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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-11-22  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-11-22 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Lindeskolans aula, kl. 17:00-18:15 

Beslutande: Daniel Andersson (S) 
Joacim Hermansson (S) 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Bengt Storbacka (S) 
Margareta Ahlm (S) 
Arnold Bengtsson (S) 
Sofie Krantz (S) 
Ulf Axelsson (V) 
Gunilla Remnert (V) 
Jonas Kleber (C) 
Magnus Storm (C) 
Tuula Marjeta (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Jan Hansson (M) 
Fredrik Lindmark (M) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Emil Wellander (M) 
Markus Lundin (KD) 
Margareta Andergard (KD) 
Inger Griberg (MP) 
Tommy Lönnström (SD) 
Krister Jakobsson (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Tom Persson (SD) 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

  

Tjänstgörande 

ersättare: 
Zaki Habibi (S) ersättare för Vakant plats (S) 
Libaan Mohamud (S) ersätter Zaki Habib (S) § 128 
Kristine Andersson (S) ersätter Ingela Larsson (S) 
Tommy Kragh (S) ersätter Anders Ceder (S) 
Stefan Eriksson (S) ersätter Lennart Olsson (S) 
Marie Odheim Nielsen (V) ersätter Hans Lindkvist (V) 
Christina Pettersson (C) ersätter Susanne Karlsson (C) 
Björn Pettersson (C) ersätter Inga Ängsteg (C) 
Göran Gustavsson (M) ersätter Lillemor Bodman (M) 
Bertil Jansson (M) ersätter Tomas Klockars (M) 
Sanna Jansson (L) ersätter Nils Detlofsson (L) 
Rickard Jirvelius (SD) ersätter Per Söderlund (SD) 
Inger Karlsson (-) går in istället för Björn Larsson (-) 
Reidar Larsson (SD) ersätter Thord Durnell (SD) 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör 
Anna Lundström, kanslichef 
Rouzbeh Isa, sekreterare 

Utses att justera Kristine Andersson (S) och Inger Griberg (MP), med Sven-Erik 
Larsson (M) och Ulla Lundqvist (S) som ersättare 
 

Justeringens plats 

och tid: 
Kommunhuset 12 november 2021 

Underskrifter 

 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Anna Lundström 

 
Paragraf 

 
121 - 136 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Arnold Bengtsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Kristine Andersson                                       Inger Griberg 
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Ärendeförteckning 

 
§121/21 Delårsrapport 2021 

  

§122/21 Mål och budget 2021- revidering skolmiljarden 

  

§123/21 Skattesats 2022 - Utdebitering 

  

§124/21 Borgensavgift för år 2021 

  

§125/21 Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99 anslutning utanför 
VA-verksamhetsområden 

  

§126/21 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 
kvartal 1 2021 

  

§127/21 Riktlinje för kompetensförsörjning 2022-2026 

  

§128/21 Allmänhetens frågestund 

  

§129/21 Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ledamot i 
kommunstyrelsen 

  

§130/21 Avsägelse och fyllnadsval som ledamot i Linde Stadshus AB efter 
Linda Svahn 

  

§131/21 Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ersättare i 
tillväxtnämnden 

  

§132/21 Revisorer till Stiftelse till kulturella aktiviteter 

  

§133/21 Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder vid 
övergångsställe på Stråssavägen mellan Storåskolan och 
vårdcentralen i Storå 

  

§134/21 Medborgarförslag om ersättning av farthinder vid 
övergångsställe mellan förskolan Kristallen och Stadsskogen 
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§135/21 Medborgarförslag om att inrätta en tömningsstation för 
fritidsbåtar i Lindesberg 

  

§136/21 Meddelanden 
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KF §121/21   Dnr: KS 2021/223 

 

Delårsrapport 2021 

 

Beslut 

 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 2021. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens årshjul upprättas delårsrapporten per sista 
augusti.  

Delårsrapporten redovisar ett resultat på 24,6 Mnkr, vilket är en 
försämring med 31,3 Mnkr jämfört med samma period 2020. 
Resultatförsämringen förklaras främst med att staten under 
2020 tillfört kommunen extra statsbidrag av engångskaraktär 
för att säkerställa välfärdens uppdrag inom skola, vård och 
omsorg och kompensationer av förlorade skatteintäkter med 
anledning av pandemi.  

Helårsprognosen visar ett resultat på 5,6 Mnkr och är 2,9 Mnkr 
sämre än budget. Vad gäller nämnder och styrelse redovisas 
underskott mot budget med totalt 34,7 Mnkr. Samtliga av 
kommunens nämnder prognosticerar underskott. 
Socialnämnden underskott på 34,7 Mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden med 17 Mnkr, tillväxtutskottet med 2,3 
Mnkr samt Bergslagens miljö- och byggnämnd med 0,9 Mnkr. 
Kommunstyrelsens prognos är däremot positiv och uppgår till 
20,1 Mnkr. 

Investeringarna under perioden uppgår till 33,4 Mnkr att 
jämföra med budgeterade 180 Mnkr. Prognosen är att112,8 
Mnkr kommer att förbrukas under 2021. För vidare information 
om orsakerna till avvikelser för såväl drift- som 
investeringsbudgeten hänvisar vi till delårsrapporten. 

De finansiella målen är uppfyllda per 2021-08-31. 

Den gemensamma kommunala verksamheten, d v s 
kommunkoncernens resultat per 2021-08-21 uppgår till 77,7 
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Mnkr att jämföra med 58,2 Mnkr föregående år. 
Helårsprognosen beräknas till 55,1 Mnkr. 

Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning och per sista augusti blev 
det 2,4 procent. Soliditeten ska vara oförändrad eller öka, under 
2021 så har soliditeten ökat från 23,42 procent till 25,98 
procent. Grunduppdragen uppnås till stora delar tillsammans 
med kvalitetsfaktorerna som finns under kommunfullmäktige. 
Den kvalitetsfaktorer som inte uppnås och det är friska 
medarbetare. Sjukfrånvaron är fortsatt hög men den är på väg 
nedåt. Att den är högre beror på att pandemin fortsatt pågår och 
uppmaningen är att man är hemma vid symtom. 

De finansiella målen är uppnådda för kommunen per sista 
augusti vilket är en viktig del för att uppnå god ekonomisk 
hushållning, tillsammans med utvecklingsmålet långsiktig 
ekonomisk planering så bedöms kvalitén var på väg att uppnås. 
Den samlade bedömningen från nämnderna gällande uppfyllelse 
av sina mål och grunduppdrag så är även de uppfyllda och 
därmed är god ekonomisk hushållning uppfyllt. 

När en samlad bedömning sker av de finansiella målen, 
grunduppdragen och kvalitetsfaktorerna för hela kommunen så 
är god ekonomisk hushållning uppfylld. Det finns dock en viss 
oro om helårsprognosen verkställs att kommunen kommer att 
ha svårt att uppnå god ekonomisk hushållning och balanskravet 
.Faktorer som kan påverka är hur stora intäkterna blir 
resterande del av året för såld mark, hur kostnadsutvecklingen 
blir särskilt för socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden, hur kommer pandemin att utvecklas 
under hösten, vilka ambitionsnivåer och vilken kvalitet ska vi ha 
i kommunen i våra verksamheter utifrån kommande 
effektiviseringar framåt. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 Godkänna delårsrapporten 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ulf Axelsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
gör så. 

_________ 
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KF §122/21   Dnr: KS 2020/135 

 

Mål och budget 2021-revidering skolmiljarden 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
 

1. Anta reviderad Mål och budget för år 2021 innebärande att 
generella statsbidrag samt utjämning ökar med 2,8 miljoner 
kronor. 

2. Bevilja tilläggsanslag till Barn- och utbildningsnämnden med 
2,2 miljoner kronor och Tillväxtnämnden med 0,6 miljoner 
kronor. 

3. Finansiering sker genom omdisponering av medel från de 
ökade intäkterna enligt punkt 1. 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har vid flera tillfällen under året erhållit statliga 
medel utbetalade av Skolverket, sk skolmiljarden. Syftet med 
bidraget är att öka förutsättningen för alla barn och elever att få 
den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Medlen kan 
användas för insatser i hela skolväsendet, förskola, grund- och 
gymnasieskola samt vuxenutbildningen.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 201-03-15, § 29 om 
fördelning av 2,2 Mnkr och dessa gällde åldrarna 1-18 år. 
Kommunen har därefter erhållit ytterligare medel om 0,6 Mnkr 
och dessa föreslås tillfalla tillväxtnämnden för den verksamhet 
som de bedriver inom vuxenutbildningen. 

Detta statsbidrag, trots att det är ett riktat statsbidrag inom ett 
verksamhetsområde klassas som generella i den externa 
bokföringen. Det görs om bidraget inte behöver sökas, inte är 
villkorat för avgränsade åtgärder och inte behöver 
återredovisas. Skolmiljarden 2021 är ett sådant exempel. Denna 
information finns på SKR- Sveriges kommuner och regioners 
hemsida. Bidraget kommer att hanteras så i 2021 års bokslut 
och årsredovisning, dock inte i delårsrapporten  
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Fördelningen av bidraget har kommunicerats mellan 
förvaltningscheferna för berörda nämnder och därför föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att de ökande intäkterna används 
för att förstärka driftbudgetramarna enligt följande:  

 
Miljoner kronor Budge

t 2021 
Ökade 
intäkte
r 

Ombudgeterin
g tilläggsaslag 

Revidera
d budget 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 

486,4 2,8 -2,8 486,4 

Barn- och 
utbildningsnämnde
n 

  +2,2  

Tillväxtnämnden   +0,6  

 
Förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Anta reviderad Mål och budget för år 2021 innebärande 

att generella statsbidrag samt utjämning ökar med 2,8 
Mnkr. 

2. Bevilja tilläggsanslag till Barn- och utbildningsnämnden 
med 2,2 Mnkr och Tillväxtnämnden med 0,6 Mnkr. 

3. Finansiering sker genom omdisponering av medel från 
de ökade intäkterna enligt punkt 1 

Ledamöternas förslag till beslut 

Fredrik Rosenbecker (SD) yrkar avslag på punkt 2 och yrkar på 
följande ändringsförslag:  

 Hela anslaget på 2,8 miljoner kronor går till Barn- och 
utbildningsnämnden  

 
Inge Griberg (MP) yrkar på att en del av summan av 2,8 miljoner 
kronorna tilldelas kulturskolan Garnalia. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Fredrik 
Rosenbeckers (SD) förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. 
 
Därefter ställer ordförande Inger Gribergs (MP) förslag mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.  

Reservationer 

Rickard Jirvelius (SD), Lars Ljunggren (SD) Tommy Lönnström 
(SD), Krister Jakobsson (SD), Jari Mehtäläinen (SD) Reidar 
Larsson (SD), Fredrik Rosenbecker (SD) och Tom Persson (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Rosenbeckers 
(SD) förslag. 

_________ 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 
Tillväxtnämnden 
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KF §123/21   Dnr: KS 2021/204 

 

Skattesats 2022 - Utdebitering 

 

Beslut 

 
Utdebiteringen för år 2022 fastställs till 22:30 per skattekrona. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2021 fastställdes av 
kommunfullmäktige den 2020-11-23 till 22:30 kronor per 
skattekrona. 

Förslaget innebär oförändrad skattesats år 2022. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Utdebiteringen för år 2022 fastställs till 22:30 per 
skattekrona. 

Reservationer 

Ulf Axelsson (V), Gunilla Remnert (V) och Marie Odheim Nielsen 
(V) avstår från att delta i detta beslut.  

__________ 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 
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KF §124/21   Dnr: KS 2021/205 

 

Borgensavgift för år 2022 

 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige fastställer den kommunala borgensavgiften 
till 0,3% på aktuellt lånebelopp 2021-12-31, d v s saldo året 
innan budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2021 
och gäller åtagande enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-
24 § 210. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunal 
borgensavgift för att på så sätt kompensera för den ekonomiska 
fördel det innebär för de kommunala bolagen att kommunen 
gått i borgen för lån. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3% på 
aktuellt lånebelopp 2021-12-31, d v s saldo året innan 
budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2021 
och gäller åtagande enligt kommunfullmäktiges beslut 
2015-11-24 § 210. 

 

_________ 

 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
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KF §125/21   Dnr: KS 2021/131 

 

Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99 

anslutning utanför VA-verksamhetsområden 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige upphäver beslut 2014-05-20 KS § 99. 

Ärendebeskrivning 

VA-avdelningen har genom utbildning de senaste åren fått 
information om att beslut 2014-05-20 KS § 99 Lindesbergs 
kommun inte är juridiskt korrekt. Endast kommunfullmäktige i 
respektive kommun kan fatta beslut om att fastighet ska ingå i 
verksamhetsområde för allmänt VA och detta ska ske innan 
fastigheten ansluts till det kommunala VA-nätet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta:  

 Upphäva beslut 2014-05-20 KS § 99 Lindesbergs 
kommun. 

_______ 

 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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KF §126/21   Dnr: KS 2021/172 

 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen 

kvartal 1 2021 

 

Beslut 

 
Redovisningen av ej verkställda beslut, kvartal 1 2021 läggs till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till IVO. 

Kommunerna rapporterar kvartalsvis. 

Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge 
på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om 
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2021 överlämnas 
till kommunfullmäktige. 

 

  _______ 

För kännedom: 

Socialnämnden 
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KF §127/21   Dnr: KS 2021/194 

 

Riktlinje för kompetensförsörjning 2022–2026 

 

Beslut 

Riktlinje för kompetensförsörjning 2022–2026 antas att gälla 
som övergripande styrdokument för Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Kompetensförsörjning är ett mycket viktigt arbete som 

kommunen under många år arbetat aktivt med. Något 
övergripande styrdokument har inte tidigare antagits 
kommunövergripande. Vid genomgång av Sveriges kommuner 
och regioner, kommunkompassen, skrevs i sammanfattningen 
att Lindesberg arbetar aktivt med frågorna, men föreslås 
komplettera med ett övergripande styrdokument som anger den 
gemensamma riktningen. Fackliga organisationer och 
arbetsgivaren delar den uppfattningen och fackliga 
organisationer står bakom föreslaget dokument. En metod ingår 
som förslag i styrdokumentet, vilken redan nu används i en 

gemensam kompetenskartläggning ”Trygga kompetensen” i 
samband med det regionala arbetet med Nära vård. Metoden är 
vedertagen inom alla kommuner samt regionen inom Örebro 
län. Metoden kartlägger nuläge samt framtida läge kring olika 
kompetenser och kompletteras sedan med analyser och förslag 
på aktiviteter för att på sikt ha rätt kompetens inom olika 
verksamheter. Varje verksamhet, förvaltning arbetar med sin 
kartläggning och har samverkan med facket. Delar kan sedan 
arbetas med gemensamt eller kommunövergripande beroende 
av behov. Samarbete över kommungränser eller tillsammans 
med regionen kan också göras på sikt. Återkoppling gällande 
kompetensförsörjning föreslås ske fortlöpande via ordinarie 
verksamhetsuppföljning genom Stratsys. 

Förslag till beslut 

Riktlinje för kompetensförsörjning 2022–2026 antas att gälla 
som övergripande styrdokument för Lindesbergs kommun. 
______ 
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KF §128/21   Dnr:  

 

Allmänhetens frågestund 

 

Beslut 

Inga frågor ställdes vid allmänhetens frågestund. 

 

_____ 
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KF §129/21   Dnr: KS 2018/405 

 

Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som 

ledamot i kommunstyrelsen 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kristine Andersson (S) till 
ny ledamot i kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Linda Svahn (S) har inkommit med avsägelse som ledamot i 
kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kristine Andersson (S) till 
ny ledamot i kommunstyrelsen 
 
_____ 

 
För åtgärd: 

Systemansvarig Troman  

För kännedom: 

Linda Svahn (S) 
Kommunstyrelsen 
Kristine Andersson (S) 
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KF §130/21   Dnr: KS 2019/16 

 

Avsägelse och fyllnadsval som ledamot i Linde 

Stadshus AB efter Linda Svahn 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kristine Andersson till ny 
ledamot i Linde Stadshus AB. 

Ärendebeskrivning 

Linda Svahn har inkommit med avsägelse från uppdraget som 
ledamot i Linde Stadshus AB. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kristine Andersson till ny 
ledamot i Linde Stadshus AB 
 
________ 

 
För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

Linde Stadshus AB 
Linda Svahn (S) 
Kristine Andersson (S) 
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KF §131/21   Dnr: KS 2020/222 

 

Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som 

ersättare i tillväxtnämnden 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kristine Andersson (S) till 
ny ersättare i tillväxtnämnden 

Ärendebeskrivning 

Linda Svahn (S) har inkommit med avsägelse som ersättare i 
tillväxtnämnden. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kristine Andersson (S) till 
ny ersättare i tillväxtnämnden 
 
________ 

 
För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

Tillväxtnämnden 
Linda Svahn (S) 
Kristine Andersson (S) 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-11-22  

  

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §132/21   Dnr: KS 2021/274 

 

Revisorer till Stiftelse till kulturella aktiviteter 

 

Beslut 

För Sigvard, Eva och Kjell Andreassons stiftelse utser 
kommunfullmäktige under perioden 2021-12-01 till och med 
2022-12-31: 
 
Ulla-Britt Norgren (M), ordförande kommunala revisionen 
Gunilla Carlsson (S), vice ordförande kommunala revisionen 
Birgitta Asp Ericsson (S), lekmannarevisor kommunala revisionen 
Roland Rohde (C), lekmannarevisor kommunala revisionen 
Lars-Åke Dammström (KD), lekmannarevisor kommunala 
revisionen 
Roger Sandberg (SD), lekmannarevisor kommunala revisionen 
Anders Larsson (SD), lekmannarevisor kommunala revisionen. 

Ärendebeskrivning 

 
I en bouppteckning finns ett testamente från Kjell Andreassons 
dödsbo med en önskan om att en stiftelse i Kjell och hans föräldrars 
namn: Sigvard, Eva och Kjell Andreassons stiftelse upprättas. 
Avkastningen av fonden skall årligen användas till kulturella 
aktiviteter med speciell inriktning på Guldsmedshyttan och Storå 
området. Enligt testamentet har kulturchefen i Lindesbergs 
kommun ensam att ansvara för vad han/hon vill att stiftelsen 
årligen skall satsa på. Det innebär att kulturchefen blir juridisk 
person för denna stiftelse.  
 
Förvaltningen av stiftelsens medel skall skötas av Bergslagens 
Sparbank och revideras av Lindesbergs kommuns revisorer. Därför 
måste kommunfullmäktige formellt utse revisorer. 
 
En jurist hos Götmars är boutredningsman i dödsboet och har till 
uppgift att bilda en stiftelse enligt testamentsförordnande.  

Förslag till beslut 

 
För Sigvard, Eva och Kjell Andreassons stiftelse utser 
kommunfullmäktige under perioden 2021-12-01 till och med 
2022-12-31: 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-11-22  

  

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
Ulla-Britt Norgren (M), ordförande kommunala revisionen 
Gunilla Carlsson (S), vice ordförande kommunala revisionen 
Birgitta Asp Ericsson (S), lekmannarevisor kommunala revisionen 
Roland Rohde (C), lekmannarevisor kommunala revisionen 
Lars-Åke Dammström (KD), lekmannarevisor kommunala 
revisionen 
Roger Sandberg (SD), lekmannarevisor kommunala revisionen 
Anders Larsson (SD), lekmannarevisor kommunala revisionen. 
 
_________ 

 

För kännedom: 

Kulturchefen 
PWC 
Ordförande revisionen 
Ekonomichefen 
Systenförvaltare Troman 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-11-22  

  

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §133/21   Dnr: KS 2021/251 

 

Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder 

vid övergångsställe på Stråssavägen mellan 

Storåskolan och vårdcentralen i Storå 

 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare föreslår att kommunen antar 
hastighetsdämpande åtgärder vid övergångsstället på 
Stråssavägen i Storå.  
 
________ 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

För kännedom: 

Medborgaren 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-11-22  

  

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §134/21   Dnr: KS 2021/252 

 

Medborgarförslag om ersättning av farthinder vid 

övergångsställe mellan förskolan Kristallen och 

Stadsskogen 

 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare föreslår att kommunen byter ut befintliga 
farthinder vid övergångsstället mellan förskolan Kristallen och 
Stadsskogsskogen i Lindesberg. Medborgaren föreslår att de ska 
bytas ut mot farthinder likt de som finns vid Lindbackaskolan.  

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
________ 

För kännedom: 

Medborgaren 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-11-22  

  

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §135/21   Dnr: KS 2021/284 

 

Medborgarförslag om att inrätta en tömningsstation 

för fritidsbåtar i Lindesberg 

 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare föreslår att kommunen ska bygga en 
tömningsstation i anslutning till Lindesjön.  

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
_______ 

 

För kännedom: 

Medborgaren 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-11-22  

  

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §136/21 

 

Meddelanden 

 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Kommunfullmäktige : 
 
-- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 september 2021 KS § 100 - 
Uppsiktsplikt Agenda 2030  för kommunstyrelsen Dnr 
KS 2020/270 

  

 
2021-09-09 Revisionsrapport Styrning och ledning av 
biståndsbedömning i Lindesbergs kommun 2021 Dnr KS 
2021/221 

  

 
2021-09-10 Delårsrapport SOFINT 2021 Dnr KS 
2021/119 

  

 
 
2021-10-15 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen § 
113 Delårsbokslut augusti 2021 Dnr  

  

 
________ 
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