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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-05-23 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
 
 
  

Plats och tid: 
 

Lindeskolans aula, Lindesberg, kl. 17:00-18.05 

Beslutande: Se bilaga 
 

Övriga deltagare: Helena Randefelt, kommunsekreterare 
Christer Lenke, kommundirektör 
Jessica Brogren, nämndsekreterare 
Mats Melander, ordförande kommunala revisionen 
 

Utses att justera Ulf Axelsson (V) och Ingrid Åberg (KD) med Margareta Ahlm (S) och 
Anniette Lindvall (M) som ersättare. 
 

Justeringens plats 
och tid: 

Kanslienheten, måndag den 28 maj 2018 kl. 13.00. 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________ 
Helena Randefelt 

 
Paragraf 

 
53 - 69 

 
Ordförande 

 
_____________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
_____________________________________________________ 
Ulf Axelsson 

   
 Justerare _____________________________________________________ 
  Ingrid Åberg 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Anders Eriksson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ulla Lundqvist (S) för Farhia Ahmed Shekh (S) 
Bo Stenberg (S) för Annamaria Ericsson (S) § 64 - 69 
Hans Boström (S) för Kristine Andersson (S) 
Pia Sternheden (S) för Victoria Johansson (S) § 64-69 
Björn Pettersson (C) för Tuula Marjeta (C) 
Tomas Klockars (M) för Anna Öfverström (M) 
Bertil Jansson (M) för Lillemor Bodman (M) 
  

Ledamöter 
Anders Ceder (S) 
Irja Gustavsson (S) 
Linda Svahn (S) 
Bengt Storbacka (S) 
Linda Andersson (S) 
Daniel Andersson (S) 
Joacim Hermansson (S) 
Zaki Habib (S) 
Lennart Olsson (S) 
Margareta Ahlm (S) 
Jonas Bernström (S) 
Arnold Bengtsson (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Jonas Kleber (C) 
Susanne Karlsson (C) 
Johan Andersson (C) 
Christina Pettersson (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Gunilla Remnert (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Anniette Lindvall (M) 
Jan Hansson (M) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Margareta Tillas ((L)) 
Ingrid Åberg (KD) 
Bengt Evertsson (MP) 
Agneta Nilsdotter (MP) 
Per Söderlund (SD) 
Thord Durnell (SD) 
Jan Marne (SD) 
Birgitta Duell (SD) 
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Ärendeförteckning 
§53/18 Information om fritidsbanken 
  
§54/18 Information om sommarlovsaktiviteter, busskort och Lindesberg 

750 år 
  
§55/18 Information om flytt av kommunfullmäktiges sammanträde i 

september 
  
§56/18 Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från 

Virosa Viberg (SD) 
  
§57/18 Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges 

valberedning från Virosa Viberg (SD) 
  
§58/18 Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen från 

Virosa Viberg (SD) 
  
§59/18 Avsägelse av uppdraget som ledamot i socialnämnden från Virosa 

Viberg (SD) 
  
§60/18 Avsägelse av uppdraget som ledamot i Besök Linde AB från 

Virosa Viberg (SD) 
  
§61/18 Avsägelse av uppdraget som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden från Margareta Skalin (S) 
  
§62/18 Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

2017 
  
§63/18 Allmänhetens frågestund 
  
§64/18 Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2017 
  
§65/18 Svar på motion om att rusta upp kägelbanan på Kyrkberget, 

Lindesberg 
  
§66/18 Medborgarförslag om vargfri kommun 
  
§67/18 Meddelanden 
  
§68/18 Medborgarförslag om utomhusbad på Loppholmarna i Lindesberg 
  
§69/18 Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunala revisionen från 

Kent Hiding (KD) 
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§53/18    
 
Information om fritidsbanken 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige tackar för informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ethel Andersson från socialförvaltningen informerar 
kommunfullmäktige om Fritidsbanken. 
 
Fritidsbanken i Lindesberg invigdes 26 januari 2018 och öppnades 
officiellt den 1 februari 2018. 
 
På Fritidsbanken finns alla sorters fritidsprylar för både barn och 
vuxna att låna gratis i upp till 14 dagar. 
 
För de som har fritidsutrustning som inte längre användas så är det 
varmt välkommet att skänkas till Fritidsbanken så ser de till så att de 
kommer till ny användning. 
 
 
  
 
 
_____ 
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§54/18    
 
Information om sommarlovsaktiviteter, busskort och 
Lindesberg 750 år 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige tackar för informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S) informerar 
kommunfullmäktige om sommarlovsaktiviteter för kommunens 
ungdomar, busskort under sommarlovet samt firande av Lindesberg 
750 år under 2018. 
 
_____ 
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§55/18    
 
Information om flytt av kommunfullmäktiges 
sammanträde i september 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Bengt Storbacka (S) informerar 
kommunfullmäktige om att sammanträdet den 24 september 2018 
flyttas till den 27 september 2018, och då kommer budget 2019–
2021 att behandlas. 
  
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kanslienheten 
 
För kännedom 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 
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§56/18   Dnr: KS 2018/188 
 
Avsägelse av uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige från Virosa Viberg (SD) 
 
Beslut 
 
Virosa Vibergs (SD) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 
godkänns.  
 
Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Virosa Viberg (SD).  
 
Ärendebeskrivning 
 
Virosa Viberg (SD) inkom den 6 maj 2018 med en avsägelse av 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut 
 
Virosa Vibergs (SD) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 
godkänns.  
 
Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Virosa Viberg (SD). 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Kanslienheten 
 
För kännedom 
Virosa Viberg (SD) 
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§57/18   Dnr: KS 2018/198 
 
Avsägelse av uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning från Virosa Viberg 
(SD) 
 
Beslut 
 
Virosa Vibergs (SD) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktiges 
valberedning godkänns. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Virosa Viberg (SD) inkom den 6 maj 2018 med en avsägelse av 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. 
 
Förslag till beslut 
 
Virosa Vibergs (SD) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktiges 
valberedning godkänns. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kanslienheten 
 
För kännedom 
Virosa Viberg (SD) 
Kommunfullmäktiges valberedning 
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§58/18   Dnr: KS 2018/195 
 
Avsägelse av uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen från Virosa Viberg (SD) 
 
Beslut 
 
Virosa Vibergs (SD) avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen 
godkänns. 
 
Platsen som ledamot i kommunstyrelsen lämnas vakant eftersom 
valsedelsgruppen finns representerad bland ersättarna i 
kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Virosa Viberg (SD) inkom den 6 maj 2018 med en avsägelse av 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut 
 
Virosa Vibergs (SD) avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen 
godkänns. 
 
Platsen som ledamot i kommunstyrelsen lämnas vakant eftersom 
valsedelsgruppen finns representerad bland ersättarna i 
kommunstyrelsen.  
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kanslienheten 
 
För kännedom 
Virosa Viberg (SD) 
Kommunstyrelsen 
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§59/18   Dnr: KS 2018/196 
 
Avsägelse av uppdraget som ledamot i socialnämnden 
från Virosa Viberg (SD) 
 
Beslut 
 
Virosa Vibergs (SD) avsägelse som ledamot i socialnämnden 
godkänns. 
 
Platsen som ledamot i socialnämnden lämnas vakant eftersom 
valsedelsgruppen finns representerad bland ersättarna i nämnden.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Virosa Viberg (SD) inkom den 6 maj 2018 med en avsägelse av 
uppdraget som ledamot i socialnämnden. 
 
Förslag till beslut 
 
Virosa Vibergs (SD) avsägelse som ledamot i socialnämnden 
godkänns. 
 
Platsen som ledamot i socialnämnden lämnas vakant eftersom 
valsedelsgruppen finns representerad bland ersättarna i nämnden.  
 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kanslienheten 
 
För kännedom 
Virosa Viberg (SD) 
Socialnämnden 
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§60/18   Dnr: KS 2018/194 
 
Avsägelse av uppdraget som ledamot i Besök Linde AB 
från Virosa Viberg (SD) 
 
Beslut 
 
Virosa Vibergs (SD) avsägelse som ledamot i Besök Linde AB 
godkänns.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Virosa Viberg (SD) inkom den 6 maj 2018 med en avsägelse av 
uppdraget som ledamot i Besök Linde AB. 
 
Förslag till beslut 
 
Virosa Vibergs (SD) avsägelse som ledamot i Besök Linde AB 
godkänns.  
 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kanslienheten 
 
För kännedom 
Virosa Viberg (SD) 
Besök Linde AB 
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§61/18   Dnr: KS 2018/193 
 
Upphörande av uppdrag för Margareta Skalin (S) 
 
Beslut 
 
Margareta Skalins (S) avsägelse som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden godkänns. 
Platsen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden lämnas vakant 
eftersom valsedelsgruppen finns representerad bland ersättarna i 
nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Skalin (S) inkom den 15 maj 2018 med en avsägelse av 
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Förslag till beslut 
 
Margareta Skalins (S) avsägelse som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden godkänns. 
Platsen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden lämnas vakant 
eftersom valsedelsgruppen finns representerad bland ersättarna i 
nämnden. 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kanslienheten 
 
För kännedom: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Margaretha Skalin (S) 
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§62/18   Dnr: KS 2018/166 
 
Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 2017 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har 
genomfört granskning av förbundets årsredovisning. I 
granskningsarbetet har revisorerna biträtts av konsulter på KPMG. 
 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll i verksamheten. 
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de 
uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Revisorerna har granskat räkenskaperna men har till följd av 
otillräckliga resurser i övrigt inte kunnat genomföra en granskning i 
tillräcklig omfattning för att säkerställa uttalandet i ansvarsfrågan. 
Detta innebär att granskningen inte fullt ut har kunnat utföras enligt 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och revisionsreglementet. 
 
Revisorerna vill framhålla betydelsen av att revisionen har till sitt 
förfogande ekonomiska medel som möjliggör att de kan uppfylla 
uppdraget och genomföra granskning enligt kommunallagen och 
god revisionssed. Revisorerna har vid flera tillfällen påpekat detta 
genom skrivelser till medlemskommunernas fullmäktige senast 
under 2017. 
 
Revisorerna kan inte med säkerhet bedöma utifrån genomförd 
granskning om direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  
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Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande. 
 
Revisorerna kan inte med säkerhet bedöma att direktionens interna 
kontroll är ändamålsenlig. 
 
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt. 
 
Revisorerna tillstyrker (med hänsyn tagna till ovan) att fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Per Söderlund (SD) föreslår bifall till förslaget om att bevilja 
ansvarsfrihet med tillägget att kommunfullmäktige ska uppdra till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att återkomma med en plan 
för att åtgärda de brister som revisorerna påpekar samt att vidtagna 
åtgärder och deras effekter rapporteras tillbaka till kommunstyrelsen 
var fjärde månad tills åtgärderna har gett önskad effekt. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande tar först upp revisorernas förslag till beslut och finner att 
förslaget godkänns. 
 
Ordförande tar därefter upp Per Söderlunds (SD) tilläggsförslag och 
finner att förslaget avslås. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
 
Den som avslår Per Söderlunds (SD) tilläggsförslag röstar ja och de 
som stödjer Per Söderlunds (SD) tilläggsförslag röstar nej. Av 
bifogad röstningslista framkommer hur varje ledamot röstade. 
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Reservationer 
 
Per Söderlund (SD), Thord Durnell (SD), Jan Marne (SD), Birgitta 
Duell (SD) och Anders Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Per Söderlunds (SD) tilläggsförslag. 
_____ 
 
 
För kännedom 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Nr Namn Närv Ja Nej Avstår 

1 Anders Ceder (S) X X   

2 Irja Gustavsson (S) X X   

3 Linda Svahn (S) X X   

5 Linda Andersson (S) X X   

6 Daniel Andersson (S) X X   

7 
Joacim  
Hermansson (S) X X   

8 Zaki Habib (S) X X   

9 
Hans Boström (S) 
Kristine Andersson (S) X X   

10 John Omoomian (S)     

11 Victoria Johansson (S)     

12 Lennart Olsson (S) X X   

13 Margareta Ahlm (S) X X   

14 Jonas Bernström (S) X X   

15 

Ulla Lundqvist (S) 
Farhia Ahmed Shekh 
(S) 

X X   

16 Arnold Bengtsson (S) X X   

17 
Annamaria Ericsson 
(S)     

18 Nafih Mawlod (S) X X   

19 Jonas Kleber (C) X X   

20 Susanne Karlsson (C) X X   

21 Jenny Larsson (C)     

22 
Björn Pettersson (C) 
Tuula Marjeta (C) X X   

23 Johan Andersson (C) X X   

24 
Christina Pettersson 
(C) X X   

25 Ulf Axelsson (V) X  X  
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26 Gunilla Remnert (V) X  X  

27 
Pär-Ove Lindqvist 
(M) X X   

28 
Anniette Lindvall 
(M) X X   

29 Jan Hansson (M) X X   

30 

Bertil Jansson (M) 
Lillemor Bodman 
(M) 

X X   

31 
Sven Erik Larsson 
(M) X X   

32 
Tomas Klockars (S) 
Anna Öfverström (M) X X   

33 
Fredrik Lindmark 
(M)     

34 Margareta Tillas (L) X X   

35 Ingrid Åberg (KD) X X   

36 
Bengt Evertsson 
(MP) X X   

37 
Agneta Nilsdotter 
MP) X X   

38 Per Söderlund (SD) X  X  

39 Virosa Viberg (SD)     

40 Pamela Hopkins (SD)     

41 Thord Durnell (SD) X  X  

42 Jan Marne (SD) X  X  

43 Birgitta Duell (SD) X  X  

44 Mats Seijboldt (SD)     

45 Anders Eriksson (SD) X  X  

4 Bengt Storbacka (S) X X   

 Summa 37 30  7  
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§63/18   Dnr: KS 2018/72 
 
Allmänhetens frågestund 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ingen ställde någon fråga under allmänhetens frågestund. 
  
 
 
_____ 
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§64/18   Dnr: KS 2018/165 
 
Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 2017 
 
Beslut 
 
Årsredovisningen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2017 
godkänns. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade den 29 mars 2018 
att föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att godkänna 
årsredovisningen för 2017 samt att direktionen och de enskilda 
förtroendevalda i kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 
 
Förslag till beslut 
 
Årsredovisningen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2017 
godkänns. 
 
 
_____ 
 
För kännedom 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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§65/18   Dnr: AKK2015/177 
 
Svar på motion om att rusta upp kägelbanan på 
Kyrkberget, Lindesberg 
 
Beslut 
 
Motionen avslås.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Agneta Nilsdotter (MP) och Bengt Evertsson (MP) föreslår i en 
motion daterad den 12 april 2015 att: 
• Kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg ska 

kulturminnesmärkas 
• Planering av en upprustning av banan ska påbörjas 
• Pengar ska sökas från Länsstyrelsen 
• Andra bidrag ska sökas 
• Upprustningen kan ske som ett arbetsmarknadsprojekt under 
• kompetent ledning 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2015 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 april 2018 § 61 att medge 
nyttjanderättsavtal för Kägelbanan med föreningen Kyrkbergets 
vänner enligt kommundirektörens förslag. 
 
Upplåtelse sker genom nyttjanderätt utan ersättning enligt särskilt 
upprättat avtal för tiden 2018-06-01—2021-05-31. 
Nyttjanderättsavtalet kan förlängas med ett år i taget om parterna är 
överens om detta. 
 
De åtgärder som föreningen avser att vidta villkoras med att dessa 
ska godkännas av kommunen (tillväxtutskottet). 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå Miljöpartiets 
motion om att rusta upp Kägelbanan på Kyrkberget (dnr 2015/177) 
med ovanstående beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Motionen avslås. 
_____ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§66/18   Dnr: KS 2018/175 
 
Medborgarförslag om vargfri kommun 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till 
att förslaget inte rör ett ämne som tillhör fullmäktiges 
befogenhetsområde. Förslagsställaren hänvisas till Länsstyrelsen i 
Örebro län.  
 
Ärendebeskrivning 
 
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 26 april 
2018 att Lindesbergs kommun ska besluta att arbeta för en vargfri 
kommun. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att  
kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget med hänvisning 
till att förslaget inte rör ett ämne som tillhör fullmäktiges 
befogenhetsområde. Förslagsställaren hänvisas till Länsstyrelsen i 
Örebro län.  
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kanslienheten 
 
För kännedom 
Förslagsställaren 
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KF §67/18 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunfullmäktige : 
 
2018-04-19 Revisionsrapport Granskning av uppföljning 
och kvalitetssäkring av redovisningen för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Dnr  

  

 
2018-05-07 Lekmannarevisorns granskningsrapport för 
Besök Linde AB Dnr KS 2018/160 
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§68/18   Dnr: KS 2018/202 
 
Medborgarförslag om utomhusbad på Loppholmarna i 
Lindesberg 
 
Beslut 
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
 
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 23 april 
2018 att det ska byggas en utomhusbassäng på Loppholmarna 
liknande den som finns i Rockhammar och eventuellt att 
Energikällan ska stängas ner under ett par sommarmånader. 
 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kanslienheten 
 
För kännedom 
Förslagsställaren 
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§69/18   Dnr: KS 2018/204 
 
Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunala 
revisionen från Kent Hiding (KD) 
 
Beslut 
 
Kent Hidings (KD) avsägelse som ledamot i kommunala revisionen 
godkänns.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kent Hiding (KD) inkom den 14 maj 2018 med en avsägelse av 
uppdraget som ledamot i kommunala revisionen. 
 
Förslag till beslut 
 
Kent Hidings (KD) avsägelse som ledamot i kommunala revisionen 
godkänns. 
 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kanslienheten 
 
För kännedom 
Kent Hiding (KD) 
Kommunala revisionen 
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