
 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   1 (23) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-02-13 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

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

Plats och tid Tingshussalen, Tingshuset, Kopparberg 

 

Tid 18.00 – 19.35 

Beslutande Enligt bilaga. 

Övriga deltagande Anders I Andersson, kanslichef och sekreterare 

Berit Westergren, kommunchef 

Charlotte Dahlbom, socialchef  

Johanna Haaraoja, kanslisamordnare 

Olle Kalat, förbundschef, SOFINT § 2  

 

Utses att justera 

 
Eva Renberg (V) och Niklas Hermansson (C) 

Justeringsersättare 

 

Ulla Kalander-Karlsson (S)  

Justeringens 

plats och tid 
Kommunkontoret 2020-02-19 Paragrafer 1 - 16 

Underskrifter 

 

 

…………………………………………… 

Sekreterare Anders I Andersson 

  

 

…………………………………………… 

Ordförande Ken Karlsson   

  

 

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

Justerande Eva Renberg Niklas Hermansson 

    

  

Organ 

 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-02-13 Förvaringsplats 

för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 

anslagsuppsättning 

2020-02-20 Datum för 

nedtagande 

2020-03-16 

Underskrift  

…………………………………………………. 

Anders I Andersson 
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Kf § 1    

 

Tillägg i kungörelsen 
 

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

av medborgarförslag rörande ytterbelysning vid Svartviks gruvområde i Ställdalen, 

Arne Danielsson. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till tillägg i kungörelsen. 

 

_________ 
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Kf § 2   
 

Information från Samordningsförbundet i norra Örebro län 
(SOFINT) 
 

Ärendebeskrivning 
Förbundschef Olle Kalat, Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) 

informerar om förbundets verksamhet, bakgrund, övergripande lagstiftning, syfte, 

mål och organisation. Verksamheten regleras genom Lag om finansiell samordning 

av rehabiliteringsinsatser från 2003 som fastslår att samverkande parter är 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regioner och kommuner. Ett 

samordningsförbund har till uppgift att 

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 

3. finansiera insatser till individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser och som ligger inom de samverkande parternas samlade 

ansvarsområde, 

4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning 

skall användas, 

5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och 

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. 

 

Målgruppen är personer som har olika former av fysiska eller psykiska besvär samt 

arbetsmarknadsmässiga och social problem. Därtill personer som befinner sig långt 

från den ordinära arbetsmarknaden och är beroende av offentlig försörjning. 

 

_________ 
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Kf § 3   
 

Allmänhetens frågestund 
 

Ärendebeskrivning 
Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige och ingen 

frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde. 

 

_________ 
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Kf § 4 
Ks § 20 
Au § 14  Dnr KS 0039/2017 

 

Yttrande, medborgarförslag om hämtning och bortforsling av 
återvinningsmaterial, Minna Roselli 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Minna Roselli inkom med medborgarförslag daterat den 20 mars 2017 rörande 

kommunal hämtning av sorterade sopor till återvinningsstation. I medborgarförslaget 

anges bland annat på grund av funktionsnedsättning och ohälsa kan det vara svårt för 

personer ta sig till återvinningsstationer för att sortera sopor. Förslagsställaren anser 

det vore en bra uppgift för Servicegruppen eller daglig verksamhet erbjuda hjälp i 

form av bortforsling av sopor till återvinningsstationer. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 april 2017 § 27 hänskjuta 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den  

27 december 2019. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta förslaget till yttrande och därmed anse medborgarförslaget 

besvarat. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige antar förslaget till yttrande och 

därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
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Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Minna Roselli + handling 

Kansliavdelningen 
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Kf § 5 
Ks § 21 
Au § 15  Dnr KS 0087/2016 

 

Yttrande, medborgarförslag om miljöamnestidag eller  
-vecka, Veronica Andersson 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Veronica Andersson inkom med medborgarförslag daterat den 28 april 2016 rörande 

en miljöamnestidag eller –vecka per år. I medborgarförslaget anges bland annat att 

det för att uppmuntra de människor som har miljöfarligt avfall i sina hem, kunde det 

arrangeras en miljöamnestidag eller –vecka per år där personer helt utan frågor eller 

avgifter skulle kunna lämna miljöfarligt avfall på avfallsstationen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 6 oktober 2016 § 95 hänskjuta 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den  

27 december 2019. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta förslaget till yttrande och därmed anse medborgarförslaget 

besvarat. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige antar förslaget till yttrande och 

därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
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Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Veronica Andersson + handling 

Kansliavdelningen 
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Kf § 6 
Ks § 22 
Au § 16  Dnr KS 0087/2016 

 

Yttrande, medborgarförslag om skylt till Laxtjärn,  
Veronica Andersson 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Veronica Andersson inkom med medborgarförslag daterat den 20 juli 2016 rörande 

uppsättande av en större och tydligare skylt till Laxtjärn. I medborgarförslaget anges 

bland annat att en större och tydligare skylt skulle öka synligheten till den centrala 

campingplatsen och till bad med mera. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 september 2016 § 77 hänskjuta 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den  

27 december 2019. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta förslaget till yttrande och därmed anse medborgarförslaget 

besvarat. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige antar förslaget till yttrande och 

därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
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Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson ger kompletterande information om att förslag till ny 

skylt skall upprättas av trafikingenjör Håkan Blaxmo, Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen och sedan skall eventuellt göras en ansökan till Trafikverket om att få sätta 

upp en ny skylt. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Veronica Andersson + handling 

Kansliavdelningen 
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Kf § 7 
Ks § 7 
Bos § 17  Dnr KS 0001/2020 
    

Biblioteksplan 2020-2023 
 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Enligt Bibliotekslag skall kommuner upprätta en särskild plan för sin samlade 

biblioteksorganisation vilken skall antas av kommunfullmäktige. 

 

Under 2019 har ett förslag till biblioteksplan upprättats vilket har varit föremål för 

remissförfarande. 

 

Skolchef Andreas Lundholm har inkommit med förslag till Biblioteksplan för 

perioden 2020-2023. 

 

Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till Biblioteksplan för perioden  

2020-2023. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

Biblioteksplan för perioden 2020 - 2023. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: Skolchef Andreas Lundholm                      Biblioteket  
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Kf § 8 
Ks § 31  Dnr KS 0013/2019 
 

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun - Äldrepolitiskt 
program 2020-2023 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 § 115 anta 

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun – Äldrepolitiskt program 2016-2019.  

I programmet anges att det äldrepolitiska programmet skall revideras under 2019. 

 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 5 mars 2019 § 41 att 

godkänna det då föreliggande förslaget till upplägg för revidering av dokument 

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun – Äldrepolitiskt program 2016-2019. 

Vidare beslutades att en arbetsgrupp skulle upprättas bestående av socialchef  

Marie-Louise Forsberg-Fransson, kvalitetssamordnare Kristin Högberg och 

ordförande Ulla Kalander-Karlsson (S) för revideringen av det äldrepolitiska 

programmet. 

 

Förslag till remissupplaga av äldrepolitiskt program redovisades vid bildnings- och 

sociala utskottets sammanträde den 8 oktober 2019 § 175 varvid beslutades att 

förslaget skulle sändas ut på remiss under perioden 8 oktober-25 oktober 2019. Efter 

remisstidens utgång hade remissyttranden från Moderat Samlingspartiet och SPF 

Seniorerna inkommit. Båda dessa yttranden tillstyrkte föreliggande förslag till 

äldrepolitiskt program. 

 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till Hälsosamt 

åldrande i Ljusnarsbergs kommun – Äldrepolitiskt program 2020-2023. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Yrkanden 
Ulla Kalander-Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: Socialchef Charlotte Dahlbom  
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Kf § 9 
Ks § 6 
Bos § 14  Dnr KS 0001/2019 
    

Avgifter inom förskola, pedagogisk verksamhet och 
skolbarnsomsorg 2020 

 

Bildnings- och sociala utskottet 
Ärendebeskrivning 
Skollagen kap 8 § 16 anger att ”En kommun får ta ut avgift för plats i förskola som 

den anordnar. Avgifterna ska vara skäliga.” Motsvarande skrivning angående 

fritidshem finns i Skollagen kap 14 § 12.  

 

I Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 

förskolan och fritidshemmet § 1 fastslås att en kommun kan erhålla statsbidrag om 

den tillämpar maxtaxa i förskolan och fritidshemmet eller jämställd verksamhet. 

 

Skolchef Andreas Lundholm har inkommit med förslag till avgifter inom förskola, 

pedagogisk verksamhet och skolbarnsomsorg.  

 

Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till avgifter inom förskola, 

pedagogisk verksamhet och skolbarnsomsorg 2020. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Skolchef Andreas Lundholm föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till avgifter inom förskola, 

pedagogisk verksamhet och skolbarnsomsorg 2020 samt att kommunen årligen skall 

följa avgifterna inom förskola, pedagogisk verksamhet och skolbarnsomsorg enligt 

Skolverkets beslut om ändringar i inkomsttaket för maxtaxa. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar enligt  

Ewa-Leena Johanssons (S) förslag. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Skolchef Andreas Lundholm 

Rektor Josefina Hedborg 

Ekonomiavdelningen + handling 
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Kf § 10 
Ks § 13 
Au § 7  Dnr KS 0006/2019 

 

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 8 november 2018 § 61 anta 

taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken. I samband med detta antogs inte 

reviderade tillhörande bilagor. Dessa bilagor antogs av kommunfullmäktige vid 

sammanträde den 11 december 2008 § 88 och sedan dess har lagstiftningen ändrats. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har inkommit med förslag till reviderad taxa 

för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken. 

 

Förslag 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen vid sammanträdde den 13 juni 2019 § 130 

föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till bilagorna 1 och 2 till taxa 

för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 

bilagorna 1 och 2 till taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  
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Kf § 11 
Ks § 14 
Au § 8  Dnr KS 0006/2019 

 

Taxa enligt Strålskyddslagen, Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
En ny strålskyddslag antogs 2018. En förändring i denna var att kommunen är 

skyldig att utöva tillsyn i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som 

allmänheten har tillträde till inom kommunen. För denna tillsyn får kommunen 

besluta om avgifter. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har inkommit med förslag till reviderad taxa 

för prövning och tillsyn enligt Strålskyddslagen. 

 

Förslag 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen vid sammanträdde den 13 juni 2019 § 130 

föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till taxa enligt 

Strålskyddslagen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till taxa 

enligt Strålskyddslagen. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering:  

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen   
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Kf § 12 
Ks § 15 
Au § 9  Dnr KS 0003/2020 

 

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Ljusnarsbergs kommun 

 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 20 september 2012 § 72 Allmänna 

lokala ordningsföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun. Dessa har sedan reviderats 

via beslut i kommunfullmäktige den 9 december 2015 § 120 och den  

12 april 2018 § 16. 

 

Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  

30 december 2019 i vilken påtalas att det i Allmänna lokala ordningsstadgans § 15 ej 

framgår att §§ 16 och 17 ej gäller assistanshundar. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta om revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

för Ljusnarsbergs kommun i form av att § 15 får följande lydelse: 

 

15 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller 

nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig 

att följa bestämmelserna i 16-17 §§. Det som sägs i § 16 gäller inte 

ledarhund för synskadad person, assistanshund i tjänst, polishund i 

tjänst eller hund, för vilken Polismyndigheten medgett särskilt 

undantag. Det som sägs i § 17 gäller inte för ledarhund för 

synskadad person eller servicehund för ägare med fysisk 

funktionsnedsättning vilken hindrar fullgörande av denna paragraf. 

 

Assistanshund skall ha täcke eller sele som visar att den är i tjänst. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kansliavdelningen 
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Kf § 13  Dnr KS 0012/2019 
 

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 
2020-2022, Astrid Dahl (V) 

 

Ärendebeskrivning 
Astrid Dahl (V) har den 19 december 2019 inkommit med begäran om entledigande 

från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen 2020-2022. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Astrid Dahl (V) entledigande från uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsen 2020-2022. 

 

_________ 
Expediering: 

Astrid Dahl (V) 

Kansliavdelningen 
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Kf § 14  Dnr KS 0012/2019 
 

Val av ersättare i kommunstyrelsen 2020-2022 efter  
Astrid Dahl (V) 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 13 februari 2020 § 13, efter 

egen begäran, entlediga Astrid Dahl (V) från uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige har att välja ersättare i kommunstyrelsen för perioden  

2020-2022. 

 

Förslag 
Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Kjell Eriksson (S) till 

ersättare i kommunstyrelsen 2020-2022. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen beslutar välja Kjell Eriksson (S) till ersättare i kommunstyrelsen 

2020-2022. 

 

_________ 
Expediering: 

Kjell Eriksson (S) 

Kansliavdelningen 
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Kf § 15  Dnr KS 0012/2019 
 

Entledigande från samtliga förtroendeuppdrag,  
Thomas Carlsson (SD) 

 

Ärendebeskrivning 
Thomas Carlsson (SD) har den 14 januari 2020 inkommit med begäran om 

entledigande från samtliga förtroendeuppdrag. Avsägelsen avser följande uppdrag: 

 

 Ledamot i kommunfullmäktige 

 Ersättare i kommunstyrelsen 

 Ledamot i allmänna utskottet 

 Ledamot i krisledningsnämnden 

 Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Thomas Carlsson (SD) entledigande från samtliga 

förtroendeuppdrag 2020-2022. 

 

Vidare beslutas att begära hos Länsstyrelsen i Örebro län rösträkning för 

framtagande av ny ledamot i kommunfullmäktige. 

 

_________ 
Expediering: 

Thomas Carlsson (SD) 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Kansliavdelningen 
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Kf § 16  Dnr KS 0021/2020 
 

Anmälan av medborgarförslag rörande ytterbelysning vid 
Svartviks gruvområde i Ställdalen, Arne Danielsson 

 

Ärendebeskrivning 
Arne Danielsson har inkommit med medborgarförslag daterat den 4 februari 2020 

rörande ytterbelysning vid Svartviks gruvområde i Ställdalen. I medborgarförslaget 

anges bland annat att befolkningen vid Svartvik ökat från 1994 och det föreligger ett 

behov av ytterbelysning i området. Tidigare har funnits en lyktstolpe, denna har dock 

tagits bort. Nu finns behov av ett flertal lyktstolpar. 

 

Förslag 
Ordförande Ken Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning 

till arbetsordningen § 44 femte stycket, överlåta medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beslut. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Arne Danielsson 

Kansliavdelningen 
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 Bilaga  
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 13 februari 2020 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Ewa-Leena Johansson Ulf Hilding, tjänstgörande ersättare 

Ken Karlsson Peter Johansson 

Ulla Kalander-Karlsson Jörgen Hart 

Gert Stark  

Maud Tsupukka Centerpartiet 
Antti Tsupukka Niklas Hermansson 

Kitty Strandberg, tjänstgörande ersättare  

Kjell Eriksson, tjänstgörande ersättare Sverigedemokraterna 
 Mats Larsson 

Vänsterpartiet Mathias Eriksson 

Eva Renberg Fredrik Heiser 

 Niklas Bäcker 

Liberalerna Åsa Vennberg 

Hendrik Bijloo Helena Heiser, tjänstgörande ersättare 

  

Miljöpartiet de gröna  

Linn Vennberg, tjänstgörande ersättare  
 

 

 

 

 

 


