Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun kallas till sammanträde i
Tingshuset, Kopparberg, torsdagen den 9 november 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

Hot, hat och våld mot förtroendevalda (Bo Per Larsson, Sveriges Kommuner
och Landsting föreläser)

3

Allmänhetens frågestund

4

Ks § 199
Delårsbokslut per den 30 juni 2017, Samhällsförbundet Bergslagen

5

Ks § 203
Fastställande av skattesats för 2018

6

Ks § 205
Ansökan om bidrag till konstgräsplan, Kopparbergs Bollklubb

7

Ks § 201
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

8

9

10

Ks § 204
En genomlysning av förskolans och grundskolans ekonomi utifrån tidigare
budgetbeslut och resursfördelningsmodell enligt uppdrag i 2016 års budget
Ks § 180
Revidering av avtal mellan Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora
kommuner om gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten gällande
kostnadsfördelning
Ks § 211
Medlemskap, förbundsordning, reglemente för direktionen och reglemente för
revisionen, Nerikes Brandkår

11

Ks § 209
Ny medlem, Lekebergs kommun, i den gemensamma nämnden för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, nytt samverkansavtal och
reglemente

12

Ks § 189
Uppföljning av inkomna medborgarförslag 2016-2017

13

Ks § 190
Uppföljning av inkomna motioner 2016-2017

14

Ks § 213
Redovisning och uppföljning av beslut tagna i kommunfullmäktige 2012-2017
exklusive motioner, medborgarförslag och budgetuppdrag

15

Ks § 214
Redovisning och uppföljning av kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-2016

16

Ks § 215
Sammanträdestider 2018 och januari 2019

17

Begäran om avsägelse från uppdrag som ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Elin Allén (S)

18

Delgivningar
- Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Elin Allén (S)

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 30 oktober 2017
Ulla Diedrichsen
Ordförande

