
 

 Sammanträdesprotokoll 1 (26) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-05-24  

 

 

 

  

  

    

  

  

 

Plats och tid: 
 

Lindeskolans aula, kl. 17:00-21:00 

Beslutande: Daniel Andersson (S) 
Linda Svahn (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) 
Hans Lindkvist (V) §§49-55 
Jonas Kleber (C) 
Magnus Storm (C) 
Inga Ängsteg (C) 
Tuula Marjeta (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Jan Hansson (M) 
Tomas Klockars (M) 
Fredrik Lindmark (M) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Markus Lundin (KD) 
Margareta Andergard (KD) 
Nils Detlofsson (L) 
Inger Griberg (MP) 
Tommy Lönnström (SD) 
Kristen Jakobsson (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Tom Persson (SD) 
Anders Persson LPO 
 



 

 Sammanträdesprotokoll 2 (26) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Kristine Andersson (S) ersätter Lennart Olsson (S) 
Stefan Eriksson (S) ersätter Joacim Hermansson (S)  
Tommy Kragh (S) ersätter Ingela Larsson (S) 
Bo Stenberg (S) ersätter Anders Ceder (S)  
Björn Pettersson (C) ersätter Susanne Karlsson (C)  
Christina Pettersson (C) ersätter Johan Andersson (C)  
Göran Gustavsson (M) ersätter Anniette Lindvall (M) §§50-66 
Bertil Jansson (M) ersätter Emil Wellander (M)  
Rickard Jirvelius (SD) ersätter Per Söderlund (SD)  
Reidar Larsson (SD) ersätter Lars Ljunggren (SD) 
Marina Mehtäläinen (SD) ersätter Thord Durnell (SD)  
 
 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör 
Jens Isemo, VD Linde Energi AB §49-50 
Åsa Jönsson Carlsson, VD Besök Linde AB §49-50 
Anna Lundström, kanslienheten 
Rouzbeh Isa, kanslienheten 
Mathz Eriksson, socialnämndens ordförande §53 
 

Utses att justera Margareta Ahlm (S) och Jan Hansson (M) med Bengt Storbacka (S) 
och Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare 
 

Justeringens plats 

och tid: 
Kommunhuset den 27 maj kl. 13 

Underskrifter 

 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
ANNA LUNDSTRÖM 

 
Paragraf 

 
49 - 66 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
ARNOLD BENGTSSON 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
MARGARETA AHLM         JAN HANSSON 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-05-24 

Anslaget sätts upp 2021-05-28   Anslaget tas ned 2021-06-19   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§49/21 Godkännande av deltagande på distans 

  

§50/21 Information från kommunens bolag 

  

§51/21 Allmänhetens frågestund 

  

§52/21 Interpellation från Inger Griberg (MP) om skogsmarksareal och 
skog 

  

§53/21 Interpellation från Sven Erik Larsson (M) om Socialnämndens 
budgetunderskott budgetåret 2021 

  

§54/21 Interpellation från Nils Detlofsson (L) om akutsjukhuset 
Lindesbergs lasaretts framtid 

  

§55/21 Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av badplats vid 
Aspasjön i Gusselby 

  

§56/21 Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i 
Lindesberg, Lindesbergs kommun 

  

§57/21 Enkel fråga från Nils Detlofsson (L) om  att begränsa säkerhets- 
och miljöproblemen med vattenskotrar 

  

§58/21 Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd i 
socialförvaltningen 

  

§59/21 Redovisning kommunalt partistöd 2019 

  

§60/21 Motion från Inger Griberg (MP) om klimatråd i Lindesbergs 
kommun 

  

§61/21 Medborgarförslag om att bygga en gång och cykelväg mellan 
Gusselby och Lindesberg 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§62/21 Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som ledamot i 
valnämnden för Nils Detlofsson (L) 

  

§63/21 Val av ersättare i tillväxtnämnden 2021-2022 

  

§64/21 Medborgarförslag om strandpromenad i Storå 

  

§65/21 Motion från Tomas Klockars (M) om att utbilda politiker och 
tjänstemän i Lindesbergs kommun om hederskulturer och dess 
konsekvenser 

  

§66/21 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §49/21   Dnr:  

 

Godkännande av deltagande på distans 
 

Beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter, exklusive 
presidiet, deltar på distans.  

Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs  
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med  
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får  
endast äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på  
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.   
 

Förslag till beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter, exklusive 
presidiet, deltar på distans.  
 
________ 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §50/21   Dnr:  

 

Information från kommunens bolag 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Besök Linde AB och Linde energi AB informerar om sina 
verksamheter 2020 och planer för 2021. 
 
Lindesbergsbostäder AB och Fastigheter i Linde AB kommer och 
redovisar under ett annat sammanträde 2021.  
 
______ 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §51/21   Dnr:  

 

Allmänhetens frågestund 
 

Ärendebeskrivning 

 
Vid allmänhetensfrågestund ställdes två frågor.  
 
En fråga handlade om hur kommunens politiker påverkar 
beslutet i Region Örebro län om akutkirurgins framtid på 
Lindesbergs lasarett. Bengt Storbacka (S) besvarar frågan med 
att han som kommunstyrelsens ordförande försöker att påtala 
vikten av Lindesbergs lasarett i alla forum han träffar Region 
Örebro län.  
 
En fråga handlar om hur kommunfullmäktiges ledamöter tagit i 
beaktande de förlorade intäkter som kommunen har (årligen) av 
att ett antal föräldrar blir utmattade och sjukskrivna, eller 
tvingas minska sin arbetstid, på grund av bristande 
tillgänglighet i kommunens verksamheter för barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vad avser 
kommunfullmäktiges ledamöter göra för att öka tillgängligheten. 
Linda Svahn (S) besvarar frågan med att hon bokat möte med 
personen som ställt frågan för att kunna samtala om detta. 
 
______ 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §52/21   Dnr: KS 2021/76 

 

Interpellation från Inger Griberg (MP) om 

skogsmarksareal och skog 
 

Beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 
 

Ärendebeskrivning 

Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation om hur 
mycket skogsmark kommunkoncernen äger, vilka planer som 
finns för dessa m.m. 
 
Bengt Storbacka (S) har inkommit med ett skriftligt svar.   
 

Förslag till beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 
 
_______ 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §53/21   Dnr: KS 2021/77 

 

Interpellation från Sven Erik Larsson (M) om 

Socialnämndens budgetunderskott budgetåret 2021 
 

Beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 
 

Ärendebeskrivning 

Sven-Erik Larsson (M) har inkommit med en interpellation 
ställd till socialnämndens ordförande Mathz Eriksson (C). Sven-
Erik Larssons (M) interpellation handlar om socialnämnden 
prognosticerade underskott. 
 

Förslag till beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 
 
______ 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §54/21   Dnr: KS 2021/97 

 

Interpellation från Nils Detlofsson (L) om 

akutsjukhuset Lindesbergs lasaretts framtid 
 

Beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 

Nils Detlofsson (L) har inkommit med en interpellation om 
lasarettet i Lindesberg.  
 

Förslag till beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 
 
 
_______ 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §55/21   Dnr: KS 2019/314 

 

Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av 

badplats vid Aspasjön i Gusselby 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige besvarar motionen utifrån det beslut som 
kommunfullmäktige tog 2018 gällande besparingsåtgärder för 
2019 om att bland annat avveckla fyra stycken naturbadplatser 
där Aspabadet var en av dessa.   

Ärendebeskrivning 

I november 2019 inkom Inger Griberg (MP) med en motion 
upprustning av badplats vid Aspasjön i Gusselby. I motionen 
ville man: 

• Att badet vid Aspasjön upprustas snarast och säkerställs inför 
kommande badsäsong 

• Att denna plats blir en fortsatt fin rast- och badplats både för 
boende och förbipasserande längs 68:an 

• Att både djur- och naturmiljö skyddas längs den spännande och 
vackra promenadvägen fram till Aspasjöns badvik 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
besvara motionen utifrån det beslut som kommunfullmäktige 
tog 2018 gällande besparingsåtgärder för 2019 om att bland 
annat avveckla fyra stycken naturbadplatser där Aspabadet var 
en av dessa.   

______ 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §56/21   Dnr: KS 2019/223 

 

Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta 

Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergsbostäder AB arbetat fram ett förslag till detaljplan 
för Hästen 12 med flera (Kristinaskolan). 

Syftet med planläggningen är i huvudsak att möjliggöra bostäder 
i Kristinaskolans befintliga byggnader samt att möjliggöra för 
uppförande av ytterligare ny bostadsbyggelse inom 
skolområdet. Planläggningen syftar också till att långsiktigt 
bevara de kulturmiljö-värden som finns för byggnaderna inom 
planområdet samt att säkerställa att ny bebyggelse utformas och 
placeras med hänsyn till de övergripande kulturmiljövärden 
som finns inom centrala Lindesberg. Detta då stora delar av 
centrala Lindesberg utgör område av riksintresse för 
kulturmiljövård. 

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2019-07-
12 – 2019-08-30. Därefter har förslaget varit utsänt på 
granskning under tiden 2020-07-09 – 2020-09-04. Se 
granskningsutlåtande för Länsstyrelsens granskningsyttrande 
samt övriga synpunkter inkomna under granskningsskedet. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

Anta detaljplan för Hästen 12 med flera (Kristinaskolan) i 
Lindesberg, Lindesbergs kommun. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Bengt Storbacka (S) föreslår att ärendet bordläggs eftersom 
handlingar inkom sent. Margareta Andergard (KD), Bo Stenberg 
(S), Jonas Kleber (C) och Inger Griberg (MP) föreslår bifall till 
Bengt Storbackas förslag om bordläggning. 
 
Tommy Kragh (S) föreslår att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 

 
Ordförande föreslår följande beslutsgång: förslaget om 
bordläggning ställs mot att ärendet ska avgöras idag. 
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande ställer förslag om bordläggning mot att ärendet ska 
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige bordlägger 
ärendet.  
_______ 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §57/21   Dnr: KS 2021/98 

 

Enkel fråga från Nils Detlofsson (L) om att begränsa 

säkerhets- och miljöproblemen med vattenskotrar 
 

Beslut 

Den enkla frågan ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 

Nils Detlofsson (L) har inkommit med en fråga om hur 
kommunledningen jobbar med säkerhets- och miljöproblemen 
med vattenskotrar. Frågan handlar framförallt om vattenskotrar 
i Lindesjön. 

Förslag till beslut 

Den enkla frågan ställs och besvaras. 
_______ 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §58/21   Dnr: KS 2021/40 

 

Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom 

funktionsstöd i socialförvaltningen 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. Anta höjning från och med 1 juni 2021 av hyresavgifter 
med 2,0% för de gruppbostäder som tillhör 
Funktionsstöd 

2. Hyran ska därefter beslutas årligen enligt index som 
bostadsbolaget beslutar. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Inom Funktionsstöds gruppboenden ska kommunens kostnad 
för bostaden finansieras av hyresintäkter och i vissa fall även en 
del av gemensamhetsutrymmet. Undantaget är Rönnliden som 
är en nyproduktion där hyran istället är i nivå med motsvarande 
nyproduktioner i kommunen. Merparten av Funktionsstöds 
boenden hyr förvaltningen från det kommunala 
fastighetsbolaget LIBO. En uppräkning av hyran föreslås därför 
med 2020 års hyreshöjning 2,0 % avseende hyrorna för 2021 då 
ingen höjning gjordes föregående år. Hyran föreslås 
fortsättningsvis justeras årligen utifrån det index som 
fastighetsbolaget beslutar. Hyreshöjningen för 2021 är ännu inte 
klar för LIBO. 
 
Vård och omsorg har inte haft någon hyreshöjning sedan 2014. 
En översyn av nivån på eventuell hyresjustering anser 
förvaltningen vara nödvändig. De särskilda boendena hyrs av 
FALAB som har en annan nivå på hyreshöjningen än LIBO samt 
att de inte har ett självkostnadspris per lägenhet i faktisk hyra. 
 
Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

3. Anta höjning från och med 1 juni 2021 av hyresavgifter 
med 2,0% för de gruppbostäder som tillhör 
Funktionsstöd 

4. Hyran ska därefter beslutas årligen enligt index som 
bostadsbolaget beslutar. 

 
_____ 
 
För åtgärd: 

Ekonom socialnämnden 
 
För kännedom 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §59/21   Dnr: KS 2020/19 

 

Redovisning kommunalt partistöd 2019 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänna utbetalning av kommunalt 
partistöd för Landsbygdspartiet oberoende för år 2019 med en 
summa av 33 110 kr. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2020 att 
Landsbygdspartiet oberoende skulle inkomma med en 
redovisning av hur de använt sitt medel för 2019 innan de 
betalar ut partistöd för 2021. När tjänstepersoner arbetat 
vidare med ärendet har det framkommit att Landsbygdspartiet 
oberoende inte fått någon utbetalning för 2019, därför finns det 
inte någonting att rapportera för partiet. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige godkänna utbetalning av kommunalt 
partistöd för Landsbygdspartiet oberoende för år 2019 med en 
summa av 33 110 kr. 
 
_______ 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §60/21   Dnr: KS 2021/128 

 

Motion från Inger Griberg (MP) om klimatråd i 

Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Inger Griberg (MP) föreslår i en motion att Lindesbergs kommun 
ska införa ett klimatråd. 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
________ 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 20 (26) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §61/21   Dnr: KS 2021/129 

 

Medborgarförslag om att bygga en gång och cykelväg 

mellan Gusselby och Lindesberg 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare föreslår att kommunen ska bygga en gång- och 
cykelväg mellan Gusselby och Lindesberg. 
 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
________ 

För kännedom: 

Medborgaren 
 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 21 (26) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §62/21   Dnr: KS 2021/143 

 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som 

ledamot i valnämnden för Nils Detlofsson (L) 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Godkänna Nils Detlofssons (L) avsägelse som ledamot i 

valnämnden 
2. Utse Henrik Edlund (L) till ledamot i valnämnden efter Nils 

Detlofsson (L) 

Ärendebeskrivning 

Nils Detlofsson (L) har inkommit med en avsägelse som ledamot 
i valnämnden. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Godkänna Nils Detlofssons (L) avsägelse som ledamot i 

valnämnden 
2. Utse XX till ledamot i valnämnden efter Nils Detlofsson (L) 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Nils Detlofsson (L) föreslår att Henrik Edlund (L) ska utses till 
ny ledamot. 

 

För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 
 

För kännedom: 

Valnämnden 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §63/21   Dnr: KS 2020/222 

 

Val av ersättare i tillväxtnämnden 2021-2022 
 

Beslut 

Anna Jensen (SD) utses till ersättare i tillväxtnämnden. 

Ärendebeskrivning 

När kommunfullmäktige, den 8 december 2020, beslutade om 
ledamöter och ersättare till tillväxtnämnden lämnades en plats 
som ersättare vakant.  
 
Sverigedemokraterna har inkommit med förslag att Anna Jensen 
(SD) ska utses till ersättare på denna plats.  
 

Förslag till beslut 

Anna Jensen (SD) utses till ersättare i tillväxtnämnden. 
_______ 
För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 
 

För kännedom: 

Sekreterare tillväxtnämnden 
Tillväxtnämnden 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  
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KF §64/21   Dnr: KS 2021/145 

 

Medborgarförslag om strandpromenad i Storå 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare föreslår att kommunen ska bygga en 
strandpromenad i Storå. 
 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
______ 

För kännedom: 

Medborgaren 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §65/21   Dnr: KS 2021/141 

 

Motion från Tomas Klockars (M) och Lillemor Bodman 

(M) om att utbilda politiker och tjänstemän i 

Lindesbergs kommun om hederskulturer och dess 

konsekvenser 
 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Tomas Klockars (M) och Lillemor Bodman (M) har inkommit 
med en motion där han föreslår att politiker och tjänstemän i 
Lindesbergs kommun ska utbildas om hederskultur och dess 
konsekvenser.  
 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
 
_______ 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 25 (26) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §66/21 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Kommunfullmäktige : 
 
-- Förstudie av bygglovsarbetet 2020 samt 
följebrev Dnr KS 2020/65 

  

 
-- Beslut ersättare Maria Lindqvist (M) i 
kommunfullmäktige efter Kenneth Danielsson (M) Dnr 
KS 2020/326 

  

 
-- Deklaration för en stark demokrati Dnr KS 
2020/272 

  

 
-- Grundläggande granskning av styrelser och 
nämnder 2020 Dnr KS 2021/93 

  

 
-- Granskningsrapport och 
granskningsredogörelse för kommunala bolagen i 
Stadshuskoncernen Dnr KS 2021/94 

  

 
2021-04-20 Örebro KF § 130 Årsredovisning 2020 
Nerikes Brandkår Dnr KS 2021/68 

  

 
2020-12-21 Beslut ledamot Krister Jakobsson (SD) 
ersättare Marina Mehtäläinen och Reidar Larsson 
Rickard Jirvelius (SD) i kommunfullmäktige efter Roger 
Gilén (-) Dnr KS 2020/316 

  

 
2021-03-26 Samhällsbyggnadsförbundet § 25 äskande 
om medel för  drift- och investering för 2022 Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-03-26 Samhällsbyggnadsförbundet § 24 
budgetram 2022 Dnr  

  

 
2021-04-26 Hallsberg § 33 KF Årsredovisning 2020 
Nerikes brandkår Dnr KS 2021/68 

  

 
 
-- Begäran från revisionen till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen om 
kommentarer gällande årsredovisning 2020 Dnr KS 
2021/79 

  

 
-- Protokollsutdrag från Utskottet för stöd 
och strategis sammanträde den 9 mars 2021 USS § 10 - 
Verksamhetsberättelse 2020 för tillväxtförvaltningen 
Dnr KS 2021/30 

  

 
 

 

 


