
KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde medkommunstyrelsen,tisdag den 12
februari 2019, kl 13:00. Leja, kommunhuset

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!

Irja Gustavsson Ellinor Halldan

Ordförande Sekreterare

Ledamöter
Irja Gustavsson, ordförande (S)
Linda Svahn (S)
John Omoomian (S)
Jonas Bernström (S)
Tommy Kragh (S)
Jonas Kleber, v ordförande (C)
Susanne Karlsson (C)
Ulf Axelsson (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Lillemor Bodman (M)
Markus Lundin (KD)
Nils Detlofsson ((L))
Mats Seijboldt (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Tom Persson (SD)

Ersättare
Anders Ceder (S)
Joacim Hermansson (S)
Nafih Mawlod (S)
Sandra Olsson (S)
Sofie Krantz (S)
Maria-Pia Karlsson (C)
Magnus Eriksson (C)
Fredrik Vessling (V)
Jan Hansson (M)
Göran Gustavsson (M)
Conny Ärlerud (M)
Inger Griberg (MP)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Amanda Funk (SD)
Björn Larsson (SD)

Föredragningslista

Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid

Val av justerare

Förslag: Susanne Karlsson (C) med Tom
Persson (SD) som ersättare

Justering sker torsdag den 14 februari
2019 kl. 15.00 på sekreterarens rum.
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Tjänsteskrivelse 

2018-12-21 
Tillväxtförvaltningen 
Gunnar Jaxell 
0581-812 03 

gunnar.jaxell@lindesberg.se Kommunstyrelsen 

Ombyggnad vändplan Guldsmedshyttan – återta tidigare 

ansökan om bidrag från Länstransportplanemedel 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 återta den beviljade ansökan för bidrag att bygga om vändplanen i
Guldsmedshyttan, TRV 2013/78386,

 uppdra åt Samhällsbyggnadsförbundet att projektera och
kostnadsberäkna den nya utformningen av vändplan och
bussangöringar i Guldsmedshyttan, samt

 lämna in en ny ansökan senast den 15 februari 2019, för att kunna
genomföra ombyggnationen 2020.

Ärendebeskrivning 

Vändplan i Guldsmedshyttan har varit föremål för åtgärder sedan mer 
än fem år sedan. Redan år 2013 beviljades Lindesbergs kommun bidrag 
med 50% av de beräknade kostnaderna för att åtgärda den röriga 
situation som rådde och fortfarande råder runt vändplanen.  

Det gäller privatbilister, långtradare, regionbussar såväl som 
skolskjutsar, bilister som önskar tanka och butiksbesökare. 

Arbetsmiljöverket lämnade påpekanden att situationen var ohållbar 
och medgav några års dispens för att genomföra åtgärder som skulle 
reducera olycksfallsriskerna. En interimistisk åtgärd var att spärrmåla i 
anslutning till bussangöringarna. 

I takt med att kommunen arbetade fram lösningar och presenterade 
dem för berörda politiker och allmänheten i närområdet justerades 
eller refuserades dessa helt eller delvis. Vissa ändringar krävde 
justeringar av de gällande detaljplanerna, vilket i sig fördröjde 
genomförandet. 

För lite drygt ett år sedan fanns koncensus om ett förslag som kräver 
detaljplaneförändringar som kommer att genomföras, om tid finns, 
under år 2019. En åtgärd, en hållplats för södergående busstrafik, har 
anlagts utefter Rv 50, i övrigt har inget genomförts. 

AKK2016/86-32
ÄRENDE 1
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Ärendets beredning 
 
Trafikverket beviljade år 2013 (TRV 2013/78386 bidrag till projektet 
med 50% av den beräknade kostnaden på drygt 5 mkr. Det projekt som 
man sökte medel för finns inte längre. I det förslag som nu ligger och 
som det finns acceptans för är helt nytt. 
 
Både av den anledningen, att projektet är helt förändrat, och att 
investeringskostnaden sannolikt inte är densamma som den som 
beräknades för mer än 5 år sedan innebär att projektet är svårbedömt 
från både kommunens och Trafikverkets sidor. 
 
Dessutom är det Region Örebro län som tillstyrker/avslår projekt av 
den här kollektivtrafikrelaterade sorten. 
 
Kommunen har inte kunnat genomföra detta projekt under de 5 år som 
gått sedan medel beviljades.  
 
Den nu gällande regeln är väldigt tydlig att om kommunen söker medel 
för ett projekt så ska det genomföras det år man erhåller beslut om 
medel för. 
 
Vidare säger man att om kommunen inte genomför ett projekt inom 
den stadgade tidsramen så kommer man att vara återhållsam i att 
bevilja andra nya projekt kommande år. 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 
 
Projektet i Guldsmedshyttan har i princip inte genomförts ännu trots 
att det är 5 år sedan medel beviljades. Om kommunen fortsätter att 
skjuta på genomförandet, av en eller annan anledning, kommer 
sannolikt inga andra projekt att beviljas kommande år. 
 
Av den anledningen föreslås att kommunen tar tillbaka ansökan för 
ombyggnation av vändplanen i Guldsmedshyttan, och i stället gör en ny 
ansökan under början av nästa år. 
 
Den nya ansökan bör innehålla relevanta kostnadsberäkningar för 
genomförande av det nu aktuella förslaget, förslagsvis efter att 
Samhällsbyggnadsförbundet, fått i uppdrag att projektera och 
kostnadsberäkna det. 
 
Från Region Örebro läns sida har man påpekat att ombyggnationen av 
vändplanen i Guldsmedshyttan var ett prioriterat objekt 2013 och är så 
fortfarande. Man ser nuvarande utformning som allt för riskfyllt. 
 
 
 
Magnus Sjöberg  Gunnar Jaxell 
Förvaltningschef Handläggare
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Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
För kännedom 

Ekonomienheten 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 14 (31) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §26/19   Dnr: AKK2016/86 

 

Ombyggnad vändplan Guldsmedshyttan – återta 

tidigare ansökan om bidrag från 

Länstransportplanemedel 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 

 återta den beviljade ansökan för bidrag att bygga om vändplanen i 

Guldsmedshyttan, TRV 2013/78386,  

 

 en ny ansökan ska lämnas in senast den 15 februari 2019, för att 

kunna genomföra ombyggnationen 2020. 

 

 kommunstyrelsen sammanträder extra den 12 februari 2019 kl. 

13.00 för att behandla ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Vändplan i Guldsmedshyttan har varit föremål för åtgärder sedan 

mer än fem år sedan. Redan år 2013 beviljades Lindesbergs 

kommun bidrag med 50% av de beräknade kostnaderna för att 

åtgärda den röriga situation som rådde och fortfarande råder runt 

vändplanen.  

 

Det gäller privatbilister, långtradare, regionbussar såväl som 

skolskjutsar, bilister som önskar tanka och butiksbesökare. 

 

Arbetsmiljöverket lämnade påpekanden att situationen var ohållbar 

och medgav några års dispens för att genomföra åtgärder som skulle 

reducera olycksfallsriskerna. En interimistisk åtgärd var att 

spärrmåla i anslutning till bussangöringarna.  

 

I takt med att kommunen arbetade fram lösningar och presenterade 

dem för berörda politiker och allmänheten i närområdet justerades 

eller refuserades dessa helt eller delvis. Vissa ändringar krävde 

justeringar av de gällande detaljplanerna, vilket i sig fördröjde 

genomförandet. 

  

För lite drygt ett år sedan fanns koncensus om ett förslag som kräver 

detaljplaneförändringar som kommer att genomföras, om tid finns, 

under år 2019. En åtgärd, en hållplats för södergående busstrafik, 

har anlagts utefter Rv 50, i övrigt har inget genomförts. 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 15 (31) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar:  

 

 återta den beviljade ansökan för bidrag att bygga om 

vändplanen i Guldsmedshyttan, TRV 2013/78386, 

 

 uppdra åt Samhällsbyggnadsförbundet att projektera och 

kostnadsberäkna den nya utformningen av vändplan och 

bussangöringar i Guldsmedshyttan, samt 

 

 lämna in en ny ansökan senast den 15 februari 2019, för att 

kunna genomföra ombyggnationen 2020. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 

beslutar: 

 

 återta den beviljade ansökan för bidrag att bygga om vändplanen i 

Guldsmedshyttan, TRV 2013/78386,  

 

 en ny ansökan ska lämnas in senast den 15 februari 2019, för att 

kunna genomföra ombyggnationen 2020. 

 

 kommunstyrelsen sammanträder extra den 12 februari 2019 kl. 

13.00 för att behandla ärendet. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Irja 

Gustavssons (S) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt Irja Gustavsson (S) förslag. 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  

 

För kännedom 

Ekonomienheten 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Linde Stadshus AB  2018-12-13 
Org nr 556814-5345 
 

 Justerande  Utdragsbestyrkande 

8

STADSHUS § 32 
 
Ägardirektiv Besök Linde AB (BELAB) - biograf 
 
Beslut 
 
Styrelsen för Linde Stadshus AB godkänner förslag till reviderat ägardirektiv 
för Besök Linde AB avseende inriktning av bolagets verksamhet och 
överlämnar det till kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige 
fastställa förslaget. Det reviderade ägardirektivet ska sedan fastställas även på 
årsstämma med Linde Stadshus AB. 
 
Ärende 
 
Vid tillväxtutskottets sammanträde den 6 november 2018 § 153 fick 
förvaltningschef tillsammans med kommundirektör i uppdrag att lämna 
förslag till Linde Stadshus på reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB, där 
även ansvar för biografverksamhet ingår. Under förutsättning att reviderat 
ägardirektiv antas får Besök Linde AB i sin tur uppdrag att ta hand om 
upphandling av biografverksamhet i Lindesbergs tätort. Under samma 
förutsättning föreslås underlag för upphandling användas av Besök Linde AB.  
 
Kommundirektör inkom den 5 december med förslag till reviderat 
ägardirektiv för Besök Linde AB avseende avsnitt 2 ”Inriktning av bolagets 
verksamhet” där punkten ”Bolaget ska ansvara för drift av 
biografverksamhet” har lagts till. 
 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
Tillväxtförvaltningen 
Besök Linde AB 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ÄRENDE 2



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 12 (31) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §25/19   Dnr: KS 2018/496 

 

Ägardirektiv för Besök Linde AB - upphandling av 

biograf 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att få fram ett bredare 

underlag till kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari 2019, 

då representanter från Besök Linde AB, kulturenheten och biografen 

ska närvara. Samtidigt ska det ekonomiska underlaget redovisas för 

kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Vid tillväxtutskottets sammanträde den 6 november 2018 §153 fick  

förvaltningschef tillsammans med kommundirektör i uppdrag att 

lämna förslag till Linde Stadshus på reviderat ägardirektiv för Besök 

Linde AB, där även ansvar för biografverksamhet ingår. Under 

förutsättning att reviderat ägardirektiv antas får Besök Linde AB i 

sin tur uppdrag att ta hand om upphandling av biografverksamhet i 

Lindesbergs tätort. Under samma förutsättning föreslås underlag för 

upphandling användas av Besök Linde AB.  

 

Kommundirektör inkom den 5 december med förslag till reviderat  

ägardirektiv för Besök Linde AB avseende avsnitt 2 ”Inriktning av 

bolagets verksamhet” där punkten ”Bolaget ska ansvara för drift av  

biografverksamhet” har lagts till.  

 

Linde Stadshus AB beslutade den 13 december 2018 §32 att 

godkänna förslag till reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB 

avseende inriktning av bolagets verksamhet och överlämnar det till 

kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige fastställa 

förslaget. Det reviderade ägardirektivet ska sedan fastställas även på 

årsstämma med Linde Stadshus AB. 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat 

ägardirektiv för Besök Linde AB. Det reviderade ägardirektivet ska 

sedan fastställas även på årsstämma med Linde Stadshus AB. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 13 (31) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Nils Detlofsson (L), Pär-Ove Lindqvist (M), Markus Lundin (KD) 

och Irja Gustavsson (S) föreslår återremiss med motivering att få 

fram ett bredare underlag till kommunstyrelsens sammanträde den 

12 februari, då representanter från Besök Linde AB, kulturenheten 

och biografen ska närvara. Samtidigt ska det ekonomiska underlaget 

redovisas för kommunstyrelsen. 

 

Sammanträdet ajourneras 9.50-10.25 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår följande beslutsgång: 

 

Först behandlas frågan om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras. 

 

Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 

 

Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska 

beslutas idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska 

återremitteras. 

_____ 

 

 

 



1 
 

 
 
 
 
 

 
Ägardirektiv för Besök 
Linde AB 
 
 
 
 
 
 
 

KS 2018/496-2
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Fastställt av: Linde Stadshus AB 
Datum: 2017-03-27   / 2018-12-13 
För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningskontoret 
Dokumentet gäller för: Besök Linde AB 
Dokumentet gäller till och med: TV 
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Ägardirektiv för Besök Linde AB 
 

1. Allmänt 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet, i följande prioritetsordning, 
av: 

• Bolagsordning 
• Ägardirektiv 
• Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag – av kommunfullmäktige antagna 

riktlinjer utgör generella ägardirektiv 
 

2. Inriktning av bolagets verksamhet 
Utöver vad som framgår av bolagsordningen ska bolagets verksamhet ha följande inriktning: 

• Bolaget ska vara ett aktivt instrument i utvecklingen av kommunen som en attraktiv 
och efterfrågad bostads-, verksamhets- och besöksort.  

• Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund. 
• Bolaget ska ansvara för drift och utveckling av i bolagskoncernen ingående besöks-

anläggningar. 
• Bolaget ska ansvara för drift av biografverksamhet.  
• Bolaget ska genom nära samarbete med fastighetsägaren och en anpassning av sin 

verksamhet med ett utvecklat skadeförebyggande säkerhetsarbete bidra till 
säkerställande av fastigheternas långsiktiga värde. 

 
3. Ägarens mål 

Bolaget ska aktivt bidra till att, av Linde Stadshus AB, tilldelade inriktningsmål enligt 
kommunens vision och utvecklingsstrategi uppnås. 
 

4. Ekonomi 
Avkastningskrav och övriga finansiella mål 
Av Linde Stadshus AB fastställd budget för bolaget ska hållas. Nettokostnaden ska minska 
med 1 mnkr totalt under perioden 2016 – 2020. 
 
Finansiering 
Bolagets lånebehov tillgodoses efter samråd med Linde Stadshus AB. 
 

5. Kapitalförvaltning 
Linde Stadshus AB finansstrategi ska utgöra grund för bolagets finanspolicy.  
 
Bolaget ska vara med i kommunens koncernkonto. 
 

6. Underställningsskyldighet 
Bolaget ska se till att Linde Stadshus AB får ta ställning innan beslut inom verksamheten som 
är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
 
Dessa ärenden ska före verkställighet fastställas av kommunfullmäktige i Lindesberg.  

1. Ärenden enligt KL 3 kap. 16-18 §§ att: 
- besluta om att viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform 
- fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten 
- välja styrelse och minst en lekmannarevisor 
- säkerställa att fullmäktige får yttra sig i principiella frågor eller annat som är av  
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- större vikt innan bolaget fattar beslut 
2. Godkänna bolagsordning och stadgar 
3. Beslut om kommunal borgen 
4. Nyemission samt kapitaltillskott, förlusttäckning eller driftbidrag  
5. Ansvarsfrihet om revisor ej tillstyrkt sådan 
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 Sammanträdesdatum:  

Tillväxtutskottet 2018-11-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §153/18   Dnr: KS 2018/397 

 

Upphandling av biografverksamhet i Lindesberg 
 

Beslut 

 

• Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschef att tillsammans med 

kommundirektör lämna förslag till Linde Stadshus AB på reviderat 

ägardirektiv för Besök Linde AB, där även ansvar för 

biografverksamhet ingår. 
 

• Under förutsättning att reviderat ägardirektiv antas får Besök Linde 

AB i sin tur uppdrag att ta hand om upphandling av 

biografverksamhet i Lindesbergs tätort. Under samma förutsättning 

föreslås underlag för upphandling användas av Besök Linde AB. 

 

• Tillväxtutskottet antar underlag för upphandling av 

biografverksamhet där följande skall krav ska finnas med. 

 

o För att bredda utbudet av filmer i Lindesberg ska minst 10% 

av de öppna visningarna på biografen utgöras av filmer som 

inte kommer från USA, Sverige, Australien, Storbritannien 

och Nya Zeeland. 

o Vidare så ska kommunen ha tillgång till biografen 20 dagar 

årligen för att kunna tillvarata olika kulturella intressen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Biografverksamheten i Lindesbergs tätort är attraktiv och uppskattad 

men saknar tillfredställande organisation och ekonomi. 

Tillväxtutskottet uppdrog därför åt vd för Besök Linde AB samt 

kulturchef att utreda tänkbara framtida organisationsformer. 

 

Den utredning som blev resultatet förordade att uppdraget att driva 

biografen lämnas till en extern entreprenör vilket också 

tillväxtutskottet beslutade. En viktig fråga blir underlag för 

upphandling och därmed följande avtal med framtida intressent.  

 

Tillväxtutskottet beslutade därför att  

  

Förvaltningen tar fram underlag för att offentligt utlysa uppdraget att 

driva biografverksamhet i Lindesbergs kommun.  

 Förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur ett kulturpolitiskt 

uppdrag kan läggas då det gäller övrig verksamhet i kommunen. 

Underlaget presenteras för tillväxtutskottet i november 2018.  
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 Sammanträdesdatum:  

Tillväxtutskottet 2018-11-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Med denna tjänsteskrivelse följer bilaga med underlag för att 

offentligt utlysa uppdraget att driva biografverksamheten. I 

underlaget ingår också förslag på hur ett kulturpolitiskt uppdrag kan 

läggas. Detta uppdrag finansieras med den budget för 

biografverksamhet som finns i tillväxtförvaltningen. 

 

Under tjänstepersonsberedande av upphandlingsunderlaget har 

framkommit ytterligare frågeställningar kring det långsiktiga 

perspektivet. Därför läggs nu ett modifierat förslag till beslut. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

• Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschef att tillsammans med 

kommundirektör lämna förslag till Linde Stadshus AB på reviderat 

ägardirektiv för Besök Linde AB, där även ansvar för 

biografverksamhet ingår. 
 

• Under förutsättning att reviderat ägardirektiv antas får Besök Linde 

AB i sin tur uppdrag att ta hand om upphandling av 

biografverksamhet i Lindesbergs tätort. Under samma förutsättning 

föreslås underlag för upphandling användas av Besök Linde AB. 

 

• Tillväxtutskottet antar underlag för upphandling av 

biografverksamhet.  
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår följande ändring av punkt 3 

 

Tillväxtutskottet antar underlag för upphandling av 

biografverksamhet där följande skall krav ska finnas med. 

 

 För att bredda utbudet av filmer i Lindesberg ska minst 10% 

av de öppna visningarna på biografen utgöras av filmer som 

inte kommer från USA, Sverige, Australien, Storbritannien 

och Nya Zeeland. 

 Vidare så ska kommunen ha tillgång till biografen 20 dagar 

årligen för att kunna tillvarata olika kulturella intressen. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om tillväxtutskottet kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut med Irja Gustavsson (S) 

ändringsförslag av punkt tre och finner att förslaget godkänns. 
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 Sammanträdesdatum:  

Tillväxtutskottet 2018-11-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Kommundirektören 

VD Besök Linde AB 

 

För kännedom: 

Kulturchefen 
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 Sammanträdesdatum:  

Tillväxtutskottet 2018-11-06  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 6 (8) 

 Sammanträdesdatum:  

Tillväxtutskottet 2019-01-15  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §3/19   Dnr: KS 2018/496 

 

Ägardirektiv Besök Linde AB - äga biograf 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta reviderat ägardirektiv för Besök Linde 

AB. Det reviderade ägardirektivet ska sedan fastställas även på 

årsstämma med Linde Stadshus AB. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Vid tillväxtutskottets sammanträde den 6 november 2018 §153 fick 

förvaltningschef tillsammans med kommundirektör i uppdrag att 

lämna förslag till Linde Stadshus på reviderat ägardirektiv för Besök 

Linde AB, där även ansvar för biografverksamhet ingår. Under 

förutsättning att reviderat ägardirektiv antas får Besök Linde AB i 

sin tur uppdrag att ta hand om upphandling av biografverksamhet i 

Lindesbergs tätort. Under samma förutsättning föreslås underlag för 

upphandling användas av Besök Linde AB. 

 

Kommundirektör inkom den 5 december med förslag till reviderat 

ägardirektiv för Besök Linde AB avseende avsnitt 2 ”Inriktning av 

bolagets verksamhet” där punkten ”Bolaget ska ansvara för drift av 

biografverksamhet” har lagts till. 

 

Linde Stadshus AB beslutade den 13 december 2018 §32 att 

godkänna förslag till reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB 

avseende inriktning av bolagets verksamhet och överlämnar det till 

kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige fastställa 

förslaget. Det reviderade ägardirektivet ska sedan fastställas även på 

årsstämma med Linde Stadshus AB. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta 

reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB. Det reviderade 

ägardirektivet ska sedan fastställas även på årsstämma med Linde 

Stadshus AB 

 

Jonas Kleber (C) yrkar bifall till Irja Gustavsson (S) förslag. 

_____ 

För kännedom 

Linde Stadshus AB 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 12 (31) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §25/19   Dnr: KS 2018/496 

 

Ägardirektiv för Besök Linde AB - upphandling av 

biograf 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att få fram ett bredare 

underlag till kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari 2019, 

då representanter från Besök Linde AB, kulturenheten och biografen 

ska närvara. Samtidigt ska det ekonomiska underlaget redovisas för 

kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Vid tillväxtutskottets sammanträde den 6 november 2018 §153 fick  

förvaltningschef tillsammans med kommundirektör i uppdrag att 

lämna förslag till Linde Stadshus på reviderat ägardirektiv för Besök 

Linde AB, där även ansvar för biografverksamhet ingår. Under 

förutsättning att reviderat ägardirektiv antas får Besök Linde AB i 

sin tur uppdrag att ta hand om upphandling av biografverksamhet i 

Lindesbergs tätort. Under samma förutsättning föreslås underlag för 

upphandling användas av Besök Linde AB.  

 

Kommundirektör inkom den 5 december med förslag till reviderat  

ägardirektiv för Besök Linde AB avseende avsnitt 2 ”Inriktning av 

bolagets verksamhet” där punkten ”Bolaget ska ansvara för drift av  

biografverksamhet” har lagts till.  

 

Linde Stadshus AB beslutade den 13 december 2018 §32 att 

godkänna förslag till reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB 

avseende inriktning av bolagets verksamhet och överlämnar det till 

kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige fastställa 

förslaget. Det reviderade ägardirektivet ska sedan fastställas även på 

årsstämma med Linde Stadshus AB. 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat 

ägardirektiv för Besök Linde AB. Det reviderade ägardirektivet ska 

sedan fastställas även på årsstämma med Linde Stadshus AB. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 13 (31) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Nils Detlofsson (L), Pär-Ove Lindqvist (M), Markus Lundin (KD) 

och Irja Gustavsson (S) föreslår återremiss med motivering att få 

fram ett bredare underlag till kommunstyrelsens sammanträde den 

12 februari, då representanter från Besök Linde AB, kulturenheten 

och biografen ska närvara. Samtidigt ska det ekonomiska underlaget 

redovisas för kommunstyrelsen. 

 

Sammanträdet ajourneras 9.50-10.25 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår följande beslutsgång: 

 

Först behandlas frågan om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras. 

 

Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 

 

Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska 

beslutas idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska 

återremitteras. 

_____ 

 

 

 



Biografen
2016-2018



Tkr Utfall Utfall Utfall

Kostnader 2018 2017 2016

Nycklar, hänglås 1
Köp av verksamhet
Lönekostnader 314 271 283
Lokalhyra 316 311 381
Lokalvård 40 32 32
Förbrukningsavg el 21 18 18
Hyra leasing, skrivare,kortterminal 3 3 3
Livsmedel 9 19
Kontorsmaterial 8 3 10

Underhåll inventarier 7 2 14
Annonser 34 37 80
Försäkringsavg 2 9 4
Kostnad för filmer 507 547 611
Avskrivningskostnad 70 70 70
Räntekostnad avskrivning 13 13 11

Kostnader totalt 1 345 1335 1 517



Intäkter
Utfall
2018

Utfall 
2017

Utfall
2016

Övrig försäljning 86 77

Inträdesavgift 1 176 932 1 102

Övriga ersättningar 26 13

Uthyrning av lokal 53 62 57

Driftbidrag 32 50

Intäkter totalt 1 373 1 071 1 222



Tkr Budget 
2018

Utfall 
2018

Budget-
avvikelse 

2018
Budget 

2017
Utfall 
2017

Budget-
avvikelse 

2017
Budget 

2016
Utfall 
2016

Budget-
avvikelse 

2016

Kostnad 1 506 1 345 1 523 1 335 1 486 1 517

Intäkt 1 420 1 373 1 400 1 071 1 400 1 222

86 -28 114 123 264 -141 86 295 -209



Budgetavvikelse 2013-2018
Tkr

-36
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Försäljning av godis

• 2018: 236 tkr

• 2017: 146 tkr



Från: Linda Svahn 
Skickat: den 29 januari 2019 14:58 
Till: info@lindekultur.se; michael.landberg@na.se; info@24i.se; 

info@lindenytt.com 
Kopia: Kommun 
Ämne: Socialdemokraterna om återremissen av biografärendet 
Bifogade filer: Biograffrågan.docx 
 
Hej, översänder info om återremissen av biografärendet. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Linda Svahn (S) 
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
0581-810 28 
 

 
 
Lindesbergs kommun, 711 80 Lindesberg 
BESÖK Stentäppsgatan 5 

TEL VX 0581-810 00 

 
Lindesberg.se 

 



På kommunstyrelsen idag valde Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet att 

återremittera frågan om biografen för att komplettera underlaget med mer information. Den 12 

februari kommer kommunstyrelsen därför få bland annat den ekonomiska redovisningen för år 2018. 

Dessutom bjuds chefen för kulturenheten och den biografansvarige in för att berätta om arbetet 

med biografen som det ser ut nu. Även ledningen för det kommunala bolaget Besök Linde AB bjuds 

in för att berätta om hur bolaget tänker sig att ta över biografen på ett bra sätt.  

 

Alla partier vill att det ska finnas en biograf i Lindesberg, det som skiljer partierna åt är om de tycker 

att det ska drivas i kommunal förvaltning eller i ett kommunalt bolag. Det viktigaste är att förstärka 

organisationen så att det är mindre sårbart än idag. 

Irja Gustavsson (S), kommunstyrelsens ordförande 

Linda Svahn (S), ledamot i kommunstyrelsen  

Jonas Bernström (S), ledamot i kommunstyrelsen 

Tommy Kragh (S), ledamot i kommunstyrelsen 

John Omoomian (S), ledamot i kommunstyrelsen 

Nafih Mawlod (S), ersättare i kommunstyrelsen 

Sandra Olsson (S), ersättare i kommunstyrelsen 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 6 (8) 

 Sammanträdesdatum:  

Tillväxtutskottet 2019-01-15  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU §3/19   Dnr: KS 2018/496 

 

Ägardirektiv Besök Linde AB - äga biograf 
 

Beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta reviderat ägardirektiv för Besök Linde 

AB. Det reviderade ägardirektivet ska sedan fastställas även på 

årsstämma med Linde Stadshus AB. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Vid tillväxtutskottets sammanträde den 6 november 2018 §153 fick 

förvaltningschef tillsammans med kommundirektör i uppdrag att 

lämna förslag till Linde Stadshus på reviderat ägardirektiv för Besök 

Linde AB, där även ansvar för biografverksamhet ingår. Under 

förutsättning att reviderat ägardirektiv antas får Besök Linde AB i 

sin tur uppdrag att ta hand om upphandling av biografverksamhet i 

Lindesbergs tätort. Under samma förutsättning föreslås underlag för 

upphandling användas av Besök Linde AB. 

 

Kommundirektör inkom den 5 december med förslag till reviderat 

ägardirektiv för Besök Linde AB avseende avsnitt 2 ”Inriktning av 

bolagets verksamhet” där punkten ”Bolaget ska ansvara för drift av 

biografverksamhet” har lagts till. 

 

Linde Stadshus AB beslutade den 13 december 2018 §32 att 

godkänna förslag till reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB 

avseende inriktning av bolagets verksamhet och överlämnar det till 

kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige fastställa 

förslaget. Det reviderade ägardirektivet ska sedan fastställas även på 

årsstämma med Linde Stadshus AB. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtutskottet ska 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta 

reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB. Det reviderade 

ägardirektivet ska sedan fastställas även på årsstämma med Linde 

Stadshus AB 

 

Jonas Kleber (C) yrkar bifall till Irja Gustavsson (S) förslag. 

_____ 

För kännedom 

Linde Stadshus AB 
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