. 

• Taxa för anmälningar enligt nya åtgärder som kan genomföras utan krav på 
bygglov som gäller från den 1 juli 2015. 

• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet som gäller från den 
1 januari 212. 

• Taxa för tillsynsverksamhet enligt Strålskyddslagen som gäller från den 
1 januari 2009. 

• Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område som gäller från den 
1 januari 2014. 

• Timtaxa för samtlig verksamhet som gäller från den 1 januari 2010. 

Dessutom skall följande taxa gälla för samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen från 
och med den 1 januari 2017, då ansvarsområde om tillsyn enligt Alkohollagen, 
Tobakslagen och Lag om handel med vissa receptfria läkemedel tillförs nämnden: 

• Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Alkohollagen och 
Tobakslagen som gäller från den 1 januari 2005 (med komplettering av taxa 
för kunskapsprov enligt Alkohollagen som gäller från den 1 augusti 201 1). 

• Taxa för tillsyn och avgifter för vissa receptfria läkemedel som gäller från 
den 1 augusti 2011. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Bergslagens miljö- och byggnämnd 

Utdragsbestyrkande 

~ · l{J/,'. 



[9191 LJUSNARSBERGS 
WI KOMMUN 
KOMMUNFU LLMÄKTIGE 

Kf § 105 
Ks § 243 
Au§ 156 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatu m 

2016-11-17 

Dnr KS 0192/2016 

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 

13 {39) 

26 september 2016 rörande revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige. 
I skrivelsen anges att kommunfullmäktiges presidium har övervägt huruvida 

kommunfuilmäktiges ordinarie sammanträdesplats skall ändras till Tingshuset i 

Kopparberg. Samråd har genomförts med gruppledare för politiska partier 

representerade i kommunfullmäktige i ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att revidera arbetsordning för kommunfullmäktige§ 9 

första meningen till att få följande lydelse: "Fullmäktiges ordinarie 

sammanträdesplats är Tingshuset i Kopparberg." 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera arbetsordning för 
kommunfullmäktige § 9 första meningen till att få följande lydelse: "Fullmäktiges 
ordinarie sammanträdesplats är Tingshuset i Kopparberg." 

Kommunfullmäktige 
Yrkande 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar i ett tilläggsyrkande att den reviderade arbetsordningen 
skall gälla från och med den I januari 2017. 

Utdragsbestyrkande 



19191 LJUSNARSBERGS 
W' KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (39) 
Sammanträdesdatum 

2016-11-17 

Kommunfullmäktige beslutar anta reviderad arbetsordning för kommunsfullmäktige i 
det att§ 9 får följande lydelse "Fullmäktiges ordinarie sammanträdesplats är 
Tingshuset i Kopparberg." Vidare beslutas att reviderad arbetsordning för 
kommunfullmäktige gäller från och med den 1 januari 2017. 

Expediering: 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 106 
Ks § 241 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (39} 
Samma nträdesdatu m 

2016-11-17 

Dnr KS 0198/2016 

Anmälan av ekonomisk ersättning till förtroendevalda från 
och med den 1 januari 2017 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 91 om 
reviderade ekonomiska förmåner för förtroendevalda. § 19 i dessa bestämmelser 
fastslår att "Förändrade arvodesnivåer skall årligen delges kommunstyrelsen." 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med anmälan av ändring av ekonomiska 
förmåner för fö1iroendevalda 2017 daterad den 18 oktober 2016. Anmälan visar att 
ersättningarna ökat med 2,2 procent. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta notera förändrade 
arvodesnivåer för förtroendevalda från och med den 1 januari 2016. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att anmälan av ekonomiska förmåner för fö1iroendevalda 
från och med den 1 januari 2017 delges kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera anmälan. 

Utdragsbestyrkande 



19G LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-17 

Justerandes sign. 

Kf § 107 
Ks § 246 
Au§ 158 Dnr KS 121/2014 

Yttrande, medborgarförslag rörande installation av vred eller 
dylikt på dörrar i Kyrkbacksskolan, Bo Henningsson 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Bo Henningsson inkom med medborgarförslag daterat den 17 mars 2014 rörande 
installation av vred eller dylikt på dörrar i Kyrkbacksskolan. 

I medborgarförslaget anges bland annat att flera ytterdörrar vid Kyrkbacksskolan är 
försedda med nyckellås på insidan vilket omöjliggör enkel utrymning vid akut fara. 
Detta framgår av brandskyddsprotokoll daterat den 13 december 2013. 
Förslagsställaren ställer följande frågor: Varför har kommunen nöjt sig med längre 
gångavstånd för utrymning än vad som är praktiskt möjligt? Varför förlitas enbart på 
fungerande brandceller? Varför läggs bördan på barn att de skall göras 
uppmärksamma på denna svaghet? Varför göra det onödigt komplicerat? 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 april 2014 § 27 hänskjuta 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Förslag till yttrande daterat den 20 september 2016 har inkommit från fastighetschef 

Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer. I förslaget till yttrande anges 

bland annat att de berörda ytterdörrarna inte avses användas för utrymning samt att 

verksamhetsföreträdare anser att riskerna är större med att eleverna hamnar på den 

trafikerade gatan direkt utanför ytterdörrarna vid utrymning än riskerna att inte säker 

utrymning kan ske vid brand. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar förslaget till yttrande. 

Förslag 
F astighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo W allström er föreslår 

kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande och därmed anse 

medborgarförslaget besvarat. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 

lA }1i 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (39) 
Samma nträdesdatum 

2016-11-17 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till 
yttrande och däimed anse medborgarförslaget besvarat. 

Justerandes sign. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Bo Henningsson 

Utdragsbeslyrkande 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-17 

Justerandes sign. 

Kf § 108 
Ks § 247 
Au§ 159 Dnr KS 056/2015 

Yttrande, medborgarförslag om sänkt hastighetsbegränsning 
på Herrgårdsvägen i Bångbro, Katarina Forsetti 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Katarina Forsetti inkom den 29 april 2015 med medborgarförslag rörande sänkt 
hastighetsbegränsning på Hengårdsvägen i Bångbro. 

I medborgarförslaget anges att det tidvis är mycket trafik på Herrgårdsvägen i 
Bångbro och att hastighetsbegränsningen på denna väg uppgår till 50 kilometer i 
timmen men vissa trafikanter inte respekterar denna hastighetsbegränsning. Katarina 
Forsetti föreslår i medborgarförslaget att hastighetsbegränsningen på Herrgårdsvägen 
i Bångbro ändras till 30 kilometer i timmen. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2015, § 45 hänskjuta 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Förslag till yttrande daterat den 27 september 2016 har inkommit från kanslichef 

Anders Andersson. I förslaget till yttrande anges bland annat att kommunen har för 

avsikt att genomföra en översikt av skyltning och hastighetsbegränsningarna på de 

gator och vägar där kommunen är väghållare. Vid denna översikt skall beaktas 

Trafikverkets nya mera flexibla tiostegssystem där tidigare hastighetsbegränsningar 

kompletteras med 40, 60, 80, 100 och 120 kilometer i timmen. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar förslaget till yttrande. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

anta föreliggande förslag till yttrande. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 

lt~Y 



19191 LJUSNARSBERGS 
lW} KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (39) 
Sammanträdesdatum 

2016-11-17 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 
yttrande. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Katarina Forsetti 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 

/Jf#!Jrf< 



f9l9l LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 109 
Ks § 248 
Au§ 160 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-17 

Dnr KS 056/2015 

Yttrande, medborgarförslag rörande marknadsföring av 
kommunen längs riksväg 50, Minna Roselli 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

20 (39) 

Minna Roselli inkom med medborgarförslag daterat den 30 augusti 2015 rörande 
marknadsföring av kommunen längs riksväg 50. 

I medborgarförslaget föreslås att två trätorn uppförs längs riksväg 50 där företagare 
och föreningar kan anslå affischer med reklam för sin verksamhet. Avsikten är att 
marknadsföra kommunen gentemot turister. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 september 2015, § 82 
hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Förslag till yttrande daterat den 27 september 2016 har inkommit från kanslichef 

Anders Andersson. I förslaget till yttrande anges bland annat att annonsering vid väg 

och byggnation vid väg är noga reglerat samt kräver tillstånd från Trafikverket eller 

länsstyrelsen. Grundinställningen från Trafikverket är att reklam inte skall tillåtas 

inom vägområdet, vilket vanligen utgörs av fem till tio meter från vägbanari. 

Tillstånd är behäftade med kostnader för att inkomma med ansökningar. Beviljas 

tillstånd tillkommer kostnader för produktion av trätorn och underhåll av dessa samt 

övrigt underhåll. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar förslaget till yttrande. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

anta föreliggande förslag till yttrande, innebärande att medborgarförslaget avslås. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att förslaget till yttrande kompletteras med att 
medborgarförslaget och yttrandet överlämnas till näringslivsutvecklare 

Utdragsbestyrkande 



[919] LJUSNARSBERGS 
WKOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (39) 
Sammanträdesdatum 

2016-11-17 

Mikael Haapala för att utröna möjligheter till alternativa metoder för marknadsföring 
utifrån medborgarförslagets intentioner. Vidare hänskjuter allmänna utskottet ärendet 
till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med reviderat förslag till yttrande 
daterat den 5 oktober 2016. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 
yttrande, innebärande att medborgarförslaget avslås. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Minna Roselli 

Utdragsbestyrkande 



f9l9J LJUSNARSBERGS 
WKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-17 

Justerandes sign. 

Kf § 110 
Ks § 249 
Au§ 161 Dnr KS 0087 /2016 

Yttrande, medborgarförslag rörande övergång över 
järnvägsspåren för gångtrafikanter och cyklister i Hörken, 
Minna Roselli 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Minna Roselli inkom med medborgarförslag daterat den 12 mars 2016 rörande 
övergång över järnvägsspåret för gångtrafikanter och cyklister i Hörken. 

I medborgarförslaget anges bland annat att det skulle främja inflyttningen och 
tmismen i Hörken om det fanns ofarlig gång- och cykelväg sträckan 
Hörken-Grängesberg-Ludvika. För närvarande finns enjärnvägsövergång där det är 
förbjudet att korsa järnvägsspåret. Minna Roselli föreslår kommunen inleda en 
diskussion med Trafikverket om ett övergångsställe över järnvägsspåret som 
möjliggör för gångtrafikanter och cyklister att ta sig från Silverhöjden till 
Hårdtorpsvägen i Grängesberg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 april 2016, § 22 hänskjuta 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Förslag till yttrande daterat den 27 september 2016 har inkommit från kanslichef 

Anders Andersson. I förslaget till yttrande anges bland annat att den berörda 

järnvägsövergången är Trafikverkets ansvar samt att kommunen avser framföra 

medborgarförslagets synpunkter vid möte med Trafikverket. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar förslaget till yttrande. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

anta föreliggande förslag till yttrande. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdrags bestyrkande 



f9191 LJUSNAR5BERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 {39) 
Sammanträdesdatum 

2016-11-17 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 
yttrande. 

Justerandes sign. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Minna Roselli 

Utdragsbestyrkande 



[9l9JLJUSNAR5BERGS 
WKOMMUN SÅMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-17 

Juslerandes sign. 

Kf § 111 
Ks § 250 
Au§ 162 Dnr KS 025/2015 

Yttrande, motion rörande förbättringar av trafiksäkerheten 
mellan Fasegatan och Ljusnarsbergs kyrka, 
Janeric Björkman (C) och Hans Hedborg (C) 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Janeric Björkman (C) och Hans Hedborg (C) inkom med motion daterad den 
22 januari 2015 rörande förbättringar av trafiksäkerheten mellan Fasegatan och 
Ljusnarsbergs kyrka. 

I motionen anges bland annat att mellan Ljusnarsbergs kyrka och Fasegatan, utmed 
riksväg 63, saknas på en sträcka av cirka 100 meter trottoar. Detta medför att denna 
sträcka utgör en trafikfara. Vidare föreslår motionärerna att motionen remitteras till 
väghållaren för snabb åtgärd samt att befintlig belysning byts ut mot modem 
ledbelysning. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 april 2015, § 27 hänskjuta 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Förslag till yttrande daterat den 27 september 2016 har inkommit från kanslichef 
Anders Andersson. I förslaget till yttrande anges bland annat att kommunen gj01i 
framställan till väghållaren Trafikverket vid flera tillfällen att gång- och cykelväg 
saknas från hörnet Konstmästaregatan/Bergmästaregatan till korsningen 
Kyrkogårdsgatan/Klotenvägen. Kommunen kommer fo1isatt påtala denna brist vid 
möten med Trafikverket. Vidare har kommunen hos Region Örebro län ansökt om 
medel från kompletterande uppdragsavtal avseende Citybanan. En del av denna 
ansökan avser en gång- och cykelväg på den aktuella sträckan. Denna ansökan avser 
utöver trafiksäkerhetsaspekten, även aspekten att öka nyttjandet av kollektivtrafik 
bland personalen på Kyrkbacksskolan och Kopparbergs bryggeri. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar förslaget till yttrande. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

anta föreliggande förslag till yttrande. 

Utdragsbeslyrkande 



'9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Allmänna utskottets beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-17 

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till konununstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 

25 (39) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 
yttrande. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Janeric Björkman (C) 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-17 

Justerandes sign. 

Kf § 112 
Ks § 255 
Au§ 166 Dnr KS 0087 /2016 

Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande beslut 
tagna i kommunfullmäktige 2012-2016 exklusive motioner, 
medborgarförslag och budgetbeslut 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har in.kommit med redovisning och uppföljning av 
beslut tagna i kommunfullmäktige 2012-2016 exklusive motioner, medborgarförslag 
och budgetbeslut per den 26 september 2016 i form av ett arbetsmaterial. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyre/sen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 
20 oktober 2016 till redovisning och uppföljning gällande beslut tagna i 
kommunfullmäktige 2012-2016 exklusive motioner, medborgarförslag och 
budgetbeslut per den 26 september 2016. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige godkänna redovisningen och uppföljningen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige godkänna redovisningen och 
uppföljningen. 

Utdragsbestyrkande 



1919J LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-17 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Uldragsbeslyrkaode 

27 (39) 



[919] LJUSNARSBERGS 
W' KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 113 
Ks § 256 
Au§ 167 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-17 

Dnr KS 0087 /2016 

Redovisning och uppföljning av verkställighet av 
kommunfullmäktiges budgetbeslut 2013-2015 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 

28 {39) 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med redovisning och uppföljning av 
verkställighet av kommunfullmäktiges budgetbeslut 2013-2015 per den 

Justerandes sign. 

26 september 2016 i form av ett arbetsmaterial. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 
20 oktober 2016 till redovisning och uppföljning av verkställighet av 
kommunfullmäktiges budgetbeslut 2013-2015 per den 26 september 2016. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige godkänna uppföljningen. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Utdragsbestyrkande 

~R~ L( >t/ 



19191LJUSNAR5BERGS 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-17 

Justerandes sign. 

Kf § 114 
Ks § 257 
Au§ 164 
Bos§ 132 

Sammanträdestider 2017 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 

Dnr KS 0193/2016 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag, i form av ett arbetsmaterial, 

till sammanträdestider för allmänna utskottet, bildnings- och sociala utskottet, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2017. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag, i form av ett arbetsmaterial, 

till sammanträdestider för allmänna utskottet, bildnings- och sociala utskottet, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2017. 

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

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till sarnmanträdestider för 
2017 daterat den 18 oktober 2016. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta om sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige enligt föreliggande förslag. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta om sammanträdestider 2017 för 
Utdragsbestyrkande 



19191 LJUSNARSBERGS 
W' KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-17 

Justerandes sign. 

kommunstyrelsen och dess utskott enligt föreliggande förslag. 

Slutligen föreslås kommunstyrelsen besluta att allmänna utskottet samt bildnings- och 
sociala utskottet äger rätt att ändra tidpunkt för sina respektive sammanträde när behov 
anses föreligga. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta sammanträdestider 2017 för kommunstyrelsen och 
dess utskott enligt föreliggande förslag. Vidare beslutas att allmänna utskottet samt 
bildnings- och sociala utskottet äger rätt att ändra tidpunkt för sina respektive 
sammanträden när behov anses föreligga. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om sammanträdestider 2017 
för kommunfullmäktige enligt föreliggande förslag. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Expediering: 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



f9191LJUSNARSBERGS 
W'KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 115 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-17 

Dnr KS 0004/2016 

Avsägelse från förtroendeuppdraget som revisor, 
Marko Rantamäki 

Ärendebeskrivning 

31 (39) 

Marko Rantamäki har inkommit med en avsägelse daterad den 7 november 2016 
från fö11roendeuppdraget som revisor. 

Justerandes sign. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Marko Rantamäki entledigande från 
fö11roendeuppdraget som revisor. 

Expediering: 
Marko Rantamäki 
Kansliavdelningen 

Utdrags bestyrkande 

~ zg-· l{ Jt: 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kf § 116 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-17 

Dnr KS 0004/2016 

Val av revisor efter Marko Rantamäki 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 november 2016 § 115 
entlediga Marko Rantamäki från uppdraget som revisor i kommunen. 

Förslag 

32 (39) 

Ronnie Edvardsson (MP) föreslår kommunfullmäktige välja F!'edrik Gustafsson till revisor. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja Fredrik Gustafsson till revisor. 

Justerandes sign. 

Expediering: 
Fredrik Gustafsson 

Revisionens ordförande Pirjo Nilsson 

Rebecka Hansson, PwC 

Kansliavdelningen 

(l~-u ~ ~ 
Uldragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
W KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-17 

Justerandes sign. 

Kf § 117 Dnr KS 0004/2016 

Val av ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsen från 
och med den 1 januari 2017 efter Ingemar Javinder (S) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 6 oktober 2016 § 96 bevilja 
Ingemar Javinder (S) entledigande från samtliga politiska förtroendeuppdrag från 
och med den 1 j anuari 2017. 

Kommunfullmäktige har att välja ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsen 
från och med den 1 januari 2017. 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Ulla Kalander-Karlsson (S) till 
ledamot i kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2017. 

Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Ulla Kalander-Karlsson (S) till 
vice ordförande i kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2017. 

Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Ken Karlsson (S) till ersättare i 
kommunstyrelsen efter Ulla Kalander-Karlsson (S) från och med den 1 januari 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja Ulla Kalander-Karlsson (S) till ledamot i 
kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2017. 

Komunfullrnäktige beslutar välja Ulla Kalander-Karlsson (S) till vice ordförande i 
kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2017. 

Kornunfullrnäktige beslutar välja Ken Karlsson (S) till ersättare i kommunstyrelsen efter 
Ulla Kalander-Karlsson (S) från och med den 1 januari 2017. 

Expediering: 
Ulla Kalander-Karlsson (S) 

Ken Karlsson (S) 

Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-17 

Justerandes sign. 

Kf § 118 Dnr KS 0004/2016 

Val av ersättare i krisledningsnämnden från och med den 
1 januari 2017 efter Ingemar Javinder (S) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 6 oktober 2016 § 96 bevilja 
Ingemar Javinder (S) entledigande från samtliga politiska förtroendeuppdrag från 
och med den 1 januari 201 7. 

Kommunfullmäktige har att välja ersättare i krisledningsnärnnden från och med den 
1 januari 2017. 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Ken Karlsson (S) till ersättare i 
krisledningsnämnden från och med den l januari 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Komunfullmäktige beslutar välja Ken Karlsson (S) till ersättare i krisledningsnämnden från 
och med den 1 januari 2017. 

Expediering: 
Ken Karlsson (S) 
Kansliavdelningen 

Utdrags bestyrkande 

()/~(, 6 L( Att' 



f9l9I LJUSNARSBERGS 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-17 

Justerandes sign. 

Kf § 119 Dnr KS 0004/2016 

Val av ersättare i Sydnärkes lönenämnd från och med den 
1 januari 2017 efter Ingemar Javinder (S) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 6 oktober 2016 § 96 bevilja 
Ingemar Javinder (S) entledigande från samtliga politiska förtroendeuppdrag från 
och med den 1 januari 2017. 

Kommunfullmäktige har att välja ersättare i Sydnärkes lönenämnd från och med 
den I januari 2017. 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Ulla Kalander-Karlsson (S) till 
ersättare i Sydnärkes lönenämnd från och med den I januari 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Komunfullmäktige beslutar välja Ulla Kalander-Karlsson (S) till ersättare i Sydnärkes 
lönenämnd från och med den 1 januari 2017. 

Expediering: 
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Sydnärkes lönenämnd 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (39) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-17 

Justerandes sign. 

Kf § 120 Dnr KS 0002/2016 

Anmälan av motion rörande förstärkt arbete kring 
Bergslagsdiagonalen, Hendrik Bijloo (L) 

Ärendebeskrivning 
Hendrik Bijloo (L) har inkommit med motion daterad den 9 november 2016 
rörande förstärkt arbete kring Bergslagsdiagonalen. I motionen anges bland annat 
att kommunen behöver se över vilka möjligheter kommunen har att förstärka 
Trafikverkets arbete för att förbättra vägkvalitet och trafiksäkerhet på riksväg 50, 
Bergslagdiagonalen. Det anses att kommunen i samråd med Lindesberg, Nora och 
Örebro skall vidta åtgärder för att få riksväg 50 högre på Trafikverkets 
prioriteringslista. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Expediering: 
Kansliavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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Samma nträdesdatu m 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-17 

Justerandes sign. 

Kf § 121 

Delgivningar 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ges följande delgivningar: 

• Länsstyrelsen i Örebro län: Arunälan av ny ledamot i kommunfullmäktige från 
och med den 1 januari 2017 Nina Geschwind (S) efter Ingemar Javinder (S). 

• Länsstyrelsen i Örebro län: Arunälan av ny ersättare i kommunfullmäktige 
Arne Eklund (S) efter Nina Geschwind (S). 

• Länsstyrelsen i Örebro län: Arunälan av ny ersättare i kommunfullmäktige 
Lone Stark (M) efter Anna-Lena Gudmundsson (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar delgivningarna. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-11-17 

Justerandes sign. 

Kf § 122 Dnr KS 0004/2016 

Avsägelse från förtroendeuppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige, Lone Stark (M) 

Ärendebeskrivning 
Lone Stark (M) har inkommit med en avsägelse daterad den 7 november 2016 från 
fö1iroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Lone Stark (M) entledigande från 
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Vidare beslutas att begära hos Länsstyrelsen i Örebro län rösträkning för framtagande 
av ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Expediering: 
Lone Stark (M) 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Kansliavdelningen 

Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2016-11-17 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde 
torsdagen den 17 november 2016 

Socialdemokraterna 
Ewa-Leena Johansson 
Ingemar Javinder 
Ken Karlsson 
Ge1i Stark 
Ulla Kalander-Karlsson 
Antti Tsupukka 
Annika Javinder, tjänstgörande ersättare 
Mattias Svedberg . 
Susanne Hall 

Vänsterpartiet 
Astrid Dahl 
Ulla Diedrichsen 

Miljöpartiet de gröna 
N atalie Peart 
Ronnie Edvardsson 

Justerandes sign. 
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Moderata samlingspartiet 
Ulf Hilding 
Bo Fjällman, tjänstgörande ersättare 

Centerpartiet 
Elof Eriksson 
Niklas Hermansson, tjänstgörande ersättare 

Liberalerna 
Hendrik Bijloo 

Sverigedemokraterna 
Hans Karlsson 
Jens Pettersson 
Mathias Eriksson, tjänstgörande ersättare 
PatrikHöök 
Andreas Forsberg 

Utdragsbestyrkande 


