
 

 

 
 

Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun kallas till sammanträde i  
Tingshuset, Kopparberg, tisdagen den 12 december 2017, klockan 18.30  
för behandling av nedanstående ärenden. 
(Meddelas ersättarna för kännedom). 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde sänds på Radio Ljus webbradio som  
kan nås via kommunens webbplats. 
 

  
1 Val av protokolljusterare och justeringsersättare 
  

  
2 Allmänhetens frågestund 
  
 Ks § 242 
3 Yttrande över medborgarförslag rörande inrättande av fattigmansfond,  

Birgitta Fransson 
  
 Ks § 243 
4 Yttrande över medborgarförslag rörande kolonilotter, Thyra Lundell 
  
 Ks § 227 
5 Budget 2018 och plan för 2019-2020 
  
 Ks § 231 
6 Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen 
  
 Ks § 226 
7 Kartläggning av individer (20-64 år) som inte fanns i Ljusnarsbergs kommun 

2015 
  
 Ks § 244 
8 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden samt revidering av 

arbetsordning för kommunfullmäktige 
  
 Ks § 245 
9 Anmälan av arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
  

  9b      Mark och exploateringsfunktion i samverkan 
 

10 Val av en ordinarie ledamot i direktionen för Nerikes Brandkår från och med 
den 1 januari 2018 

 



 

  
11 Val av ersättare i direktionen för Nerikes Brandkår från och med den  

1 januari 2018 
  
  

12 Val av revisor i Nerikes Brandkår 
  
  

13 Val av ledamot i kommunstyrelsen efter Janeric Björkman (C) 
  
  

14 Val av ledamot i krisledningsnämnden efter Janeric Björkman (C) 
  
  

15 Val av ersättare i valnämnden efter Janeric Björkman (C) 
  
  

16 Val av ledamot i valberedningen efter Janeric Björkman (C) 
  
  

17 Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården efter Janeric Björkman (C) 
  
  

18 Val av ersättare i valnämnden efter Nina Geschwind (S) 
  
  

19 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare för ledamot i kommun-
fullmäktige, Kajsa Norling (C) 

  
  

20 Delgivningar 
- Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Maud Tsupukka (S) 

 - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Kajsa Norling (C) 
 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Lekebergs kommun den  

   27 november 2017 § 74, beslut om ansökan om medlemskap i gemensam 
    nämnd för företagshälsovård samt tolk.- och översättarservice 

 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Lekebergs kommun den  
   27 november 2017 § 75, beslut att erbjuda Ljusnarsbergs kommun  
   medlemskap i Nerikes Brandkår 

 
Handlingarna till de förekommande ärendena är tillgängliga på kommunkontoret samt 
kommunens hemsida till och med sammanträdesdagen.  
 
Undvik parfym och liknande av hänsyn till känsliga och allergiska personer. 
 
Kopparberg den 4 december 2017 
 
Ulla Diedrichsen 
Ordförande 


