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

 
 

Plats och tid Tingshussalen, Tingshuset, Kopparberg 

 

Tid 18.00 – 19.00 

Beslutande Enligt bilaga. 

Övriga deltagande Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 

Bo Wallströmer, kommunchef §§ 58-66 

 

 

Utses att justera 

 
Ulla Kalander-Karlsson (S) och Niklas Hermansson (C) 

Justeringsersättare 

 

Ralf Nielsen (L) 

Justeringens 

plats och tid 
Kommunkontoret 2019-09-18 Paragrafer 58 - 77 

Underskrifter 

 

 

…………………………………………… 

Sekreterare Anders Andersson 

  

 

…………………… …..…………………. 

Ordförande Ken Karlsson   

  

 

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

Justerande Ulla Kalander-Karlsson  Niklas Hermansson 

  

Organ 

 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-09-12 Förvaringsplats 

för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 

anslagsuppsättning 

2019-09-19 Datum för 

nedtagande 

2019-10-14 

Underskrift  

 

…………………………………………………. 

Anders Andersson 
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Kf § 58    

 

Tillägg i kungörelsen 
 

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

om entledigande från uppdraget som ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet i 

norra Örebro län (SOFINT), Lena Berglund (S) och val av ersättare i styrelsen för 

Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) 2019-2022 efter  

Lena Berglund (S). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till tillägg i kungörelsen. 

 

_________ 
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Kf § 59   
 

Allmänhetens frågestund 
 

Ärendebeskrivning 
Ingen fråga kvarstår sedan tidigare sammanträde i kommunfullmäktige och ingen 

frågeställare anmäler sig vid dagens sammanträde. 

 

_________ 
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Kf § 60 
Ks § 184 
Au § 117  Dnr KS 0080/2017 

 

Avrapportering, blankett för rapportplikt 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 december 2017 § 90, i 

samband med antagande av budget för 2018, uppdra åt ekonomichefen utarbeta en 

blankett för ”Rapportplikt” som samtliga budgetansvariga skall lämna till 

kommunstyrelsen tillsammans med verksamhetsberättelserna i samband med 

bokslutet. 

 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med skrivelse daterad den 11 juli 2019. 

 

Förslag 
Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att det inte skall tas fram någon blankett för rapportplikt men att uppdraget att 

ta fram rutiner för avrapportering av chefsuppdragen införlivas i kommun-styrelsens 

uppdrag till HR-chefen att ta fram befattningsbeskrivningar. Vidare föreslås 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdraget därmed anses 

genomfört. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det inte skall tas fram 

någon blankett för rapportplikt men att uppdraget att ta fram rutiner för 

avrapportering av chefsuppdragen införlivas i kommunstyrelsens uppdrag till  

HR-chefen att ta fram befattningsbeskrivningar. Vidare föreslår kommunstyrelsen 

kommunfullmäktige besluta att uppdraget därmed anses genomfört. 
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Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 
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Kf § 61 
Ks § 187 
Bos § 124  Dnr KS 0013/2019 
    

Utredning gällande konsekvenser av inrättande av ett 
biståndsbedömt trygghetsboende 

 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 6 oktober 2016 § 86 ”att 

förtydliga att den rätt som kommunen, enligt stadgarna för Riksbyggens kooperativa 

hyresrättsförening Ljusnarsbergs äldrebostäder, har att i andra hand upplåta lägenhet, 

avsedd för särskilda boendeformer, skall användas för en sådan särskild boendeform 

som avses i Socialtjänstlagen (SoL) kap 5 § 5 andra stycket (”Kommunen ska inrätta 

särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver 

särskilt stöd.”). Detta innebär bland annat att bostäderna utformas och utrustas så att 

den boende kan leva ett så självständigt liv som möjligt samt att medicinsk personal 

finns att tillgå alla tider på dygnet. Vidare beslutades att verksamheten skall vara 

anmäld hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).” 

 

Riksdagen beslutade den 7 november 2018 bland annat om att en ny bestämmelse skulle 

införas i Socialtjänstlagen från och med den 2 april 2019 som förtydligade 

kommunernas möjligheter att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende, en särskild 

boendeform, för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och 

annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 13 december 2018 § 82 uppdra 

åt socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson att utreda om vilka konsekvenser den 

nya lagstiftningen gällande definitioner på äldreboenden kan få i kommunen. 

 

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

den 17 juli 2019. 

 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 
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Förslag 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att Treskillingen skall benämnas och vara ett 

biståndsbedömt trygghetsboende samt uppdra åt socialchef  

Marie-Louise Forsberg-Fransson, enhetschef Linda Karlsson och enhetschef för 

sjuksköterskorna Gunilla Andersson att vidta erforderliga informationsinsatser och 

förändringar i verksamheten till följd av beslutet. 

 

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

fullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Treskillingen skall 

benämnas och vara ett biståndsbedömt trygghetsboende samt uppdra åt socialchef  

Marie-Louise Forsberg-Fransson, enhetschef Linda Karlsson och enhetschef för 

sjuksköterskorna Gunilla Andersson att vidta erforderliga informationsinsatser och 

förändringar i verksamheten till följd av beslutet. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 

Enhetschef Linda Karlsson 

Biståndsbedömare Carina Gyllstrand 

Biståndsbedömare Carina Benjaminsson 
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Kf § 62 
Ks § 188 
Bos § 126  Dnr KS 0013/2019 
    

Utredning gällande behov av lägenheter inom särskilda 
boendeformer för äldre personer 

 

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

samband med antagande av budget för 2017 och flerårsplan för 2018 och 2019, 

uppdra åt kommunchefen att utreda behovet av lägenheter inom särskilda 

boendeformer de kommande tio åren. 

 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson och kvalitetssamordnare  

Kristin Högberg har inkommit med utredning daterad den 24 juli 2019. 

 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson och kvalitetssamordnare  

Kristin Högberg föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

påbörja planering av utbyggnad av Koppargården med tio vård- och omsorgsplatser 

snarast och att dessa skall beräknas vara klara år 2021. Vidare föreslå 

kommunfullmäktige besluta att påbörja en fördjupad boendeutredning vad gäller 

fortsatt behov av olika boenden och där frågan gällande nybyggnation av vård- och 

omsorgsboende eller rustning/ombyggnation av Solgården ingår. Slutligen föreslå 

kommunfullmäktige anse uppdraget slutfört. 

 

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

fullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 
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Förslag 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen beslutar att då 

befintlig utredningen visar på ett behov av fler platser inom äldreomsorgen 

föreligger om ett antal år, uppdra åt kommunchef, i samarbete med Riksbyggens 

Kooperativa Hyresrättsförening Ljusnarsbergs Äldrebostäder, genomföra en 

fördjupad utredning av framtida platsbehov inom särskilda boendeformer för äldre 

personer, dels på kort sikt, 1-5 år, dels på lång sikt, 5-20 år. Denna utredning skall 

tillställas och redovisas för kommunfullmäktige. 

 

Vidare föreslår ordförande Ewa-Leena Johansson (S) kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta godkänna delgivningen av kommunstyrelsens 

ovanstående beslut och med detta anse att det av kommunfullmäktige vid 

sammanträde den 8 december 2016 § 127 beslutade uppdraget slutfört. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförande Ewa-Leena Johanssons (S) förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delgivningen av 

kommunstyrelsens beslut vid sammanträde den 28 augusti 2019 § 188 och med detta 

anse att det av kommunfullmäktige vid sammanträde den 8 december 2016  

§ 127 beslutade uppdraget slutfört. 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 

 

 

 
  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   10 (29) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-09-12 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 63 
Ks § 189 
Bos § 127  Dnr 0013/2019 
    

Inventering av kommande permanenta boendebehov för 
personer med LSS-insatser 

 

Bildnings- och sociala utskottet  
Ärendebeskrivning 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson, kvalitetssamordnare Kristin Högberg, 

enhetschef Camilla Hofström och enhetschef Margareta Emnegard har inkommit med 

inventering daterad den 24 juli 2019 rörande kommande permanenta boendebehov för 

personer med insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS). 

 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson, kvalitetssamordnare Kristin Högberg,  

enhetschef Camilla Hofström och enhetschef Margareta Emnegard föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att vart annat år, med start 2020 

och i samband med inventering av framtida behov av barn som tillhör LSS, inventera 

framtida behov av utökat boendestöd eller plats på bostad med särskild service för 

vuxna individer med funktionsnedsättning/missbruksproblematik. Vidare föreslås 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att riktlinjer för handläggning 

och verkställighet av boendestöd skall upprättas. 

 

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

fullmäktige besluta enligt föreliggande förslag. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att vart annat år, med start 

2020 och i samband med inventering av framtida behov av barn som tillhör LSS, 

inventera framtida behov av utökat boendestöd eller plats på bostad med särskild  

service för vuxna individer med funktionsnedsättning/missbruksproblematik.  

Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att riktlinjer för 

handläggning och verkställighet av boendestöd skall upprättas. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson 

Enhetschef Camilla Hofström 

Enhetschef Margareta Emnegard 
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Kf § 64 
Ks § 195 
Au § 126  Dnr KS 0063/2019 

 

Risk- och sårbarhetsanalys 2020-2023 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
I Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (LEH) kap 2 § 1 första stycket anges att ”Kommuner och 

landsting skall analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i 

kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna 

verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och 

sårbarhetsanalys.” Andra stycket fastslår att ”Kommuner och landsting skall vidare, 

med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa 

en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser.” 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling 

 (MSBFS 2015:5) föreskriver i  § 4 att ”Kommunen ska senast den 31 oktober under 

det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige ställa samman och 

rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalysen…”. 

 

Kanslichef Anders Andersson har tillsammans med kanslisamordnare  

Johanna Haaraoja, webbredaktör Anders S Andersson och assistent Simon Johannsson 

utarbetat förslag till Risk- och sårbarhetsanalys 2020-2023. 

 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  

19 augusti 2019. 

 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
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Förslag 

Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta anta föreliggande förslag till Risk- och sårbarhetsanalys 2020-2023. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 

Risk- och sårbarhetsanalys 2020-2023. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Länsstyrelsen i Örebro län + handling 

Kanslichef Anders Andersson 

Kanslisamordnare Johanna Haaraoja 
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Kf § 65 
Ks § 196 
Au § 127  Dnr KS 0039/2019 

 

Partistöd för 2018 års verksamhet 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 83 anta 

regler för kommunalt partistöd för Ljusnarsbergs kommun. Reglernas § 5 fastslår 

krav på årlig redovisning av partistödets användning och att till redovisningen skall 

bifogas granskningsrapport och granskningsintyg.  

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträden den 12 april 2017 § 14 och  

14 september 2017 § 60 om reviderade regler för redovisningen av partistödets 

användning. 

 

Redovisning av partistödets användning, granskningsrapport och granskningsintyg 

för 2018 har inkommit under februari-april 2019 från Miljöpartiet de gröna i 

Ljusnarsberg, Ljusnarsbergs Arbetarkommun Socialdemokraterna, Vänsterpartiet i 

Ljusnarsberg, Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg och Liberalerna. 

 

Redovisning av partistödets användning, granskningsrapport och granskningsintyg 

för 2018 har inkommit från Sverigedemokraterna den 23 maj 2019. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 juni 2019 § 49 godkänna 

redovisningarna av partistöd för 2018 års verksamhet för partierna Miljöpartiet de gröna 

i Ljusnarsberg, Ljusnarsbergs Arbetarkommun Socialdemokraterna, Vänsterpartiet i 

Ljusnarsberg, Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg och Liberalerna. Vidare 

beslutade kommunfullmäktige hänskjuta redovisningen av partistöd för 2018 års 

verksamhet för Sverigedemokraterna till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen av partistöd 

för 2018 års verksamhet för Sverigedemokraterna.  
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Kommunfullmäktige 
Yrkande 
Ewa-Leena Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt i ett 

tilläggsyrkande kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2018 års verksamhet ej 

utbetalas till Centerpartiet på grund av utebliven redovisning enligt beslutade regler för 

kommunalt partistöd. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och  

Ewa-Leena Johanssons (S) tilläggsyrkande. 

 

_________ 
Expediering: 

Sverigedemokraterna 

Centerpartiet 

Kanslichef Anders Andersson 
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Kf § 66 
Ks § 197 
Au § 128  Dnr KS 0039/2019 

 

Revidering av regler för partistöd 
 

Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 83 anta 

regler för kommunalt partistöd för Ljusnarsbergs kommun. Dessa har sedan vid två 

sammanträden, dels den 12 april 2017 § 14, dels den 14 september 2017 § 60, 

reviderats. Sedan det senaste beslutet har en reviderad Kommunallag antagits som gäller 

från och med den 1 januari 2018. Detta medför att det finns ett behov av att revidera 

kommunens regler för partistöd.  

 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till reviderade regler för 

partistöd  daterade den 30 juli 2019. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige besluta anta föreliggande förslag till reviderade regler för partistöd. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 

reviderade regler för partistöd. 

 

 

Kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Samtliga politiska partier representerade i kommunfullmäktige + handling 

Kanslichef Anders Andersson   
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Kf § 67  Dnr KS 0012/2019 
 

Val av ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022 efter  
Susan Björk (V) 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 juni 2019 § 52, efter egen 

begäran, entlediga Susan Björk (V) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige har att välja ersättare i kommunstyrelsen för perioden  

2019-2022. 

 

Förslag 

Valberedningens ordförande Gert Stark (S) föreslår kommunfullmäktige välja  

Markku Rantamäki (S) till ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Markku Rantamäki (S) till ersättare i kommunstyrelsen 

2019-2022. 

 

_________ 
Expediering: 

Markku Rantamäki (S) 

Kanslichef Anders Andersson 

Kanslisamordnare Johanna Haaraoja 

 

 

 
  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   19 (29) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-09-12 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 68  Dnr KS 0012/2019 
 

Val av ersättare i krisledningsnämnden 2019-2022 efter 
Therese Olsson (V) 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 maj 2019 § 34, efter egen 

begäran, entlediga Therese Olsson (V) från samtliga förtroendeuppdrag. 

 

Kommunfullmäktige har att välja ersättare i krisledningsnämnden för perioden  

2019-2022. 

 

Förslag 

Valberedningens ordförande Gert Stark (S) föreslår kommunfullmäktige välja  

Markku Rantamäki (S) till ersättare i krisledningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Markku Rantamäki (S) till ersättare i 

krisledningsnämnden 2019-2022. 

 

_________ 
Expediering: 

Markku Rantamäki (S) 

Kanslichef Anders Andersson 

Kanslisamordnare Johanna Haaraoja 

 

 

 

 
  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   20 (29) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-09-12 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 69  Dnr KS 0012/2019 
 

Val av ersättare i styrelsen för stiftelsen Stora Gården  
2019-2020 efter Therese Olsson (V) 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 maj 2019 § 34, efter egen 

begäran, entlediga Therese Olsson (V) från samtliga förtroendeuppdrag. 

 

Kommunfullmäktige har att välja ersättare i styrelsen för stiftelsen Stora Gården för 

perioden 2019-2020. 

 

Förslag 

Valberedningens ordförande Gert Stark (S) föreslår kommunfullmäktige välja  

Markku Rantamäki (S) till ersättare i styrelsen för stiftelsen Stora Gården. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Markku Rantamäki (S) till ersättare i styrelsen för 

stiftelsen Stora Gården. 2019-2020. 

 

_________ 
Expediering: 

Markku Rantamäki (S) 

Kanslichef Anders Andersson 

Kanslisamordnare Johanna Haaraoja 

 

 

 

 
  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   21 (29) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-09-12 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 70  Dnr KS 0012/2019 
 

Val av ersättare i valberedningen 2019-2022 efter  
Filip Stark (S) 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 juni 2019 § 51, efter egen 

begäran, entlediga Filip Stark (S) från samtliga förtroendeuppdrag. 

 

Kommunfullmäktige har att välja ersättare i valberedningen för perioden  

2019-2022. 

 

Förslag 

Valberedningens ordförande Gert Stark (S) föreslår kommunfullmäktige välja  

Markku Rantamäki (S) till ersättare i valberedningen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Markku Rantamäki (S) till ersättare i valberedningen  

2019-2022. 

 

_________ 
Expediering: 

Markku Rantamäki (S) 

Kanslichef Anders Andersson 

Kanslisamordnare Johanna Haaraoja 

 

 

 
  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   22 (29) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-09-12 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 71  Dnr KS 0012/2019 
 

Val av ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
2019-2022 efter Janeric Björkman (C) 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 juni 2019 § 53, efter egen 

begäran, entlediga Janeric Björkman (C) från samtliga förtroendeuppdrag. 

 

Kommunfullmäktige har att välja ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

för perioden 2019-2022. 

 

Förslag 

Ordförande Ken Karlsson (S) föreslår att ärendet hänskjuts till senare sammanträde i 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta ärendet till senare sammanträde i 

kommunfullmäktige. 

 

_________ 
Expediering: 

Ordförande Ken Karlsson (S) 

Gruppledare Niklas Hermansson (C) 

Kanslichef Anders Andersson 

Kanslisamordnare Johanna Haaraoja 

 

 
  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   23 (29) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-09-12 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 72  Dnr KS 0012/2019 
 

Val av god man för fastighetsbildning enligt Fastighetslagen 
sakkunnig tätortsfrågor 2019-2022 efter Janeric Björkman (C) 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 juni 2019 § 53, efter egen 

begäran, entlediga Janeric Björkman (C) från samtliga förtroendeuppdrag. 

 

Kommunfullmäktige har att välja god man för fastighetsbildning enligt 

Fastighetslagen sakkunnig tätortsfrågor för perioden 2019-2022. 

 

Förslag 

Niklas Hermansson (C) föreslår kommunfullmäktige välja Matti Pakola (C) till god man 

för fastighetsbildning enligt Fastighetslagen sakkunnig tätortsfrågor 2019-2022. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Matti Pakola (C) till god man för fastighetsbildning 

enligt Fastighetslagen sakkunnig tätortsfrågor 2019-2022. 

 

_________ 
Expediering: 

Matti Pakola (C) 

Lantmäteriet 

Kanslichef Anders Andersson 

Kanslisamordnare Johanna Haaraoja 

 

 
  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   24 (29) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-09-12 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 73  Dnr KS 0012/2019 
 

Val av god man för fastighetsbildning enligt Fastighetslagen 
sakkunnig landsbygdsfrågor 2019-2022 efter  
Janeric Björkman (C) 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 juni 2019 § 53, efter egen 

begäran, entlediga Janeric Björkman (C) från samtliga förtroendeuppdrag. 

 

Kommunfullmäktige har att välja god man för fastighetsbildning enligt 

Fastighetslagen sakkunnig landsbygdsfrågor för perioden 2019-2022. 

 

Förslag 

Niklas Hermansson (C) föreslår kommunfullmäktige välja Matti Pakola (C) till god man 

för fastighetsbildning enligt Fastighetslagen sakkunnig landsbygdsfrågor 2019-2022. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Matti Pakola (C) till god man för fastighetsbildning 

enligt Fastighetslagen sakkunnig landsbygdsfrågor 2019-2022. 

 

_________ 
Expediering: 

Matti Pakola (C) 

Lantmäteriet 

Kanslichef Anders Andersson 

Kanslisamordnare Johanna Haaraoja 

 
  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   25 (29) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-09-12 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 74  Dnr KS 0012/2019 
 

Val av ersättare i valnämnden 2019-2022 efter  
Janeric Björkman (C) 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 juni 2019 § 53, efter egen 

begäran, entlediga Janeric Björkman (C) från samtliga förtroendeuppdrag. 

 

Kommunfullmäktige har att välja ersättare i valnämnden för perioden 2019-2022. 

 

Förslag 

Niklas Hermansson (C) föreslår kommunfullmäktige välja Matti Pakola (C) till ersättare 

i valnämnden. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Matti Pakola (C) till ersättare i valnämnden 2019-2022. 

 

_________ 
Expediering: 

Matti Pakola (C) 

Kanslichef Anders Andersson 

Kanslisamordnare Johanna Haaraoja 

 

 

 

 
  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   26 (29) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-09-12 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Kf § 75  Dnr KS 0012/2019 

 

Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i 
styrelsen för Samordningsförbundet i norra Örebro län 
(SOFINT)  
 

Ärendebeskrivning 
Lena Berglund (S) har den 10 september 2019 inkommit med begäran om 

entledigande från uppdraget som ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet i 

norra Örebro län (SOFINT). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Lena Berglund från uppdraget som ersättare 

i styrelsen för Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT). 

 

_________ 
Expediering: 

Lena Berglund (S) 

Kansliavdelningen 

 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   27 (29) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-09-12 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 76  Dnr KS 0012/2019 
 

Val av ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet i norra 
Örebro län (SOFINT) 2019-2022 efter Lena Berglund (S) 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 september 2019 § 75, efter 

egen begäran, entlediga Lena Berglund (S) från uppdraget som ersättare i styrelsen 

för Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT). 

 

Kommunfullmäktige har att välja ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet i 

norra Örebro län (SOFINT) för perioden 2019-2022. 

 

Förslag 

Ulla Kalander-Karlsson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Gert Stark (S) till 

ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer välja Gert Stark (S) till ersättare i styrelsen för 

Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) 2019-2022. 

 

_________ 
Expediering: 

Gert Stark (S) 

Samordningsförbundet i norra Örebro län 

Kanslichef Anders Andersson 

Kanslisamordnare Johanna Haaraoja 

 

 

 

 
  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   28 (29) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-09-12 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Kf § 77   

 

Delgivningar 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ges följande delgivning: 

 

 Länsstyrelsen i Örebro län, beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige 

från den 14 augusti 2019 till och med den 14 oktober 2022,  

Kjell Eriksson (S) efter Filip Stark (S). 

 

 Länsstyrelsen i Örebro län, beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige 

från den 14 augusti 2019 till och med den 14 oktober 2022,  

Rolf Granberg (C) efter Janeric Björkman (C). 

 

 ”Kommunal redovisning Vilket ansvar har politikerna?” Rådet för 

kommunal redovisning 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar delgivningarna. 

 

_________ 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   29 (29) 
 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-09-12 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

 Bilaga  
 

 

 

 

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde  
torsdagen den 12 september 2019 
 
 
 
 

Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet 

Ewa-Leena Johansson   Daniel Johansson,  

Ken Karlsson Peter Johansson, tjänstgörande ersättare 

Ulla Kalander-Karlsson Jörgen Hart 

Gert Stark  

Maud Tsupukka Centerpartiet 
Antti Tsupukka Niklas Hermansson 

Mattias Svedberg  

Torgny Björn, tjänstgörande ersättare Sverigedemokraterna 
 Helena Heiser, tjänstgörande ersättare 

Vänsterpartiet Hans Karlsson, tjänstgörande ersättare 

Eva Renberg Fredrik Heiser 

 Niklas Bäcker 

Liberalerna Åsa Vennberg 

Ralf Nielsen, tjänstgörande ersättare Thomas Carlsson 

  

Miljöpartiet de gröna  

Ronnie Edvardsson  
 

 


