
 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun kallas till sammanträde i  

Aulan, Kyrkbacksskolan                      OBS!!!!!!!!!!!!!! 
torsdagen den 14 maj 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 § 137 

3 Välfärdsbokslut 2020 (Folkhälsochef Peter Björklund föredrar ärendet) 

  

 Ks § 142 

4 Årsredovisning 2019 och revisionsberättelse, Nerikes Brandkår (Brandchef  

Per-Ove Staberyd och ekonomichef Helena Luthman föredrar ärendet) 

  

 Ks § 114 

5 Årsredovisning 2019 för Ljusnarsbergs kommun (Ekonomichef Bo Wallströmer 

föredrar ärendet) 

  

  

6 Revisionsberättelse 2019 och ansvarsfrihet (Revisionens ordförande  

Maria Lönnberg föredrar ärendet) 

  

 Ks § 143 

7 Årsredovisning 2019 och revisionsberättelse, Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen 

 

 Ks § 128 

8 Tidpunkt för delårsrapport 

  



 

 

 

 

  

 Ks § 161 

9 Avveckling av lägenheter på Wallmovägen 

  

 Ks § 147 

10 Yttrande, medborgarförslag rörande uppförande av Kulturcentrum,  

Veronica Andersson 

  

 Ks § 125 

11 Redovisning av uppdrag, policy med våldspreventivt syfte 

  

 Ks § 126 

12 Redovisning av uppdrag, boendeinflytande inom allmännyttan 

  

 Ks § 127 

13 Redovisning av uppdrag, markanvändning vid Garhytteskolan med tillhörande 

utgifter och kostnader inför tillskapande av seniorboende 

  

 Ks § 149 

14 Redovisning av uppdrag, digitaliseringsstrategi i kommunen 

  

 Ks § 150 

15 Redovisning av uppdrag, eventuellt övertagande av lokalvården 

  

 Ks § 151 

16 Redovisning av uppdrag, samverkan med andra kommuner 

  

 Ks § 152 

17 Redovisning av uppdrag, hur varje enhet arbetar aktivt och konkret med 

respektfullt bemötande 

  

 Ks § 154 

18 Uppföljning av beslut tagna i kommunfullmäktige exklusive motioner, 

medborgarförslag och budgetbeslut 2018-2020 

  

 Ks § 155 

19 Uppföljning av budgetbeslut 2015-2019 

  

  



 

  

  

  

  

  

20 Anmälan av medborgarförslag rörande att öka spontanturismen med ovanlig 

och unik marknadsföring, Ove Törnenar 

  

  

21 Delgivningar 

- Ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den 29 april 2020,  

  Torgny Björn (S) efter Sudaduang Svedberg (S) och ny ersättare i    

  kommunfullmäktige från och med den 29 april 2020, Annika Renbro (S) efter  

  Torgny Björn (S), Länsstyrelsen i Örebro län 

  

 

 

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 4 maj 2020 

 

 

 

 

Ken Karlsson 

Ordförande 
 


