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Kommunfullmäktige 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-09-27 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Lindeskolans aula, kl. 14:00-16:50 

Beslutande: Se bilaga 
 

Övriga 
deltagare: 

Helena Randefelt, sekreterare 
Christer Lenke, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Madde Gustavsson, socialchef  
Henrik Arenvang, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare 
Jessica Brogren, nämndsekreterare 
Anton Johansson, praktikant vid kanslienheten 
Anette Persson, controller 
Jessica Andersson, ekonomienheten 
Sara Andersson, ekonomienheten 
Catrine Hellqvist, ekonomienheten 
Mats Melander, ordförande revisionen 
 

Utses att justera Jonas Kleber (C) och Pär-Ove Lindqvist (M) med Arnold Bengtsson (S) och 
Lillemor Bodman (M) som ersättare. 
  

Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten tisdag den 2 oktober kl. 16.45 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________ 
Helena Randefelt 

 
Paragraf 

 
87-119 

 
Ordförande 

 
____________________________________________________
_ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
____________________________________________________
_ 
Jonas Kleber 

   
 Justerare ____________________________________________________

_ 
Pär-Ove Lindqvist 
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Ledamöter 
Irja Gustavsson (S) 
Linda Svahn (S) 
Bengt Storbacka (S), ordförande 
Linda Andersson (S) 
Daniel Andersson (S) 
Joacim Hermansson (S) 
Zaki Habib (S) 
Kristine Andersson (S) 
John Omoomian (S) 
Lennart Olsson (S) 
Margareta Ahlm (S) 
Jonas Bernström (S) 
Arnold Bengtsson (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Jonas Kleber (C) 
Susanne Karlsson (C) 
Tuula Marjeta (C), 2:e vice ordförande 
Johan Andersson (C) 
Christina Pettersson (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Gunilla Remnert (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Anniette Lindvall (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Margareta Tillas (L) 
Fredrik Lindmark (M), vice ordförande 
Ingrid Åberg (KD) 
Bengt Evertsson (MP) 
Agneta Nilsdotter (MP) 
Per Söderlund (SD) 
Pamela Hopkins (SD) 
Thord Durnell (SD) 
Birgitta Duell (SD) 
Mats Seijboldt (SD) 
Anders Eriksson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ulla Lundqvist (S) för Farhia Ahmed Shekh (S) 
Bo Stenberg (S) för Annamaria Ericsson (S) 
Christer Pilblad (S) för Anders Ceder (S) 
Tomas Klockars (M) för Anna Öfverström (M) 
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Ärendeförteckning 

 
§87/18 Förslag till utdebitering för år 2019 
  
§88/18 Mål och budget 2019 och VP 2020-2021 
  
§89/18 Delårsrapport januari-juni 2018 för alla nämnder 
  
§90/18 Borgensavgift 2019 
  
§91/18 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat 
  
§92/18 Plan för gestaltning av det offentliga rummet i Lindesbergs 

kommun 2018-2021 
  
§93/18 Riktlinjer för kommunal flaggning i Lindesbergs kommun 
  
§94/18 Föreskrifter om vård av allmänna handlingar i Lindesbergs 

kommun 
  
§95/18 Upphörande av riktlinjer för bisysslor 
  
§96/18 Svar på motion från Bo Carlqvist (L) om anläggandet av 

Loppholmsbadet i Lindesberg  
  
§97/18 Svar på motion från Mats Seijboldt (SD) om trygghetstelefon i 

Lindesbergs kommun 
  
§98/18 Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldson 

(MP) om körkortsteori till alla gymnasieelever 
  
§99/18 Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om gratis fysisk 

träning för äldre 
  
§100/18 Svar på motion från Bengt Storbacka (S) om ett hållbart och 

inkluderat samhälle för alla, om medlemskap i Unesco - LUCS 
  
§101/18 Motion från Mats Seijboldt (SD) om sänkta arvoden för 

råd/styrelseordförande 
  
§102/18 Motion från John Omoomian (S) om ny rutin med begäran om 

belastningsutdrag vid anställning inom socialförvaltningens 
omsorgsområden 
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§103/18 Motion från Tuula Marjeta (C) och Christina Pettersson (C) om att 
ge pensionärer 80+ hemtjänst 8 timmar/månad utan krav på 
biståndsbedömning 

  
§104/18 Motion från Christina Pettersson (C) om yngre demenssjukas 

behov av korttidsplatser och särskilt boende i kommunerna i norra 
Örebro län, KNÖL 

  
§105/18 Motion från Christina Pettersson (C) och Tuula Marjeta (C) om att 

förbättra anhörigstödet i Lindesbergs kommun 
  
§106/18 Motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldson (MP) 

om utökad tid på dagvård för dementa 
  
§107/18 Medborgarförslag om rullstolsgunga i Lindesberg 
  
§108/18 Medborgarförslag om parkering vid lekplats vid Tranbärsvägen 
  
§109/18 Medborgarförslag om namnändring på Lindbackaskolan 
  
§110/18 Medborgarförslag om att kommunen ska sluta skjuta fyrverkerier 
  
§111/18 Svar på interpellation från Sverigedemokraterna till 

kommunstyrelsens ordförande om Lindesbergs kommuns 
krisberedskap 

  
§112/18 Svar på interpellation från Lillemor Bodman, Moderaterna, om 

gästbryggor, bad och muddring (Lindesjön) 
  
§113/18 Meddelanden 
  
§114/18 Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapport 2018 
  
§115/18 Avsägelse från uppdraget som ersättare i 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Dan Lindberg (SD) 
  
§116/18 Avsägelse av uppdraget som ersättare i socialnämnden från Dan 

Lindberg (SD) 
  
§117/18 Medborgarförslag om uppresning av sly längs strandpromenaden i 

Lindesberg 
  
§118/18 Medborgarförslag om sänkt hastighet på Gruvgatan i Lindesberg 
  
§119/18 Allmänhetens frågestund 
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KF §87/18   Dnr: KS 2018/302 
 
Förslag till utdebitering för år 2019 
 
Beslut 
 
Utdebiteringen för år 2019 fastställs till 22:30 per skattekrona  
 
Ärendebeskrivning 
 
Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2018 fastställdes av 
kommunfullmäktige i november 2017 till 22:30 kronor per 
skattekrona. 
 
Budgetförslaget innebär oförändrad skattesats 2019. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 
Utdebiteringen för år 2019 fastställs till 22:30 per skattekrona  

 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Ekonomienheten 
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KF §88/18   Dnr: KS 2018/148 
 
Mål och budget 2019 och VP 2020-2021 
 
Beslut 
 

1. Mål och budget för åren 2019 och VP 2020–2021, inklusive 
nämndernas verksamhetsplaner, budgetramar (nettokostnader) 
och investeringar antas. 
 

2. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten 
fastställs till 47 500 000 kronor år 2019. Finansiering kan ske 
genom nyupplåning. Övriga investeringar beräknas finansieras 
med lån till ett belopp av 20 000 000 kronor. Låneramen för 
långfristig upplåning fastställs till maximalt 67 500 000 kronor 
under 2019.  
 

3. Finansiella mål- Verksamhetens nettokostnader får inte 
överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella 
statsbidrag och Soliditeten skall vara oförändrad eller öka 
under planperioden 2019-2021. 
 

4. Leasing betraktas som en form av upplåning och får endast ske 
efter samråd med kommunledningskontorets upphandlare och 
undertecknas av firmatecknare. 

 
5. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om omdisponeringar 

av budgeterade medel för projekt i investeringsbudget samt 
besluta om ombudgeteringar mellan åren för redan beslutade 
projekt. 

 
6. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen medges rätt att 

besluta om omdisponeringar av budgeterade medel för va-
/renhållningsprojekt. Kommunstyrelsen skall informeras om 
detta i den månadsvisa uppföljningen efter beslut i direktionen. 
 

7. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska 
hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att mål och 
ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den 
ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut fattas av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

 
  
 
Ärendebeskrivning 
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Kommunstyrelsen mål- och budgetseminarium 1 – Att äga framtiden 
genomfördes 2018-05-04. På seminariet presenterades 
omvärldsanalys, befolkningsutveckling och ekonomiska 
förutsättningar inklusive skatteunderlagsprognos och 
volymjustering. Kommande framtidsfrågor, utmaningar, möjligheter 
på kort och lång sikt för kommunen presenterades. Förvaltningarnas 
konsekvensbeskrivning utifrån beslutad verksamhetsplan 
presenterades. Gruppvisa diskussioner med syfte att ta fram ett 
förslag till mål- och budget 2019–2021 och på längre sikt, inklusive 
investeringar. 
 
Kommunstyrelsen har på Mål- och budgetseminarium 2– Att äga 
framtiden 2018-05-29 tagit del av nämndernas 
konsekvensbeskrivningar och på vilket sätt de givna ramarna 
bedöms påverka verksamheten och måluppfyllelse. Ramarna som 
gäller är de av kommunfullmäktige  
2017-12-13 fastställda och ingår i verksamhetsplan 2019–2020 
(VP). 
De ekonomiska planeringsförutsättningarna har sedan 
planen antogs förändrats. Minskad befolkning innebär lägre 
skatteintäkter utifrån den framskrivna befolkningsprognosen. 
 
Förvaltningscheferna fortsatte presentationen med fokus på följande 
frågeställningar: Organisation gällande för- och grundskola, kultur 
samt idrottsanläggningar, förebyggande arbete, samordning mm. 
 
Majoriteten föreslog ytterligare kostnadsreduceringar med 7 Mnkr 
från 2019 och ytterligare 21 Mnkr från 2020. Fördelningen 2019 har 
presenterats av kommundirektörens ledningsgrupp. 
 
Ramminskningen fördelas enligt följande, Mnkr: 
 
    2019 2020 
Kommunstyrelsen  2,8 11,0 
Samhällsbyggnadsförbundet 2,2 *)  
Barn- och utbildningsnämnden 1,0   7,0 
Socialnämnden  1,0   3,0 
Totalt   7,0 21,0 
 
*) Belopp ej angivet ingår som del i de 11 Mnkr som redovisas 
under kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslöt 2018-06-05, § 75 enligt följande: 
 

1. Preliminära budgetramar för Mål- och budget 2019–2021 gäller 
enligt verksamhetsplan med reduceringar på 7 Mnkr från år 2019 
och ytterligare 21 Mnkr från år 2020. 
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2. Nämnderna ska besluta om tillkommande konsekvens-beskrivningar 

som fokuserar på effekterna för verksamheten av de givna ramarna. 
Handlingar ska lämnas till ekonomienheten senast 17 augusti 2018. 
Kommunstyrelsen har på Mål- och budgetseminarium 3- Att äga 
framtiden 2018-08-28 efter presentation av konsekvenser för de 
tillkommande kostnadseffektiviseringarna som respektive 
nämnd/utskott beslutat föreslå budget enligt  
 
Fokus har skett på budgetåret 2019. Arbetet med att ta fram 
kostnadsreduceringar för åren 2020-2021 pågår. 
 
Enligt tidplanen sker behandling på kommunstyrelsen 2018-09-18 
och fastställande sker av kommunfullmäktige 2018-09-27. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

1. Mål och budget för åren 2019 och VP 2020–2021, inklusive 
nämndernas verksamhetsplaner, budgetramar (nettokostnader) 
och investeringar antas. 
 

2. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten 
fastställs till 47 500 000 kronor år 2019. Finansiering kan ske 
genom nyupplåning. Övriga investeringar beräknas finansieras 
med lån till ett belopp av 20 000 000 kronor. Låneramen för 
långfristig upplåning fastställs till maximalt 67 500 000 kronor 
under 2019.  
 

3. Finansiella mål- Verksamhetens nettokostnader får inte 
överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella 
statsbidrag och Soliditeten skall vara oförändrad eller öka 
under planperioden 2019-2021. 
 

4. Leasing betraktas som en form av upplåning och får endast ske 
efter samråd med kommunledningskontorets upphandlare och 
undertecknas av firmatecknare. 
 
 

5. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om omdisponeringar 
av budgeterade medel för projekt i investeringsbudget samt 
besluta om ombudgeteringar mellan åren för redan beslutade 
projekt. 
 

6. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen medges rätt att 
besluta om omdisponeringar av budgeterade medel för va-
/renhållningsprojekt. Kommunstyrelsen skall informeras om 
detta i den månadsvisa uppföljningen efter beslut i direktionen. 
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7. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska 

hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att mål och 
ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den 
ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut fattas av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Irja Gustavsson (S), Jonas Kleber (C), Linda Svahn (S), Susanne 
Karlsson (C), Kristine Andersson (S), Christina Pettersson (C) och 
Jonas Bernström (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) överlämnar budgetförslag från Moderaterna, 
Liberalerna och Kristdemokraterna och föreslår bifall till deras 
budgetförslag istället för kommunstyrelsens beslutspunkt 1, samt 
föreslår bifall till beslutspunkt 2-8 samt föreslår att 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ska få i uppdrag att under 
budgetåret 2019 tillsätta interna resurser på planavdelningen. 
 
Ulf Axelsson (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag med 
tilläggen att tillföra socialnämnden 500 000 kronor för att återinföra 
resor till och från daglig verksamhet, samt tillföra socialnämnden 
1 500 000 kronor för att tillsätta boendestödjare. 1 mnkr tas från 
tillväxtförvaltningens näringslivsenhet och 1 mnkr tas från resultatet. 
 
Margareta Tillas (L) och Ingrid Åberg (KD) föreslår bifall till Pär-
Ove Lindqvists (M) förslag till beslut. 
 
Per Söderlund (SD) överlämnar budgetförslag från 
Sverigedemokraterna och föreslår bifall till deras budgetförslag.  
 
Agneta Nilsdotter (MP) föreslår att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen för att arbeta fram ett nytt förslag till budget. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande informerar om att han kommer att behandla 
tilläggsförslagen för sig. 
 
Ordförande finner att det finns 3 förslag till beslut och föreslår 
följande beslutsgång: 
 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (46)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Följande förslag ställs mot varandra: 
Kommunstyrelsens förslag 
Moderaterna, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag 
Sverigedemokraternas förslag 
 
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande tar sedan upp Moderaterna, Liberalernas och 
Kristdemokraternas tilläggsförslag och finner att förslaget avslås. 
 
Ordförande tar därefter upp Vänsterpartiets tilläggsförslag om resor 
till och från daglig verksamhet och finner att förslaget avslås. 
 
Ordförande tar till sist upp Vänsterpartiets förslag om 
boendestödjare och finner att förslaget avslås. 
 
Reservationer 
 
Agneta Nilsdotter (MP) och Bengt Evertsson (MP) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Agneta Nilsdotters (MP) förslag om 
återremiss. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M), Anniette Lindvall (M), Lillemor Bodman 
(M), Sven-Erik Larsson (M), Tomas Klockars (M), Fredrik 
Lindmark (M), Margareta Tillas (L) och Ingrid Åberg (KD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Pär-Ove Lindqvists (M) 
förslag till beslut. 
 
Ulf Axelsson (V) och Gunilla Remnert (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Ulf Axelssons (V) tilläggsförslag. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Ekonomienheten 
 
För kännedom 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
KF §89/18   Dnr: KS 2018/287 
 
Delårsrapport januari-juni 2018 för alla nämnder 
 
Beslut 
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Delårsrapport januari-juni 2018 godkänns.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomienheten inkom den 10 september 2018 med en 
delårsrapport för januari-juni 2018 för antagande.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 
Delårsrapport januari-juni 2018 godkänns.  
 
 
_____ 
 
Meddelas för kännedom: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Ekonomienheten 
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KF §90/18   Dnr: KS 2018/301 
 
Borgensavgift 2019 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige fastställer den kommunala borgensavgiften till 
0,3 % på aktuellt lånebelopp 2018-12-31, d v s saldot året innan 
budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2018 och gäller 
åtaganden enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 210 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Gunilla Sandgren inkom den 3 september 2018 med 
en tjänsteskrivelse med förslag till fastställande av borgensavgift. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3 % på aktuellt 
lånebelopp 2018-12-31, d v s saldot året innan budgetåret. Avgiften 
är oförändrad i förhållande till 2018 och gäller åtaganden enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 210. 

 
 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Ekonomichef 
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KF §91/18   Dnr: KS 2018/268 
 
Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponering avseende derivat 
 
Beslut 
 

1. Lindesbergs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse 
av den 7 maj 1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Lindesbergs 
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen 
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Lindesbergs kommun genom att 
företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och 
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i 
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 
borgenärer. 
 

2. Lindesbergs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 
Lindesbergs kommun den 3 augusti 2011, vari det inbördes 
ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller. 
 

3. Lindesbergs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 
Lindesbergs kommun den 3 augusti 2011, vari Lindesbergs 
kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 
 

4. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande, Irja 
Gustavsson och ekonomichef, Gunilla Sandgren att för 
kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning 
av detta beslut. 

Ärendebeskrivning 
 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB 
(publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning 
ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i 
Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga 
medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara 
solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga 
förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. 
Lindesbergs kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 7 maj 
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1993 och har bekräftat densamma genom beslut av 
kommunfullmäktige den 19 oktober 2009. 
 
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos 
Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på 
lånemarknaden presenteras borgens-förbindelserna för långivaren. I 
den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i 
samband med Kommuninvests upplåning företräder således 
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.  
 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag 
då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet 
bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för 
Lindesbergs kommuns borgensåtagande kommer således inom kort 
att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av 
villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse 
borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av 
mycket stor vikt att Lindesbergs kommun innan 
borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i 
kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar 
en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har 
skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 
 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett 
separat regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även 
dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen 
samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Lindesbergs 
kommun undertecknade Regressavtalet den 3 augusti 2011 och 
Garantiavtalet den 3 augusti 2011. Även dessa avtal riskerar att bli 
ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i 
enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.  
 
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett 
gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att 
Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i samband 
med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse 
göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen 
(”Bekräftelsen”).  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 
1. Lindesbergs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av 

den 7 maj 1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Lindesbergs 
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld 
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för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 
Lindesbergs kommun genom att företa samtliga nödvändiga 
åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande 
och blivande borgenärer. 

 
2. Lindesbergs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Lindesbergs kommun den 3 augusti 2011, vari det inbördes 
ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller. 

 
3. Lindesbergs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Lindesbergs kommun den 3 augusti 2011, vari Lindesbergs 
kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

 
4. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande, Irja 

Gustavsson och ekonomichef, Gunilla Sandgren att för kommunens 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Ekonomichef 
Kommunstyrelsens ordförande 
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KF §92/18   Dnr: KS 2017/265 
 
Plan för gestaltning av det offentliga rummet i 
Lindesbergs kommun 2019-2022 
 
Beslut 
 

1. Plan för gestaltning av det offentliga rummet i Lindesbergs 
kommun 2019–2022 antas. 

2. Enprocentsregeln gäller i Lindesbergs kommun, dock med 
maxbeloppet 1 000 000 kronor. 

3. I ägardirektiven till de kommunala bolagen läggs till att 
enprocentsregeln följs av dem, dock med maxbeloppet 
1 000 000 kronor.  

4. En övergripande samverkansgrupp skapas rörande det 
offentliga rummet. Representanterna specificeras i plan för 
gestaltning av det offentliga rummet. Gruppen arbetar på 
uppdrag av verksamhetsansvarig nämnd. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Att ha en plan för gestaltning av det offentliga rummet är viktigt för 
att stärka kommunens identitet och varumärke. Det offentliga 
rummet utgörs av bebyggelsen ute samt inomhus där allmänheten 
har tillträde. Dit räknas gator, torg och parker samt utrymmen i 
allmänna lokaler och lokaler för skola, vård och omsorg. De 
politiska församlingarna i kommunerna har det yttersta ansvaret för 
de offentliga rummen. Planen ska lyfta fram konstens betydelse i det 
offentliga rummet. Lindesbergs kommuns tidigare bild och 
formstrategin var fastslagen 2013-09-12 av den dåvarande kultur- 
och fritidsnämnden.  
 
I den nya planen ingår fyra delar; en inriktning då det gäller den 
offentliga konsten, resonemang kring enprocentsregeln, en 
samverkansgrupp kring det offentliga rummet samt resonemang 
kring begreppet den offentliga konsten. Det finns också riktlinjer 
kopplade till planen. 
 
Syftet med planen är att tydliggöra hur Lindesbergs kommun vill 
arbeta med konsten i det offentliga rummet. 
 
Planen har tidigare kallats Bild- och formstrategi för Lindesbergs 
kommun. Dokumentet ska dock fungera som en plan och har en 
bredare uppgift att fylla än endast bild och formområdena.  
 
Förslaget till plan har skickats på remiss till Fastigheter i Linde AB 
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och Samhällsbyggnad Bergslagen. Deras svar har vägs in i den nya 
planen som också efter detta har beretts i Lindesbergs kommuns 
ledningsgrupp. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

1. Plan för gestaltning av det offentliga rummet i Lindesbergs 
kommun 2019–2022 antas. 

2. Enprocentsregeln gäller i Lindesbergs kommun, dock med 
maxbeloppet 1 000 000 kronor. 

3. I ägardirektiven till de kommunala bolagen läggs till att 
enprocentsregeln följs av dem, dock med maxbeloppet 
1 000 000 kronor.  

4. En övergripande samverkansgrupp skapas rörande det 
offentliga rummet. Representanterna specificeras i plan för 
gestaltning av det offentliga rummet. Gruppen arbetar på 
uppdrag av verksamhetsansvarig nämnd. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Mats Seijboldt (SD) föreslår ett maxbelopp på 500 000 kr i stället 
för liggande förslag på 1 000 000 kr.  
 
Beslutsgång  
 
Ordförande ställer Mats Seijboldts (SD) förslag mot 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
 
Mats Seijboldt (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
förslag till beslut. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommundirektör 
Kulturenheten 
 
Meddelas för kännedom: 
Samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag 
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KF §93/18   Dnr: KS 2017/162 
 
Riktlinjer för kommunal flaggning i Lindesbergs 
kommun 
 
Beslut 
 
Riktlinjer för flaggning i Lindesbergs kommun daterat den 22 mars 
2017 antas att gälla från och med den 1 november 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lindesbergs kommun har sedan tidigare inga tydliga riktlinjer för 
hur flaggning ska ske på kommunala flaggstänger.  
 
Kanslienheten har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit 
fram förslag på riktlinjer för flaggning i Lindesbergs kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2017 § 49 att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar;  
 
Sverigefinnarnas dag den 24 februari läggs till som flaggdag i 
riktlinjerna.  
Riktlinjer för flaggning i Lindesbergs kommun daterat den 22 mars 
2017 antas att gälla från och med den 1 juni 2017.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2017 § 33 att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att utreda kostnaderna 
för flaggning på kommunens skolor på Svenska flaggans dag den 6 
juni. 
 
Eventuell flaggning på samtliga skolor på Svenska flaggans den den 
6 juni 2018 skulle enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
kosta ungefär 13 600 kronor fördelat på 4 personer eftersom 
flaggorna måste hissas klockan 8 på morgonen och halas senast 
21.00. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 
Riktlinjer för flaggning i Lindesbergs kommun daterat den 22 mars 
2017 antas att gälla från och med den 1 juli 2018. 
 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
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Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att riktlinjerna ska antas att 
gälla från den 1 november 2018. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande tar först upp kommunstyrelsens förslag och finner att 
förslaget godkänns. 
 
Ordförande tar därefter upp Bengt Storbackas (S) ändringsförslag 
och finner att förslaget godkänns. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
Meddelas för åtgärd: 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KF §94/18   Dnr: KS 2018/161 
 
Föreskrifter om vård av allmänna handlingar i 
Lindesbergs kommun 
 
Beslut 
 

1. Föreskrifter om vård av allmänna handlingar i Lindesbergs 
kommun antas.  

2. Föreskrifterna ersätter Kommunalt arkivreglemente antaget 
av KF § 73/2015 

 
Ärendebeskrivning 
 
Varje enskild kommun ska anta föreskrifter om hur arkivhandlingar 
hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Dessa föreskrifter 
gäller utöver det  i arkivlagen (SFS 1990:782) och 
arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna.  
 
Föreskrifterna om vård av allmänna handlingar i Lindesbergs 
kommun innehåller uppdaterad information kring arkivansvar i 
Lindesbergs kommun, samt ett förtydligande av hantering och vård 
av kommunens allmänna handlingar. Föreskrifterna ersätter tidigare 
antaget Kommunalt arkivreglemente antaget av KF § 73/2015. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

1. Föreskrifter om vård av allmänna handlingar i Lindesbergs 
kommun antas.  

2. Föreskrifterna ersätter Kommunalt arkivreglemente antaget 
av KF § 73/2015 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Arkivarie 
 
För kännedom: 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer för vbf till arkivansvariga och arkivredogörare 
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KF §95/18   Dnr: KS 2018/256 
 
Upphörande av riktlinjer för bisysslor 
 
Beslut 
 
Riktlinjer för bisysslor upphör den 31 oktober 2018. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2005-12-19, Kf § 
147/2005.  Det är relevant att avsluta nuvarande riktlinjer då 
skrivningen i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) ändrats. 
Hanteringen som riktlinjerna tar upp stämmer inte med det som 
(AB) nu har inskrivet. Övrigt innehåll i riktlinjerna är reglerat 
genom lag, avtal eller andra dokument antagna inom Lindesbergs 
kommun. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Riktlinjer för bisysslor upphör den 31 oktober 2018. 

 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Personalchef 
 
Meddelas för kännedom: 
Personalenheten 
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KF §96/18   Dnr: KS 2017/245 
 
Svar på motion från Bo Carlqvist (L) om anläggandet 
av Loppholmsbadet i Lindesberg  
 
Beslut 
 
Motionen besvaras med kommunstyrelsens (§130/2018) uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att kostnadsberäkna 
anläggning av badplats vid Loppholmen.   
 
Ärendebeskrivning 
 
Bo Carlqvist (L) inkom den 17 maj 2017 med en motion där han 
föreslår att ett friluftsbad anläggs på Loppholmarna i Lindesberg.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen. 
 
Kommundirektören förslår i en tjänsteskrivelse daterat den 11 juni 
2018 att kommunstyrelsen ska uppdra till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att kostnadsberäkna 
anläggning av badplats vid Loppholmen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Motionen besvaras med kommunstyrelsens (§130/2018) uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att kostnadsberäkna 
anläggning av badplats vid Loppholmen.  
 
_____ 
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KF §97/18   Dnr: AKK2016/435 
 
Svar på motion från Mats Seijboldt (SD) om 
trygghetstelefon i Lindesbergs kommun 
 
Beslut 
 
Motionen besvaras med yttrande från socialchefen daterat den 24 
augusti 2018.  
 
Ärendebeskrivning  
 
Mats Seijboldt (SD) inkom den 28 november 2018 med en motion 
där han föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för inrättande av ett system med trygghetstelefon i 
Lindesberg. Målsättningen ska vara att upprätta ett långsiktigt 
samverkansavtal med lämplig organisation inom det civila 
samhället, alternativt andra kommuner, och därefter återkomma med 
ett förslag till organisation och finansiering av tjänsten. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2016 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen. 

 
Socialchefen inkom med ett yttrande den 24 augusti 2018 där det 
framkommer att socialförvaltningen anser det viktigt att arbeta 
vidare med pågående arbete samt att se över möjligheterna till 
eventuell delaktighet i Safeland appen.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 

Motionen besvaras med yttrande från socialchefen daterat den 24 
augusti 2018. 

 
_____ 
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KF §98/18   Dnr: KS 2018/71 
 
Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) och 
Marita Haraldson (MP) om körkortsteori till alla 
gymnasieelever 
 
Beslut 
 
Motionen avslås med hänvisning till barn- och utbildningsnämnden 
yttrande daterat den 4 juni 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldson (MP) inkom den 13 
februari 2018 med en motion där de föreslår att kommunen ska 
erbjuda alla gymnasielever körkortsteori. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen. 
 
Motionen remitterades den 13 mars 2018 till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden inkom med ett yttrande daterat den 4 
juni 2018 där det framkommer att det varken föreligger juridiska, 
ekonomiska eller praktiska förutsättningar att tillhanda körkortsteori 
till samtliga elever vid Lindeskolan 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 

Motionen avslås med hänvisning till barn- och utbildningsnämnden 
yttrande daterat den 4 juni 2018. 
 

 
_____ 
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KF §99/18   Dnr: KS 2018/38 
 
Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om gratis 
fysisk träning för äldre 
 
Beslut 
 
Motionen avslås. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Agneta Nilsdotter (MP) inkom den 26 januari 2018 med en motion  
där hon föreslår att Lindesbergs kommuns invånare över 60 år får en  
inbjudan till att börja träna under ledning av kunnig personal.  
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 att remittera  
motionen till kommunstyrelsen.  
 
Motionen remitterades den 13 mars 2018 till tillväxtutskottet för  
yttrande.  
 
Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom den 4 juni 2018 2018 med  
yttrande där det framkommer att det inte finns någon studie som  
visar att ett ensidigt ökat utbud av olika motionsformer också lockar  
den grupp som är i störst behov av fysisk aktivitet att börja  
motionera. Den absolut vanligaste formen av motion för äldre och  
pensionärer är egenmotion i form av promenader, cykling, simning,  
allmän fysisk aktivitet mer mera. Aktiviteter som oftast inte utövas i  
grupp. Ett utökat utbud av olika motionsformer lockar främst de som 
redan är aktiva i någon annan motionsform. 
 
Intentionerna i förslaget är i grunden bra men metoden för att nå ett  
gott resultat är inte rimlig att genomföra. Kommunen kan inte  
ensidigt tillhandahålla ett utbud av aktiviteter som motionären  
önskar. Det gäller såväl brist på ekonomiska som personella  
resurser. Kommunen är geografiskt stor och för att nå alla i  
målgruppen krävs stora insatser.  
 
För att nå rätt målgrupp och personer med svag hälsa måste det ske  
ett förbättrat samarbete mellan sjukvården, föreningslivet, 
organisationer som arbetar med folkhälsa och kommunen. 
Kommunen kan stödja föreningar som bedriver eller vill bedriva  
verksamhet riktat mot målgruppen. Kommunen kan förbättra  
motionsinsatserna inom äldreomsorgen. Dessutom kan kommunen 
öka förutsättningarna för egenmotion genom att förbättra gångvägar,  
cykelbanor, motionsspår och andra anläggningar där äldre kan utöva  
sin motion. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Motionen avslås. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Agneta Nilsdotter (MP) föreslår att motionen ska återremitteras för 
att den inte har lästs på rätt sätt. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige kan besluta 
enligt kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
_____ 
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KF §100/18   Dnr: AKK2014/494 
 
Svar på motion från Bengt Storbacka (S) om ett 
hållbart och inkluderat samhälle för alla, om 
medlemskap i Unesco - LUCS 
 
Beslut 
 
Motionen avslås. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Socialdemokraterna har genom Bengt Storbacka i motion 2014/494,  
2014-12-01, föreslagit att kommunen ska ansöka om medlemskap i 
Unesco LUCS.  
 
Som medlem i Unesco LUCS ingå man i en kunskapsplattform 
bestående av aktörer som genom utbyte av goda exempel och 
inspiration arbetar gemensamt för att driva en utveckling mot ett 
hållbart interkulturellt samarbete. Som medlem får man stöd och 
vägledning i det interkulturella arbetet och får en nationell arena för 
sitt arbete. Unesco LUCS grundades 2014 av kommunerna 
Botkyrka, Eskilstuna och Malmö.  
 
Lindesbergs kommun samarbetar inom nätverket Vem fn med 
kommunerna Borlänge, Falköping och Nässjö och där har 
medlemskap diskuterats utifrån behovet av att arbeta för ett hållbart 
och inkluderande samhälle.  
 
Ett medlemskap ställer krav på organisationen att identifiera och 
utveckla minst ett projekt som matchar målen för Unesco LUCS och 
etablera en lokal organisation för arbetet samt utföra två årliga 
informationsaktiviteter och en årlig rapportering till Unesco LUCS.  
I Lindesbergs kommun finns en inriktning att tillskapa ett råd för 
mänskliga rättigheter som inkluderar nuvarande pensionärsråd och 
rådet för personer med funktionsnedsättning. Genomförs detta bör 
en tjänsteperson utses för administration av rådets möten och arbete 
utifrån rådets uppdrag. Det är då lämpligt att pröva ett medlemskap i 
Unesco LUCS då förutsättningar kan finnas för att arbeta enligt 
organisationens krav. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Motionen avslås. 
_____ 
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KF §101/18   Dnr: KS 2018/277 
 
Motion från Mats Seijboldt (SD) om sänkta arvoden 
för råd/styrelseordförande 
 
Beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mats Seijboldt (SD) föreslår i en motion daterad den 30 juli 2018 att 
arvodesnivån för kommunstyrelsens ordförande ska vara 80 % av 
riksdagsarvodet, arvodesnivån för övriga kommunalråd ska vara  
70 % av riksdagsarvodet och att mötesarvodet ska sänkas med 20 %. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att motionen ska remitteras 
till kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (46)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §102/18   Dnr: KS 2018/291 
 
Motion från John Omoomian (S) om ny rutin med 
begäran om belastningsutdrag vid anställning inom 
socialförvaltningens omsorgsområden 
 
Beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
John Omoomian (S) föreslår i en motion att Lindesbergs kommun 
ska begära utdrag ur belastningsregistret vid alla anställningar av 
personal inom socialnämndens alla områden. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att motionen ska remitteras 
till kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
 
 

 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (46)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §103/18   Dnr: KS 2018/281 
 
Motion från Tuula Marjeta (C) och Christina 
Pettersson (C) om att ge pensionärer 80+ hemtjänst 8 
timmar/månad utan krav på biståndsbedömning 
 
Beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tuula Marjeta (C) och Christina Pettersson (C) föreslår i en motion 
ankommen den 6 augusti 2018 att Lindesbergs kommun beslutar att 
ge alla pensionärer över 80 år, åtta timmar hemtjänst per månad utan 
biståndsbedömning. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att motionen ska remitteras 
till kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 

 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (46)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §104/18   Dnr: KS 2018/292 
 
Motion från Christina Pettersson (C) om yngre 
demenssjukas behov av korttidsplatser och särskilt 
boende i kommunerna i norra Örebro län, KNÖL 
 
Beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Christina Pettersson (C) föreslår i en motion daterad den 10 augusti 
2018 att Lindesbergs kommun samarbetar med övriga tre kommuner 
i norr för att starta upp en gemensam utredning om en mindre enhet 
för yngre demenssjuka, och att en mindre enhet byggs/rustas, som 
kan fungera både som korttidsboende och som särskilt boende för 
demenssjuka. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att motionen ska remitteras 
till kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 

 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (46)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §105/18   Dnr: KS 2018/294 
 
Motion från Christina Pettersson (C) och Tuula 
Marjeta (C) om att förbättra anhörigstödet i 
Lindesbergs kommun 
 
Beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tuula Marjeta (C) och Christina Pettersson (C) föreslår i en motion 
daterad den 5 augusti 2018 att Lindesbergs kommun ska utöka den 
kostnadsfria avlösningen från 10 timmar per månad till att gälla 15 
timmar per månad från och med 1 januari 2019. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att motionen ska remitteras 
till kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (46)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §106/18   Dnr: KS 2018/299 
 
Motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita 
Haraldson (MP) om utökad tid på dagvård för 
dementa 
 
Beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldsson (MP) föreslår i en 
motion daterad den 24 augusti 2018 att demensdagvården ska utökas 
enligt anhörigas önskemål, till exempel till 6 timmar/dag. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att motionen ska remitteras 
till kommunstyrelsen. 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 

 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (46)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §107/18   Dnr: KS 2018/289 
 
Medborgarförslag om rullstolsgunga i Lindesberg 
 
Beslut 
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 4 augusti 
2018 att Lindesbergs kommun ska investera i en rullstolsgunga i 
någon lekplats, helst på Hagaberg.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att medborgarförslaget ska 
överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
Meddelas för kännedom: 
Förslagsställaren 

 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (46)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §108/18   Dnr: KS 2018/298 
 
Medborgarförslag om parkering vid lekplats vid 
Tranbärsvägen 
 
Beslut 
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterad den 8 augusti 
2018 att det ska anordnas två parkeringsfickor vid Tranbärsvägen 
upp mot bostadsområdet Hjortronvägen- Tranbärsvägen, vid gång- 
och cykelvägen. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att medborgarförslaget ska 
överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
Meddelas för kännedom: 
Förslagsställaren 

 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (46)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §109/18   Dnr: KS 2018/300 
 
Medborgarförslag om namnändring på 
Lindbackaskolan 
 
Beslut 
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag ankommet den 27 
augusti 2018 att namnet på den nya skolan ska ändras från 
Lindbackaskolan till Bergslagsskolan Lindesberg. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att medborgarförslaget ska 
överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
Meddelas för kännedom: 
Förslagsställaren 

 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (46)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §110/18   Dnr: KS 2018/313 
 
Medborgarförslag om att kommunen ska sluta skjuta 
fyrverkerier 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsens ordförande ska till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 16 oktober lämna ett skriftligt svar på 
medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
 
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag ankommet den 5 
september 2018 att Lindesbergs kommun inte ska skjuta fyrverkerier 
vid exempelvis nyår och sommarsaluten. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår kommunstyrelsens 
ordförande till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 oktober 
ska lämna ett skriftligt svar på medborgarförslaget. 
 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsens ordförande 
Meddelas för kännedom: 
Förslagsställaren 

 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (46)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §111/18   Dnr: KS 2018/252 
 
Svar på interpellation från Sverigedemokraterna till 
kommunstyrelsens ordförande om Lindesbergs 
kommuns krisberedskap 
 
Beslut 
 
Interpellationen får ställas och besvaras.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Per Söderlund (SD) och Mats Seijboldt (SD) inkom den 13 juni 
2018 med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
Lindesbergs kommuns krisberedskap. 
 
Kommunstyrelsens ordförande inkom med ett interpellationssvar 
den 17 september 2018. 
 
 

 
 
_____ 
 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (46)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §112/18   Dnr: KS 2018/288 
 
Svar på interpellation från Lillemor Bodman, 
Moderaterna, om gästbryggor, bad och muddring 
(Lindesjön) 
 
Beslut 
 
Interpellationen får ställas och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lillemor Bodman (M) inkom den 9 augusti 2018 med en 
interpellation om gästbryggor, bad och muddring vid Lindesjön. 
 
Kommunstyrelsens ordförande inkom med ett interpellationssvar 
den 17 september 2018. 
  
 
 
 
_____ 
 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (46)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §113/18 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till kommunfullmäktige: 
 
2018-08-30 Granskning av teknisk IT-säkerhet och 
intrångsskydd Dnr KS 2018/306 

 
2018-05-31 Revisionsrapport Granskning av det 
kommunala aktivitetsansvaret Dnr KS 2018/159 

 
2018-05-31 Revisionsrapport Samlad uppföljning av 
tidigare genomförda granskningar Dnr KS 2018/246 

 
2018-06-07 Fördjupad översiktsplan för Frövi tätort har 
vunnit Lagakraft 24 maj 2018 Dnr AKK2014/35 

 
2018-08-10 Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag 
givna av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige till 
nämnd/kommunalt bolag/verksamhet augusti 2018 Dnr KS 
2018/290 

 
2018-08-30 Granskning av hot och våld mot 
förtroendevalda och anställda Dnr KS 2018/307 

 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (46)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §114/18   Dnr: KS 2018/336 
 
Revisorernas bedömning och granskning av 
delårsrapport 2018 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas bedömning av 
delårsrapporten per den 30 juni 2018. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Revisorerna överlämnade bedömning av delårsrapport 2018 daterad 
den 20 september 2018. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att kommunfullmäktige ska 
besluta att de har tagit del av revisorernas bedömning av 
delårsrapporten per den 30 juni 2018. 
 
 
 
 
 
_____ 
 
Meddelas för kännedom: 
Revisorerna 

 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (46)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §115/18   Dnr: KS 2018/325 
 
Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Dan Lindberg 
(SD) 
 
Beslut 
 
Dan Lindbergs (SD) avsägelse som ersättare i 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen godkänns. 
 
Platsen som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
lämnas vakant eftersom valsedelsgruppen finns representerad bland 
ersättarna i nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Dan Lindberg (SD) inkom den 10 september 2018 med avsägelse av 
uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 
 
  
 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kanslienheten 
Meddelas för kännedom: 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Dan Lindberg (SD) 

 
 
 
 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (46)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §116/18   Dnr: KS 2018/326 
 
Avsägelse av uppdraget som ersättare i socialnämnden 
från Dan Lindberg (SD) 

 
Beslut 
 
Dan Lindbergs (SD) avsägelse som ersättare i socialnämnden 
Bergslagen godkänns. 
 
Platsen som ersättare i socialnämnden lämnas vakant eftersom 
valsedelsgruppen finns representerad bland ersättarna i nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Dan Lindberg (SD) inkom den 10 september 2018 med avsägelse av 
uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
  

 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kanslienheten 
Meddelas för kännedom: 
Socialnämnden 
Dan Lindberg (SD) 

 
 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44 (46)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §117/18   Dnr: KS 2018/332 
 
Medborgarförslag om uppresning av sly längs 
strandpromenaden i Lindesberg 
 
Beslut 
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 10 
september 2018 att en upprensning av sly längs med 
strandpromenaden i Lindesberg ska ske så snart som möjligt. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att medborgarförslaget ska 
överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
Meddelas för kännedom: 
Förslagsställaren 

 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 (46)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §118/18   Dnr: KS 2018/333 
 
Medborgarförslag om sänkt hastighet på Gruvgatan i 
Lindesberg 
 
Beslut 
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag ankommet den 14 
september 2018 att Lindesbergs kommun ska utreda möjligheten att 
sätta upp permanenta fartgupp som sänker hastigheten på 
Gruvgatan. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att medborgarförslaget ska 
överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
Meddelas för kännedom: 
Förslagsställaren 

 
 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46 (46)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §119/18   Dnr: KS 2018/72 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
En medborgare ställer en fråga om kommunledningen kan tänka sig 
att revidera ägardirektiven för de kommunala bolagen. 
 
Kommunstyrelsen ordförande svarar att ägardirektiven kommer att 
revideras och antas av kommunfullmäktige i mars 2019, så att de 
kan antas på bolagsstämmorna i maj 2019.  
 
 
_____ 
 
 

 
 


