
 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun kallas till sammanträde i  

Aulan, Kyrkbacksskolan                                              OBS!!!!!!!!!!! 
torsdagen den 17 september 2020, klockan 18.00  
för behandling av nedanstående ärenden. 

 

(Meddelas ersättarna för kännedom). 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde sänds på Radio Ljus webbradio som  

kan nås via kommunens webbplats. 

 

1.   

1 Val av protokolljusterare och justeringsersättare 

  

  

2 Allmänhetens frågestund 

  

 Ks § 206 

3 Yttrande över medborgarförslag rörande årlig utredning och rapportering av 

elever med diagnos inom området neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) 

 

 Ks § 230 

4     Delårsrapport per den 30 juni 2020 för Ljusnarsbergs kommun 

  

  

 Ks § 232 

5 Ombudgetering för investeringsanslag för år 2020 

  

 Ks § 199 

6 Årsredovisning 2019 och revisionsberättelse, Stiftelsen Gillersklacks 

Fritidsanläggning 

  

 Ks § 242 

7 Yttrande över motion rörande schemalagda fria pedagogiska luncher för 

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

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

Thomas Carlsson (SD) 

 

 

  



 

 Ks § 211 

8 Förlängning av giltighetstid för kommunal avfallsplan, Samhällsbyggnads-

förbundet Bergslagen 

  

 

 Ks § 227 

9 Kommentar till revisionsrapport rörande årsredovisning 2019, 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

  

 Ks § 212 

10 Yttrande över budgetuppdrag rörande översyn av de livsmedel som används i 

kommunens verksamhet så att inga tillagade eller färdiga rätter serveras som 

inkluderar palmolja (undantag ekologisk palmolja) 

  

 Ks § 213 

11 Yttrande över budgetuppdrag rörande utredning av eventuell utökning av gruppen 

som uppvaktas med anledning av 25 års anställning/sysselsättning  i kommunen 

  

 Ks § 214 

12 Yttrande över budgetuppdrag rörande utredning av ofrivillig deltid, förekomsten av 

delade turer samt intresset på de kommunala arbetsplatserna för att förändra 

arbetssätt, schemaläggning med mera 

  

 Ks § 215 

13 Yttrande över budgetuppdrag rörande utredning av möjlighet utifrån kostnad, 

placering, tillgänglighet, säkerhet med mera för en rullstolsgunga 

  

 Ks § 247 

14 Revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd 

  

  

15 Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen samt 

krisledningsnämnden, Hendrik Bijloo (L) 

  

  

16 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen,  

Ralf Nielsen (L) 

  

  

17 Val av ledamot i kommunstyrelsen efter Hendrik Bijloo (L) 2020-2022 

  

  



 

18 Val av ledamot i krisledningsnämnden efter Hendrik Bijloo (L) 2020-2022 

  

  

19 Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Ralf Nielsen (L) 2020-2022 

  

  

20 Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Thomas Carlsson (SD) 2020-2022 

  

  

21 Val av ledamot i krisledningsnämnden efter Thomas Carlsson (SD) 2020-2022 

  

  

22 Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården efter Thomas Carlsson (SD) 

2020 

  

  

23 Val av ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården efter Therese Olsson (V) 2020 

  

  

24 Val av nämndeman 2020-2023 

  

  

25 Delgivningar 

- Ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den 1 juli 2020 till och med den  

  14 oktober 2022, Hans Karlsson (SD) efter Helena Heiser (SD), Länsstyrelsen i  

  Örebro län 

 

- Ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den juli 2020 till och med den  

  14 oktober 2022, Ronnie Wegerstedt (SD) efter Hans Karlsson (SD), Länsstyrelsen 

  i Örebro län 

 

- Verksamhetsberättelser för Ljusnarsbergs kommun per den 30 juni 2020 

 

 

Handlingarna till de förekommande ärendena är tillgängliga på kommunkontoret samt 

kommunens hemsida till och med sammanträdesdagen.  

 

För att visa varandra hänsyn, gäller följande. Endast den som känner sig frisk 

kommer till sammanträdet. Den som anser sig tillhöra en riskgrupp eller som är icke 

tjänstgörande ersättare, uppmanas vänligen att inte komma till mötet. Underrätta 

kansliet om ni inte kan delta som planerat. 

 

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

 

 



 

Kopparberg den 7 september 2020 

 

 

 

                   Ken Karlsson 

Ordförande 


