Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-06-07

Kommunfullmäktige

Plats och tid:

Lindeskolans aula, kl. 14:00-19:00

Beslutande:

Daniel Andersson (S)
Joacim Hermansson (S)
Linda Svahn (S)
Jonas Bernström (S)
John Omoomian (S)
Anders Ceder (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)
Johan Andersson (C) § 69–81
Tuula Marjeta (C)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Jan Hansson (M)
Tomas Klockars (M)
Fredrik Lindmark (M)
Sven-Erik Larsson (M)
Emil Wellander (M)
Markus Lundin (KD)
Margareta Andergard (KD)
Nils Detlofsson (L)
Inger Griberg (MP)
Tommy Lönnström (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Tom Persson (SD)
Lars Ljunggren (SD) § 69–81
Anders Persson LPO
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Kommunfullmäktige

Tjänstgörande
ersättare:

Övriga deltagare:

Utses att justera
Justeringens plats
och tid:
Underskrifter

2021-06-07
Bo Stenberg (S) ersätter Ingela Larsson (S)
Stefan Eriksson (S) ersätter Lennart Olsson (S)
Christina Pettersson (C) ersätter Inga Ängsteg (C)
Maria Odheim Nielsen (V) ersätter Hans Lindqvist (V)
Björn Pettersson (C) ersätter Susanne Karlsson (C)
Bertil Jansson (M) ersätter Lillemor Bodman (M)
Göran Gustavsson (M) ersätter Anniette Lindvall (M)
Rickard Jirvelius (SD) ersätter Per Söderlund (SD)
Marina Mehtäläinen (SD) ersätter Thord Durnell (SD)
Reidar Larsson (SD) ersätter Krister Jakobsson (SD)
Henrik Arenvang, kommundirektör
Gunilla Sandgren, ekonomichef
Anna Lundström, kanslienheten
Rouzbeh Isa, kanslienehten

Christina Pettersson (C) och Bertil Jansson (M) med Bengt
Storbacka (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare
Kommunhuset den 9 juni 2021, kl. 16:00
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Justerandes signatur

_______________________________
Rouzbeh Isa

Paragraf

67 - 81

__________________________________________________________
Arnold Bengtsson

__________________________________________________________
Christina Pettersson
Bertil Jansson

Utdragsbestyrkande
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Ärendeförteckning
§67/21

Godkännande av deltagande på distans

§69/21

Redovisning kommunalt partistöd 2020

§68/21
§70/21
§71/21
§72/21
§73/21
§74/21
§75/21
§76/21
§77/21
§78/21
§79/21
§80/21

Justerandes signatur

Mål och Budget 2021 revidering

Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024

Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020
Nerikes Brandkår årsredovisning 2020
Allmänhetens frågestund

Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktige efter Linda
Andersson (S)

Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD)
om båtplatser och gästbrygga i Lindesjön
Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i
Lindesberg, Lindesbergs kommun

Motion från Lillemor Bodman (M) och Pär- Ove Lindqvist (M) om
att utveckla och gynna båtlivet i Lindesberg
Enkel fråga från Lillemor Bodman (M) om varför fontänen vid
Stadshotellet inte är igång

Medborgarförslag om att Lindesbergs kommun behöver aktivt ta
ansvar för de utrotningshotade insekterna
Enkel fråga från Nils Detlofsson (L) om Vad har och vad gör
kommunledningen för att förebygga och förhindra att elever på
Lindeskolan blir åtalade i en nollning och att det kan ske i
framtiden

Utdragsbestyrkande
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§81/21

Justerandes signatur

2021-06-07

Meddelanden

Utdragsbestyrkande
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2021-06-07
§67/21

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§68/21

Dnr: KS 2020/135

Mål och Budget 2021 revidering
Beslut
kommunfullmäktige beslutar:

1. Anta reviderad Mål och budget för år 2021 innebärande
att skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning
ökar med 33 000 000 kronor.

2. Bevilja tilläggsanslag till Socialnämnden med 25 000 000
kronor, Tillväxtnämnden med 2 000 000 kronor samt
Kommunstyrelsen med 6 000 000 kronor.

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

Ärendebeskrivning

Vid Mål- och budgetseminarium 2021-05-04 lämnades
information om att skatteintäkterna, inklusive generella
statsbidrag och utjämning innebär ökade intäkter i förhållande
till antagen budget för 2021 med totalt 33 000 000 kronor. Detta
enligt april månads skatteunderlagsprognos. Beloppet fördelas
enligt följande:
Mnkr

Budget
2021

Ökade
intäkter

Reviderad
budget

481,4

5

486,4

Skatteintäkter 1078,8
Generella
statsbidrag
och
utjämning

28

1106,8

Majoriteten föreslår att de ökande intäkterna används för att
förstärka driftbudgetramarna enligt följande:
Socialnämnden
25 000 000 kronor
Tillväxtnämnden, Sfi
2 000 000 kronor
Kommunstyrelsen, planeringsreserv 6 000 000 kronor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

2. Anta reviderad Mål och budget för år 2021 innebärande
att skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning
ökar med 33 000 000 kronor.

4. Bevilja tilläggsanslag till Socialnämnden med 25 000 000
kronor, Tillväxtnämnden med 2 000 000 kronor samt
Kommunstyrelsen med 6 000 000 kronor.

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

Ledamöternas förslag till beslut

M, KD och L yrkar bifall till punkt 1 och 3 i kommunstyrelsens
förslag.
M, KD och L yrkar på följande ändringsförslag till punkt 2 i
kommunstyrelsen förslag:
•

Bevilja tilläggsanslag till Socialnämnden med 25 000 000
kronor, Tillväxtnämnden med 2 000 000 kronor samt
Barn och utbildningsnämnden 3 000 000. Resterande 3
000 000 lägg till i årets resultat.

Nils Detlofsson (L) yrkar bifall till M, KD och L.s ändringsförslag.
M, KD och L yrkar på följande tilläggsförslag:
•

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i
uppdrag att upphandla en konsult som ska göra en
översyn av socialförvaltningens arbete med huvudsaklig
inriktning på att gå igenom arbetsmetoder, digitala
hjälpmedel samt hur arbetet är organiserat. Syftet med
utredningen är att ge stöd till förvaltningen och nämnden
att effektivisera sitt arbete utan att ge avkall på kvalitén. I
utredningen skall också ingå jämförande studier för att få
del av hur framgångsrikt förändrings- och
utvecklingsarbetearbete med att effektivisera (sänka
kostnader) genomförs i andra kommuner inom
socialförvaltningens område.

Utdragsbestyrkande
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Arbetet skall mot bakgrund av de mycket stora
budgetunderskotten bedrivas skyndsamt och påbörjas så
snart som möjligt.
Kommundirektören skall leda arbetet och skall till
kommunstyrelsen fortlöpande rapportera om arbetets
fortskridande.

Kostnad för utredningen skall finansieras med medel från
kommunstyrelsens projektmedel.

Bengt Storback (S), Jonas Bergström, Jonas Kleber (C), Kristina
Pettersson (C), Inger Griberg (MP) och V yrkar bifall till
kommunstyrelsen förslag.

Inger Griper (MP) yrkar på följande tilläggsförslag:
•

Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören
att upphandla en konsult för översyn av
socialförvaltningens arbete, där fokus ska ligga på att
jämföra med likvärdiga kommuner som redan har
genomfört effektivisering framgångsrikt med hjälp av en
konsult.

Jari Mehtäläinen (SD) yrkar bifall till M, KD och L:s
ändringsförslag på punkt 2.

Markus Lundin (KD) yrkar bifall till M, KD och L:s tilläggsförslag.
Jan Hansson (M) yrkar bifall till M, KD och L:s ändringsyrkande
och tilläggsförslag.
Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller punkt 1 och 3
i kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller punkt 1 och 3 i kommunstyrelsen förslag.
Ordförande ställer M, KD och L:s ändringsförslag på punkt 2 mot
kommunstyrelsens förslag på punkt 2 och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning har begärts och den ska nu genomföras. Du som vill
rösta på kommunstyrelsens förslag på punkt 2 röstar-JA. Du som
vill rösta på M, KD och L:s ändringsförslag på punkt 2 röstar-NEJ.

Justerandes signatur

Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja-röst

Daniel Andersson (S)
Joacim Hermansson (S)
Linda Svahn (S)
Jonas Bernström (S)
John Omoomian (S)
Anders Ceder (S)
Ulla Lundqvist (S)
Nafih Mawlod (S)
Bengt Storbacka (S)
Margareta Ahlm (S)
Sofie Krantz (S)
Bo Stenberg (S)
Stefan Eriksson (S)
Christina Pettersson (C)
Maria Odheim Nielsen (V)
Ulf Axelsson (V)
Gunilla Remnert (V)
Jonas Kleber (C)
Magnus Storm (C)
Tuula Marjeta (C)
Björn Pettersson (C)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Jan Hansson (M)
Tomas Klockars (M)
Sven-Erik Larsson (M)
Emil Wellander (M)
Bertil Jansson (M)
Göran Gustavsson (M)
Markus Lundin (KD)
Margareta Andergard (KD)
Nils Detlofsson (L)
Inger Griberg (MP)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Utdragsbestyrkande

Nej-röst

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Avstår
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Tommy Lönnström (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Tom Persson (SD)
Rickard Jirvelius (SD)
Marina Mehtäläinen (SD)
Reidar Larsson (SD)
Anders Persson (LPO)
Fredrik Lindmark (M), 1:e vice
ordförande
Arnold Bengtsson (S),
ordförande
Summa

x
23

x
x
x
x
x
x
x
x
x
19

Med 23 JA-röster för kommunstyrelsens förslag på punkt 2 och
19 NEJ-röster för M, KD och L:s ändringsförslag på punkt 2
beslutar kommunfullmäktige att bifall kommunstyrelsens
förslag.

Ordförande ställer M, KD och L:s tilläggsförslag mot avslag och
finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget.
Omröstning har begärts och den ska genomföras. Du som vill
avslå M, KD och L:s tilläggsförslag röstar-JA och du som vill
bifalla förslaget röstar-NEJ.

Justerandes signatur

Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja-röst

Daniel Andersson (S)
Joacim Hermansson (S)
Linda Svahn (S)
Jonas Bernström (S)
John Omoomian (S)
Anders Ceder (S)
Ulla Lundqvist (S)
Nafih Mawlod (S)
Bengt Storbacka (S)
Margareta Ahlm (S)
Sofie Krantz (S)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Utdragsbestyrkande

Nej-röst

Avstår
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Bo Stenberg (S)
Stefan Eriksson (S)
Christina Pettersson (C)
Maria Odheim Nielsen (V)
Ulf Axelsson (V)
Gunilla Remnert (V)
Jonas Kleber (C)
Magnus Storm (C)
Tuula Marjeta (C)
Björn Pettersson (C)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Jan Hansson (M)
Tomas Klockars (M)
Sven-Erik Larsson (M)
Emil Wellander (M)
Bertil Jansson (M)
Göran Gustavsson (M)
Markus Lundin (KD)
Margareta Andergard (KD)
Nils Detlofsson (L)
Inger Griberg (MP)
Tommy Lönnström (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Tom Persson (SD)
Rickard Jirvelius (SD)
Marina Mehtäläinen (SD)
Reidar Larsson (SD)
Anders Persson (LPO)
Fredrik Lindmark (M), 1:e vice
ordförande
Arnold Bengtsson (S),
ordförande
Summa

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
29

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
12

1

Med 29 JA-röster för avslag på tilläggsyrkandet och 12 NEJröster för bifall av tilläggsyrkandet och 1 som avstår, beslutar
kommunfullmäktige att avslå M, KD och L:s tilläggsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförande ställer Inger Gribergs (MP) tilläggsförslag mot
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Reservationer

Följande ledamöter reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut om att avslå M, KD och L:s ändringsförslag på punkt 2:
-

Emil Wellander (M)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Tomas Klockars (M)
Fredrik Lindmark (M)
Jan Hansson (M)
Sven-Erik Larsson (M)
Bertil Jansson (M)
Margareta Andergard (KD)
Markus Lundin (KD)
Nils Detlofsson (L)
Jari Mehtäläinen (SD)
Tommy Lönnström (SD)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Anders Persson (LPO)

-

Nils Detlofsson (L)
Markus Lundin (KD)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Bertil Jansson (M)
Fredrik Lindmark (M)
Tomas Klockars (M)
Anders Persson (LPO)
Emil Wellander (M)
Sven-Erik Larsson (M)
Margareta Andergard (KD)

Följande ledamöter reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut om att avslå M, KD och L:s tilläggsförslag:

För kännedom:
Socialnämnden
Tillväxtnämnden
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§69/21

Dnr: KS 2020/82

Redovisning kommunalt partistöd 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna utbetalning av partistöd
för 2021 till partierna enligt följande:
Socialdemokraterna 218 960 kronor
Sverigedemokraterna 147 560 kronor
Moderata Samlingspartiet 133 280 kronor
Centerpartiet 104 720 kronor
Miljöpartiet de Gröna 33 320 kronor
Vänsterpartiet 61 880 kronor
Liberalerna 33 320 kronor
Kristdemokraterna 47 600 kronor
Landsbygdspartiet oberoende 33 320 kronor

Landsbygdspartiet oberoende har inte inkommit med en
redovisning för 2020 eftersom de inte har fått sin utbetalning för
2021 och inte kan redovisa vad de har gjort för pengarna.
Ärendebeskrivning

Från och med 1 februari 2014 har nya regler för partistöd i
kommunallagen trätt i kraft, dessa ska gälla från och med 201501- 01. Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige § 161/2014
att anta nya riktlinjer för kommunalt partistöd i Lindesbergs
kommun. Riktlinjen reviderades av kommunfullmäktige 2020,
kommunfullmäktige § 72/2020.
I kommunens riktlinjer för partistöd samt i kommunallagens 4
kap 29 § står det att beslut om att betala ut partistöd ska fattas
av fullmäktige minst en gång per år. Det står även att om
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till
kommunstyrelsen senast den 30 juni utbetalas inget stöd för
nästkommande år.

Redovisning och granskningsrapport 2020 saknas från
Landsbygdspartiet oberoende per den 30 april 2021. Övriga
partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat
in redovisning och granskningsrapport för 2020.
Partistödet betalas årligen ut i förskott, senast 1 november.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Väljer kommunfullmäktige att godkänna redovisning och
granskning ska partistöd för 2022 betalas ut enligt följande:
Socialdemokraterna 218 960 kronor
Sverigedemokraterna 147 560 kronor
Moderata Samlingspartiet 133 280 kronor
Centerpartiet 104 720 kronor
Miljöpartiet de Gröna 33 320 kronor
Vänsterpartiet 61 880 kronor
Liberalerna 33 320 kronor
Kristdemokraterna 47 600 kronor
Landsbygdspartiet oberoende 33 320 kronor
Partistödet består av:

Ett grundstöd, som uppgår till 40 % av prisbasbeloppet
Ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet
Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna
utbetalning av partistöd för 2021 till partierna enligt följande:
Socialdemokraterna 218 960 kronor
Sverigedemokraterna 147 560 kronor
Moderata Samlingspartiet 133 280 kronor
Centerpartiet 104 720 kronor
Miljöpartiet de Gröna 33 320 kronor
Vänsterpartiet 61 880 kronor
Liberalerna 33 320 kronor
Kristdemokraterna 47 600 kronor
Landsbygdspartiet oberoende 33 320 kronor

Landsbygdspartiet oberoende har inte inkommit med en
redovisning för 2020 eftersom de inte har fått sin utbetalning för
2021 och inte kan redovisa vad de har gjort för pengarna.
För åtgärd:
Kanslienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§70/21

Dnr: KS 2021/126

Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP)
2023 - 2024
Beslut
kommunfullmäktige beslutar:

1. Mål och budget för år 2022 och VP 2023–2024
budgetramar (nettokostnader) och investeringar antas.

2. Investeringsvolymen för
vatten/renhållningsverksamheten fastställs till 56
miljoner kronor. Finansieringen kan ske med
nyupplåning. Övriga investeringar finansieras med
långfristig upplåning till 10 miljoner kronor. Låneramen
för långfristig upplåning fastställs till maximalt 66
miljoner kronor under 2022.
3. Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 1
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka
under planperioden 2022–2024.

4. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramar skall
hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att
mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så
gäller den ekonomiska ramen tills annat beslut fattas av
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. (Skall
fortsättningsvis framgå av årshjulet)
5. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om
omdisponeringar av budgeterade medel för projekt i
investeringsbudget samt besluta om ombudgeteringar
mellan åren för redan beslutade projekt. (Skall
fortsättningsvis framgå av årshjulet)

6. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, medges rätt att
besluta om omdisponeringar av budgeterade medel för
vatten/renhållningsprojekt. Kommunstyrelsen skall
informeras om detta i den månadsvisa uppföljningen
efter beslut i direktionen. (Skall fortsättningsvis framgå
av årshjulet)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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7. Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen är 61 541 000 kronor för år 2022.
(kompensation för ökade lönekostnader efter genomförd
löneöversyn 2022 tillkommer)
8. Medlemsbidraget, inklusive hyresbidrag till Nerikes
Brandkår är 30 717 000 kronor för år 2022.

Ärendebeskrivning

Enlig Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen ska
kommunstyrelsen varje år besluta om årshjul för planering och
uppföljning. Det innefattar arbetet med mål och budget, helårsoch delårsredovisningar, internkontroll, samt andra
uppföljningar som kommunstyrelsen för att fullgöra sin
uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen beslöt 2020-12-15 anta årshjul
för 2021.
Mål- och budgetprocessen påbörjades med en investeringsdag
2021-02-02. Dagen var en förberedelse och grund utifrån ett
strategiskt perspektiv för arbetet under våren med drift- och
investeringsbudget, samt få en helhetsbild av
investeringsbehoven de närmaste fem åren utifrån
grunduppdrag och kvalité. De kommunala verksamheternas
lokalbehov presenterades och fastighetsbolagens byggnationer
av lokaler och bostäder. Vidare presenterades detalj-och
översiktsplaner, Frövi verksamhetsområde och
Samhällsbyggnadsförbundets behov inom såväl den skatte- som
avgiftsfinansierade verksamheten. Investeringarna har även
behandlats av utskottet för stöd och strategi 2021-03-09 och
2021-04-27. Tillkommande driftkostnader (exklusive
kapitalkostnader) för de objekt där så är aktuellt har även
presenteras.

Analysdagen genomfördes 2021-03-17. Under dagen lämnades
en beskrivning av verksamheternas grunduppdrag utifrån vad
som hände under föregående år och vilka slutsatser man kan dra
av det. Befolkningsförändringar i kommunen och frågor som
arbetsgivare var andra områden som behandlades under dagen.
De kommunala bolagen deltog även och presenterade sitt
uppdrag utifrån bl a ägardirektivet. Syftet med dagen var att den
skulle utgöra underlag för kommande planeringsprocess.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Vid Mål- och budgetseminarium 2021-03-24 gavs en
presentation av årsredovisningen 2020 samt de ekonomiska
planeringsförutsättningarna, som exempelvis
befolkningsprognos, prognos över volymjusteringar,
skatteunderlag och omvärldsanalys. Kommunfullmäktiges
grunduppdrag och kvalitetsfaktorer och utmaningar i framtiden
behandlades. Även utrymme för politiska diskussioner fanns
kring frågan – Vad krävs för att få en hållbar kommun utifrån de
utmaningar som finns och kommer i framtiden utifrån ett
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart perspektiv.

Vid Mål- och budgetseminarium 2021-05-04 lämnade
förvaltningscheferna en analys av de effektiviseringar som
gjordes 2020, presenterade vilka beslut som har tagits om
effektivisering 2021 samt vad dessa innebär för
verksamheterna. Arbetet med effektiviseringarna för åren 2023
och 2024 berördes även. Skatteintäkterna har beräknats efter
skatteunderlagsprognos per den 29 april 2021 och innebär
ökade intäkter med cirka 30 miljoner kronor innevarande år och
för aktuell planperiod. Förslag till investeringar presenterades
även.
Under dagen fanns även utrymme för politiska diskussioner
inför fortsatt arbete med att fördela budgetramar.

Majoritetens förslag innebär tillskott av driftbudgetramarna i
förhållande till tidigare beslutad verksamhetsplan enligt
följande:
Socialnämnden: 25 Miljoner kronor

Tillväxtnämnden, svenska för invandrare: 2 Miljoner kronor
Kommunstyrelsen, planeringsreserv: 6 Miljoner kronor

Investeringarna uppgår under planperioden till 352,8 miljoner
kronor. 92,8 miljoner kronor för år 2022, 153,1 miljoner kronor
för år 2023 samt 106,9 miljoner kronor för år 2024. Plan finns
även för åren 2025–2026.

Vatten/renhållningsinvesteringarna beräknas lånefinansieras i
sin helhet. Dessa uppgår till 56 miljoner kronor för år 2022, 116
miljoner kronor för år 2023 och 70 miljoner kronor för år 2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Mål och budget för år 2022 och VP 2023–2024
budgetramar (nettokostnader) och investeringar antas.

2. Investeringsvolymen för
vatten/renhållningsverksamheten fastställs till 56
miljoner kronor. Finansieringen kan ske med
nyupplåning. Övriga investeringar finansieras med
långfristig upplåning till 10 miljoner kronor. Låneramen
för långfristig upplåning fastställs till maximalt 66
miljoner kronor under 2022.
3. Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 1
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka
under planperioden 2022–2024.

4. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramar skall
hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att
mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så
gäller den ekonomiska ramen tills annat beslut fattas av
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. (Skall
fortsättningsvis framgå av årshjulet)
5. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om
omdisponeringar av budgeterade medel för projekt i
investeringsbudget samt besluta om ombudgeteringar
mellan åren för redan beslutade projekt. (Skall
fortsättningsvis framgå av årshjulet)

6. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, medges rätt att
besluta om omdisponeringar av budgeterade medel för
vatten/renhållningsprojekt. Kommunstyrelsen skall
informeras om detta i den månadsvisa uppföljningen
efter beslut i direktionen. (Skall fortsättningsvis framgå
av årshjulet)

7. Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen är 61 541 000 kronor för år 2022.
(kompensation för ökade lönekostnader efter genomförd
löneöversyn 2022 tillkommer)
8. Medlemsbidraget, inklusive hyresbidrag till Nerikes
Brandkår är 30 717 000 kronor för år 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamöternas förslag till beslut
Bengt Storbacka (S), Jonas Kleber (C), John Omoomian (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
M; KD och L yrkar på följande ändringsförslag på punkt 1:
-

Mål och budget för åren 2022 samt VP 2023 och 2024 från
Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna antas och
arbetas in i kommunstyrelsens föreliggande förslag på
verksamhetsplaner och budgetramar (nettokostnader) och
föreslagna investeringar antas med tillägget att badplats på
Loppholmen med 6,3 miljoner också arbetas in inom ram.

Delar av investeringen kan vara av driftkostnadskaraktär
och skall då istället tas inom befintliga driftkostnadsramar
enligt förslag från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.

V yrkar återremiss av budget 2022 och VP 2023–2024 med
följande motivering:
-

Det av KS föreslagna förslag till budget innehåller ett flertal
områden till effektiviseringar, som i dom flesta fall innebär
neddragningar i kommunens verksamheter.

För att citera BUN’s verksamhetschef: ”Vi kan inte hyvla mer
nu för då hamnar vi i hyvelbänken.”

Ett för tidigt beslutat budget kan inte räkna in pengar och
bidrag från riks som brukar komma in varje höst och leder
därför till förhastade neddragningar i verksamheterna som
ofta inte kan återkallas eller återställas med justeringar i
efterhand.

Det måste tillföras mer pengar till årets budget för att
upprätthålla viktiga samhälls- och välfärdsfunktioner. Därför
vill vi invänta höstbudgeten från riks. Om dom pengarna inte
räcker, kan vi tänka oss en skattehöjning i kommunen istället
för att lägga ned verksamheter i välfärden.

Pär-Ove Lindqvist (M), Nils Detlofsson (L), Markus Lundin (KD)
och Thomas Klockars (M) yrkar bifall till M, KD och L:s
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budgetförslag på punkt 1 och föreslår bifall till punkt 2–8 i
kommunstyrelsens förslag till budget.

Inger Griberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
följande tilläggsförslag:
-

1 miljon ytterligare till landsbygden.

-

1 million ytterligare till integrationsprojekt.

-

1 miljon till gröna hållbara satsningar;
o Klimatråd, koldioxidbudget, grönplan, skogspolitiskt
program, trädplan m.m.

Finansiering av dessa satsningar ska ske via kommunstyrelsens
planeringsreserv, men även via turism/besöksnäring/näringsliv.
Jari Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD) yrkar avslag på
kommunstyrelsen förslag på punkt 1 till förmån för SD:s förslag
och yrkar bifall till punkt 2–8 i kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Beslutsgång

Ordförande föreslår följande beslutsgång:

Först behandlas om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska
avgöras idag behandlas punkt 2–8. Därefter behandlas punkt 1.
Under punkt 2 ställs SD:s budgetförslag mot M, KD, och L:s
budgetförslag mot varandra. Vinnande budgetförslag ställs
därefter mot kommunstyrelsens förslag till budget. Därefter
behandlas samtliga tilläggsförslag.
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner kommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras idag.

Ordförande ställer punkt 2–8 mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Ordförande ställer därefter SD:s budgetförslag mot M, KD och
L:s budgetförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att
M, KD och L:s budgetförslag ska ställas mot kommunstyrelsens
förslag.

Omröstning har begärts och den ska genomföras. Du som vill
rösta på M, KD och L:s budgetförslag på punkt 1 röstar-JA och du
som vill rösta på SD:s budgetförslag på punkt 1 röstar-NEJ.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja-röst

Daniel Andersson (S)
Joacim Hermansson (S)
Linda Svahn (S)
Jonas Bernström (S)
John Omoomian (S)
Anders Ceder (S)
Ulla Lundqvist (S)
Nafih Mawlod (S)
Bengt Storbacka (S)
Margareta Ahlm (S)
Sofie Krantz (S)
Bo Stenberg (S)
Stefan Eriksson (S)
Christina Pettersson (C)
Maria Odheim Nielsen (V)
Ulf Axelsson (V)
Gunilla Remnert (V)
Jonas Kleber (C)
Magnus Storm (C)
Tuula Marjeta (C)
Björn Pettersson (C)
Johan Andersson (C)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Jan Hansson (M)
Tomas Klockars (M)
Sven-Erik Larsson (M)
Emil Wellander (M)
Bertil Jansson (M)

Justerandes signatur
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Göran Gustavsson (M)
Markus Lundin (KD)
Margareta Andergard (KD)
Nils Detlofsson (L)
Inger Griberg (MP)
Tommy Lönnström (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Tom Persson (SD)
Rickard Jirvelius (SD)
Marina Mehtäläinen (SD)
Reidar Larsson (SD)
Lars Ljunggren (SD)
Anders Persson (LPO)
Fredrik Lindmark (M), 1:e vice
ordförande
Arnold Bengtsson (S),
ordförande
Summa

x
x
x
x

x
11

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

8

25

Med 11 JA-röster för M, KD och L:s budgetförslag på punkt 1, 8
NEJ-röster för SD:s budgetförslag på punkt 1 och 25 som avstår
beslutar kommunfullmäktige att ställa M, KD och L:s
budgetförslag mot kommunstyrelsens budgetförslag på punkt 1.

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens budgetförslag på
punkt 1 mot M, KD och L:s budgetförslag på punkt 1 och finner
att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning har begärts och den ska genomföras. Du som vill
rösta på kommunstyrelsens budgetförslag på punkt 1 röstar-JA
och du som vill rösta på M, KD och L:s budgetförslag på punkt 1
röstar-NEJ.

Justerandes signatur

Ledamot/tjänstgörande
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Ja-röst

Daniel Andersson (S)
Joacim Hermansson (S)

x
x
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Linda Svahn (S)
Jonas Bernström (S)
John Omoomian (S)
Anders Ceder (S)
Ulla Lundqvist (S)
Nafih Mawlod (S)
Bengt Storbacka (S)
Margareta Ahlm (S)
Sofie Krantz (S)
Bo Stenberg (S)
Stefan Eriksson (S)
Christina Pettersson (C)
Maria Odheim Nielsen (V)
Ulf Axelsson (V)
Gunilla Remnert (V)
Jonas Kleber (C)
Magnus Storm (C)
Tuula Marjeta (C)
Björn Pettersson (C)
Johan Andersson (C)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Jan Hansson (M)
Tomas Klockars (M)
Sven-Erik Larsson (M)
Emil Wellander (M)
Bertil Jansson (M)
Göran Gustavsson (M)
Markus Lundin (KD)
Margareta Andergard (KD)
Nils Detlofsson (L)
Inger Griberg (MP)
Tommy Lönnström (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Tom Persson (SD)
Rickard Jirvelius (SD)
Marina Mehtäläinen (SD)
Reidar Larsson (SD)
Lars Ljunggren (SD)
Anders Persson (LPO)
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Fredrik Lindmark (M), 1:e vice
ordförande
Arnold Bengtsson (S),
ordförande
Summa

x
24

x
11

9

Med 24 JA-röster för kommunstyrelsens budgetförslag på punkt
1 och 11 NEJ-röster för M, KD, och L:s budgetförslag på punkt 1
och 9 som avstår, beslutar kommunfullmäktige att bifall
kommunstyrelsens budgetförslag på punkt 1.
Ordförande ställer därefter Inger Gribergs (MP) första
tilläggsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Ordförande ställer därefter Inger Gribergs (MP) andra
tilläggsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att avslå tilläggsförslaget.

Omröstning har begärts och den ska genomföras. Du som vill
rösta på Inger Griberg (MP) andra tilläggsförslag röstar-Ja. Du
som vill avslå tilläggsförslaget röstar-NEJ.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja-röst

Daniel Andersson (S)
Joacim Hermansson (S)
Linda Svahn (S)
Jonas Bernström (S)
John Omoomian (S)
Anders Ceder (S)
Ulla Lundqvist (S)
Nafih Mawlod (S)
Bengt Storbacka (S)
Margareta Ahlm (S)
Sofie Krantz (S)
Bo Stenberg (S)
Stefan Eriksson (S)
Christina Pettersson (C)

Justerandes signatur

Nej-röst
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Maria Odheim Nielsen (V)
Ulf Axelsson (V)
Gunilla Remnert (V)
Jonas Kleber (C)
Magnus Storm (C)
Tuula Marjeta (C)
Björn Pettersson (C)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Jan Hansson (M)
Tomas Klockars (M)
Sven-Erik Larsson (M)
Emil Wellander (M)
Bertil Jansson (M)
Göran Gustavsson (M)
Markus Lundin (KD)
Margareta Andergard (KD)
Nils Detlofsson (L)
Inger Griberg (MP)
Tommy Lönnström (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Tom Persson (SD)
Rickard Jirvelius (SD)
Marina Mehtäläinen (SD)
Reidar Larsson (SD)
Lars Ljunggren (SD)
Anders Persson (LPO)
Fredrik Lindmark (M), 1:e vice
ordförande
Arnold Bengtsson (S),
ordförande
Summa

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
1

34

8

Med 1 JA-röst för Inger Gribergs (MP) andra tilläggsförslag och
34 NEJ-röster för avslag och 8 som avstår, beslutar
kommunfullmäktige att avslå Inger Gribergs (M) andra
tilläggsförslag.
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-07
Ordförande ställer därefter Inger Gribergs (MP) tredje
tilläggsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Reservationer

Följande ledamöter reserverar sig mot kommunfullmäktige
beslut om bifall till kommunstyrelsens förslag på punkt 1:
-

Pär-Ove Lindqvist (M)
Nils Detlofsson (L)
Tomas Klockars (M)
Margareta Andergard (KD)
Bertil Jansson (M)
Emil Wellander (M)
Sven-Erik Larsson (M)
Markus Lundin (KD)
Jan Hansson (M)
Fredrik Lindmark (M)

För kännedom:
Ekonomienheten
Samtliga medlemskommuner
Revisorerna
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur
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§71/21

Dnr: KS 2021/79

Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen 2020
Beslut
kommunfullmäktige beslutar

1. Årsredovisning 2020 för Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen godkänns
2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
2020.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

2. Årsredovisning 2020 för Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen godkänns
3. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

För kännedom:
Ekonomienheten
Samtliga medlemskommuner
Revisorerna
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
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§72/21

Dnr: KS 2021/68

Nerikes Brandkår årsredovisning 2020
Beslut
kommunfullmäktige beslutar

1. Årsredovisning 2020 för Nerikes brandkår godkänns
2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Nerikes brandkår 2020.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

2. Årsredovisning 2020 för Nerikes brandkår godkänns
3. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

För kännedom:
Ekonomienheten
Samtliga medlemskommuner
Revisorerna
Nerikes brandkår
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§73/21

Dnr:

Allmänhetens frågestund

Ärendebeskrivning
Inga frågor ställdes under allmänhetens frågestund.
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§74/21

Dnr: KS 2021/146

Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktige efter
Linda Andersson (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Linda Anderssons (S) avsägelse från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige godkänns.

2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Linda Andersson (S).

Ärendebeskrivning

Linda Andersson (S) har inkommit med sin avsägelse som
ersättare i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för ny röstsammanräkning
när en ledamot eller ersättare avsäger sig sitt uppdrag i
kommunfullmäktige.
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Linda Anderssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige godkänns.
2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Linda Andersson (S).

För åtgärd:
Länsstyrelsen Örebro län
För kännedom:
Linda Andersson (S)
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§75/21

Dnr: KS 2021/147

Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta
Andergard (KD) om båtplatser och gästbrygga i
Lindesjön
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till
kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) föreslår att
fler båtplatsen och gästbryggor ska byggas vid Lindesjön i
Lindesberg.
Förslag till beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen
För åtgärd:
Kanslienheten

Justerandes signatur
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2021-06-07
§76/21

Dnr: KS 2019/223

Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta
Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun
Beslut
kommunfullmäktige antar detaljplan för Hästen 12 med flera
(Kristinaskolan) i Lindesberg, Lindesbergs kommun.
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 2019-0712 – 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.
För åtgärd:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-07
§77/21

Dnr: KS 2021/156

Motion från Lillemor Bodman (M) och Pär- Ove
Lindqvist (M) om att utveckla och gynna båtlivet i
Lindesberg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till
kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Lillemor Bodman (M) och Pär- Ove Lindqvist (M) inkommer
med en motion om att utveckla och gynna båtlivet i Lindesberg.
Förslag till beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen
För åtgärd:
Kanslienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-07
§78/21

Dnr: KS 2021/159

Enkel fråga från Lillemor Bodman (M) om varför
fontänen vid Stadshotellet inte är igång
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan har ställs och
besvarats.
Ärendebeskrivning

Lillemor Bodman (M) har inkommit med en enkel fråga om
varför fontänen vid Stadshotellet ”Leda och svanen”, inte är
igång.
Förslag till beslut

Den enkla frågan ställs och besvaras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-07
§79/21

Dnr: KS 2021/157

Medborgarförslag om att Lindesbergs kommun
behöver aktivt ta ansvar för de utrotningshotade
insekterna
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till
Tillväxtnämnden.
Ärendebeskrivning

En medborgare föreslår att Lindesbergs kommun ska ta aktivt
ansvar för utrotningshotade insekter. Detta genom att
exempelvis sätta upp insektshotell.
Förslag till beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Tillväxtnämnden.
För åtgärd:
Kanslienheten

För kännedom:
Medborgaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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2021-06-07
KF §80/21

Dnr: KS 2021/160

Enkel fråga från Nils Detlofsson (L) om Vad har och
vad gör kommunledningen för att förebygga och
förhindra att elever på Lindeskolan blir åtalade i en
nollning och att det kan ske i framtiden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan har ställs och
besvarats.
Ärendebeskrivning

Nils Detlofsson (L) har inkommit med en enkel fråga till
kommunstyrelsens ordförande, Bengt Storbacka (S). Frågan
handlar Dels om hur kommunledningen jobbar för att förebygga
och förhindra att elever på Lindeskolan blir åtalade i en nollning.
Dels om att en busslinje i linjetrafik till Stadskogsskolan ställs in
under 10 dagar p.g.a. oroligheter som orsakats av
skolungdomar.
Förslag till beslut

Den enkla frågan ställs och besvaras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-07
KF §81/21

Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Kommunfullmäktige :

-Laxå KF § 77 Årsredovisning 2020 Nerikes
Brandkår Dnr KS 2021/68

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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