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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 

 

  

  

    

  

  

 

Plats och tid: 

 
Digitalt via Teams, kl. 17:00-20:30 

Beslutande: Daniel Andersson (S)  
Irja Gustafsson (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) 
Ulf Axelsson (V) 
Gunilla Remnert (V) 
Hans Lindkvist (V) 
Jonas Kleber (C) 
Susanne Karlsson (C) 
Magnus Storm (C) 
Inga Ängsteg (C) 
Johan Andersson (C) 
Tuula Marjeta (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Jan Hansson (M) 
Tomas Klockars (M) 
Fredrik Lindmark (M) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Emil Wellander (M) 
Nils Detlofsson ((L)) 
Markus Lundin (KD) 
Margareta Andergard (KD) 
Inger Griberg (MP) 
Tommy Lönnström (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Tom Persson (SD) 
Anders Persson (LPO) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

  

Tjänstgörande 

ersättare: 
Joacim Hermansson (S) för Ingela Larsson (S) 
Sofie Krantz (S) för Lennart Olsson (S) 
Zaki Habib för Lena Kallionpää (S), från § 113 
Bertil Jansson (M) för Anniette Lindvall (M) 
Rickard Jirvelius (SD) för Per Söderlund (SD) 
Krister Jakobsson (SD) för Thord Durnell (SD) 
 

Övriga 

deltagare: 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
Anna Lundström, kanslichef 
Rouzbeh Isa, nämndsekreterare 
 

Utses att 

justera 
Pär-Ove Lindqvist (M) och Irja Gustafsson (S) med Linda Svahn (S) och 
Markus Lundin (KD) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten fredag den 27 november kl. 10.00 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
108 - 149 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Arnold Bengtsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist                   Irja Gustafsson 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-11-23 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§108/20 Borgensavgift för år 2021 
  
§109/20 Skattesats för år 2021 
  
§110/20 Finansiering av slukhål vid Masugnen Dalkarlshyttan 1:31 i 

Lindesberg 
  
§111/20 Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

från Mats Seijboldt (-) 
  
§112/20 Avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

från Sheila Seijboldt (SD) 
  
§113/20 Avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

från Åse Gustavsson (LPO)  
  
§114/20 Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapport 

2020 
  
§115/20 Delårsrapport januari-augusti 2020 
  
§116/20 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

2020 kvartal 1  
  
§117/20 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021 
  
§118/20 Motion från Inger Griberg (MP) om att upprätta en 

koldioxidbudget för Lindesbergs kommun 
  
§119/20 Motion från Markus Lundin (KD) Sanna Jansson (L) och Pär-

Ove Lindqvist (M) om badplats på Loppholmarna 
  
§120/20 Avsägelse och fyllnadsval som ledamot i kommunstyrelsen 

efter Mats Seijboldt (SD) 
  
§121/20 Avsägelse och fyllnadsval som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden efter Mats Seijboldt (-) 
  
§122/20 Medborgarförslag om konstgräsplan vid Skinnarbacken 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§123/20 Medborgarförslag om att bygga upp en attraktiv anläggning 
vid Ölsjöbadet i Ramsberg samt satsa på en buss från 
Lindesberg 

  
§124/20 Medborgarförslag om biblioteket i Frövi 
  
§125/20 Medborgarförslag om cykelväg mellan Avdala och Frövi 
  
§126/20 Medborgarförslag om hundrastgård i Frövi nr 2 
  
§127/20 Medborgarförslag om att skapa ett utkikstorn i kombination 

med en motionstrappa vid Käglanvägen i Fellingsbro 
  
§128/20 Medborgarförslag om att skapa en grillplats med bord och 

bänkar samt vindskydd vid Käglans motionsspår i Fellingsbro 
  
§129/20 Medborgarförslag om röjning framtagning utsmyckning av 

kapellruinen i Djupdalen vid Käglans motionsspår 
  
§130/20 Medborgarförslag om upprustning av och området runt 

vattentornet i Fellingsbro 
  
§131/20 Medborgarförslag om att låta någon lokal konstnär eller 

skulptör skapa en staty av Selma Lagerlöfs Akka vid kyrkan i 
Fellingsbro 

  
§132/20 Medborgarförslag om gravplats samt staty över Märta Gahn en 

av Sveriges största textilkonstnärer i Fellingsbro 
  
§133/20 Medborgarförslag om belysning och informationskylt av gamla 

Kungsvägen i Fellingsbro  
  
§134/20 Medborgarförslag om ställplats för husbilar vid rastplatsen i 

Fellingsbro 
  
§135/20 Medborgarförslag om belysning vid återvinningen vid 

järnvägsövergången i Fellingsbro 
  
§136/20 Medborgarförslag om gång- och cykelväg från Fellingsbro till 

motionsspåret på Käglan till  Arboga och Frövi 
  
§137/20 Medborgarförslag om att sätta upp korgar för Discgolf i 

idrottsparken i Fellingsbro 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

  
§138/20 Medborgarförslag om att göra Fellingsbro mer attraktivt som 

bostadsort inom samhällsbyggnadsförbundets 
verksamhetsområde 

  
§139/20 Medborgarförslag om anslagstavlor i Fellingsbro 
  
§140/20 Medborgarförslag om hundrastgård och utemiljö i 

Brogårdsområdet i Fellingsbro 
  
§141/20 Medborgarförslag om att bekämpa ogräs i skarven mellan 

gator och trottoarer i Fellingsbro 
  
§142/20 Medborgarförslag om belysning vid återvinningsstation vid 

Norra Bangatan i Fellingsbro 
  
§143/20 Medborgarförslag om att starta ett projekt liknande TV-

programmet Fyraåringar på äldreboende i Fellingsbro 
  
§144/20 Medborgarförslag om att marknadsföra aktiviteten 

Knytgubbarna i Fellingsbro 
  
§145/20 Medborgarförslag om att Lindesbergs kommun blir medlem i 

Håll Sverige rent 
  
§146/20 Meddelanden 
  
§147/20 Interpellation från Nils Detlofsson (L) om 

näringslivsrankingen i Lindesbergs kommun till 
kommunstyrelsens ordförande 

  
§148/20 Interpellation från Lillemor Bodman (M) till Linda Svahn (S) 

om integrationsarbete i skolorna 
  
§149/20 Interpellation från Tomas Klockars (M) om upprustning av 

Ölsjöbadets camping efter branden till kommunstyrelsens 
ordförande 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §108/20   Dnr: KS 2020/217 

 

Borgensavgift för år 2021 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår från 
dagordningen och återkommer till kommunfullmäktige i 
december. 

Ärendebeskrivning 

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

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3% på 
aktuellt lånebelopp 2020-12-31, d v s saldo året innan 
budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 
2020 och gäller åtagande enligt kommunfullmäktiges 
beslut 2015-11-24 § 210. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arnold Bengtsson (S) föreslår att ärendet utgår från 
dagordningen och återkommer till kommunfullmäktige i 
december. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Arnold Bengtssons (S) ändringsförslag och finner att förslaget 
godkänns. 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §109/20   Dnr: KS 2020/216 

 

Utdebitering för år 2021 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utdebiteringen för år 2021 
fastställs till 22:30 per skattekrona. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2020 fastställdes av 
kommunfullmäktige den 2019-10-21 till 22:30 kronor per 
skattekrona. 

Förslaget innebär oförändrad skattesats år 2021. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

Utdebiteringen för år 2021 fastställs till 22:30 per skattekrona. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §110/20   Dnr: KS 2020/239 

 

Finansiering av slukhål vid Masugnen Dalkarlshyttan 

1:31 i Lindesberg 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår från 
dagordningen och återkommer till kommunfullmäktige i 
december. 

Ärendebeskrivning 

Under november/december 2019 uppstod flera slukhål vid 
Masugnens huvudbyggnad. Fastigheten Dalkarlshyttan 1:31 ägs 
idag av FALAB, men har tidigare ägts av Lindesbergs kommun. 
Fastigheten såldes 1988 till Göranssonska Gården AB och 
överläts i befintligt skick, men inte att den nya ägaren övertog 
kommunens samtliga åtaganden. Fastigheten avstyckades 1989 
från Dalkarlshyttan 1:1. Vid tidpunkt då kommunen var lagfaren 
ägare till fastigheten, 1980-1981 utfördes arbeten med att riva 
den kraftstation som fanns på fastigheten samt täta in -och 
utloppen som tillhörde kraftstationen. Det har nu i efterhand 
konstaterats att arbetet skedde med felaktiga metoder.  

Advokatfirman Oebergs har på uppdrag av FALAB utrett frågan 
om vem som primärt är ansvarig att bära kostnaderna som 
slukhålet orsakat.  

Sammanfattningsvis konstateras i rapporten att kommunen är 
ansvarig för skadan på den grunden att kommunen vid 
övertagandet av fastigheten även övertog tillståndet för 
uppförande av ny kraftstation enligt villkor som framgår av en 
Vattendom. Arbetena skedde ej i erforderlig omfattning och 
därmed är kommunen skyldig att ersätta skadan.  

Ytterligare detaljer rörande ägarförhållande, ansvarsfrågan mm. 
framgår av rapporten. Bilaga 1. 

I brev från FALAB beskrivs detaljerat händelsen från det att 
slukhålet uppstod, gjorda och tänkta arbeten samt 
ersättningsanspråket. Bilaga 2. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

1. Lindesbergs kommun ersätter Fastigheter i Lindesberg 
för uppkomna kostnader. 

2. Finansiering sker genom omdisponering från kontot för 
avskrivningar med 1 300 000 kronor 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arnold Bengtsson (S) föreslår att ärendet utgår från 
dagordningen och återkommer till kommunfullmäktige i 
december. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Arnold Bengtssons (S) ändringsförslag och finner att förslaget 
godkänns. 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §111/20   Dnr: KS 2020/257 

 

Avsägelse av uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige från Mats Seijboldt (-) 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Mats Seijboldts (-) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige godkänns. 

2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Mats Seijboldt (-)   

Ärendebeskrivning 

Mats Seijboldt (-) har inkommit med avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

1. Mats Seijboldts (-) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige godkänns. 

2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Mats Seijboldt (-)   

_____ 

 
För åtgärd: 

Länsstyrelsen Örebro län 
Nämndsekreteraren (Troman och ipad) 

För kännedom: 

Mats Seijboldt (-) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §112/20   Dnr: KS 2020/258 

 

Avsägelse av uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige från Sheila Seijboldt (SD) 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Sheila Seijboldts (SD) 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 Sheila Seijboldts (SD) 

Ärendebeskrivning 

Shelia Seijboldt (SD) har inkommit med avsägelse som ersättare 
i kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

1. Sheila Seijboldts (SD) 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 Sheila Seijboldts (SD) 

_____ 

 
För åtgärd: 

Länsstyrelsen i Örebro län 
Nämndsekreterare (Troman och iPad) 

För kännedom: 

Sheila Seijboldt (SD) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §113/20   Dnr: KS 2020/262 

 

Avsägelse av uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige från Åse Gustavsson (LPO)  
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Åse Gustavssons (LPO) 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 Åse Gustavssons (LPO)  

Ärendebeskrivning 

Åse Gustavsson (LPO) har inkommit med avsägelse som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

1. Åse Gustavssons (LPO) 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 Åse Gustavssons (LPO)  

_____ 

 
För åtgärd: 

Länsstyrelsen i Örebro län 
Nämndsekreteraren (Troman och iPad) 
 

För kännedom: 

Åse Gustavsson (LPO) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §114/20   Dnr: KS 2020/282 

 

Revisorernas bedömning och granskning av 

delårsrapport 2020 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas bedömning av 
delårsrapporten per den 31 augusti 2020. 
 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna överlämnade bedömning av delårsrapport 2020 
daterad 12 november 2020. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arnold Bengtsson (S) föreslår att kommunfullmäktige har tagit 
del av revisorernas bedömning av delårsrapporten per den 31 
augusti 2020. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Arnold Bengtssons (S) förslag om att kommunfullmäktige har 
tagit del av revisorernas bedömning av delårsrapporten per den 
31 augusti 2020 och finner att förslaget godkänns. 
_______ 
 

För kännedom: 

Samtliga nämnder 
Revisorerna 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §115/20   Dnr: KS 2020/206 

 

Delårsrapport januari-augusti 2020 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapporten. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens årshjul upprättas delårsrapporten per sista 
augusti. 

Delårsrapporten redovisar ett resultat på 24,7 Mnkr, vilket är en 
förbättring med 31,2 Mnkr jämfört med samma period 2019. 
Resultatförbättringen förklaras främst med att staten tillfört 
kommunen extra statsbidrag vid ett flertal tillfällen under året 
detta för att säkerställa välfärdens uppdrag inom skola, vård och 
omsorg och kompensationer av förlorade skatteintäkter med 
anledning av pandemi. 

Helårsprognosen visar ett resultat på 24,9 Mnkr och är 22,6 
Mnkr bättre än budget. 

Vad gäller nämnder och styrelse redovisas underskott mot 
budget med 27,1 Mnkr. Socialnämnden prognosticerar ett 
underskott på 19,5 Mnkr, barn- och utbildningsnämnden med 6 
Mnkr och tillväxtutskottet med 4,2 Mnkr. 

Investeringarna under perioden uppgår till 13,3 Mnkr att 
jämföra med budgeterade 121,7 Mnkr. Prognosen är att 62 Mnkr 
kommer att förbrukas under 2020. Anledning till den 
beloppsmässigt stora avvikelsen mot budget är främst 
senareläggning av projekt. 

För vidare information om orsakerna till avvikelser för såväl 
drift- som investeringsbudgeten hänvisar vi till delårsrapporten. 

De finansiella målen är uppfyllda per 2020-08-30. 

Den gemensamma kommunala verksamheten, d v s 
kommunkoncernens resultat per 2020-08-21 uppgår till 58,2 
Mnkr att jämföra med 42,7 Mnkr föregående år. 
Helårsprognosen beräknas till 18 Mnkr. 

Delårsrapporten har inte i alla delar upprättats efter den 
redovisningslag som gäller fr o m 2019-01-01, vilket framgår av 
redovisningsprinciperna. Avvikelse gäller främst 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Samhällsbyggnad Bergslagens och Nerikes Brandkårs del i den 
gemensamma kommunala verksamheten. 

De finansiella målen är uppnådda för kommunen vilket är en 
förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning. När det 
gäller om grunduppdrag och kvalitetsfaktorer så kommer det att 
ske en helhetsbedömning från alla verksamheter till 
årsredovisningen.  

De kvalitetsfaktorer som finns under kommunfullmäktige så är 
det kvalitetsfaktorn God kommunal service som har 

indikatorer gällande företagsklimatet som inte uppnår sin 
kvalité. Denna faktor är en del som är viktig för att uppnå god 
ekonomisk hushållning då företag generar arbetstillfällen i 
kommunen som sedan leder till skatteintäkter. Ökar 
arbetslösheten ökar risken att kostnaderna för ekonomiskt 
bistånd ökar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Godkänna delårsrapporten 

Ledamöternas förslag till beslut 

Irja Gustafsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
_____ 

 
För kännedom 

Alla nämnder och förvaltningar  
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §116/20   Dnr: KS 2020/183 

 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen 2020 kvartal 1  
 
Beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2020 läggs till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

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

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

Kommunerna rapporterar kvartalsvis. 

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

Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2020 överlämnas 
till kommunfullmäktige. 
_____ 

 

 

För kännedom 

Socialnämnden 
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KF §117/20   Dnr: KS 2020/287 

 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige antar följande sammanträdestider för 
2021: 

1. 15 februari, kl. 17.00 

2. 26 april, kl. 17.00 

3. 24 maj, kl. 17.00 

4. 7 juni, kl. 14.00 

5. 27 september, kl. 17.00 

6. 25 oktober, kl. 17.00 

7. 22 november, kl. 17.00 

8. 6 december, kl. 17.00 

Ärendebeskrivning 

Förslag till sammanträdestider är framtagna utifrån kommunen 
styrmodell och tar hänsyn till regionsfullmäktige. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar följande sammanträdestider för 
2021: 

2. 15 februari, kl. 17.00 

3. 26 april, kl. 17.00 

4. 24 maj, kl. 17.00 

5. 7 juni, kl. 14.00 

6. 27 september, kl. 17.00 

7. 25 oktober, kl. 17.00 

9. 22 november, kl. 17.00 
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8. 6 december, kl. 14.00 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arnold Bengtsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ändrar 
tiden för sammanträdet den 6 december, från kl. 14.00 till kl. 
17.00. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Arnold Bengtssons (S) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare 
Kanslichef 

För kännedom: 

Samtliga nämnder 
Samtliga ledamöter och ersättare 
Revisorerna 
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KF §118/20   Dnr: KS 2019/168 

 

Motion från Inger Griberg (MP) om att upprätta en 

koldioxidbudget för Lindesbergs kommun 
 
Beslut 

Motionen besvaras med Linde Energi AB:s hållbarhetsrapport 
som anses uppfylla motionens intentioner.  

Ärendebeskrivning 

Inger Griberg (MP) har inkommit med en motion där hon 
föreslår kommunen upprätta en koldioxidbudget för att 
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-2 grader. 

Linde energis vision är: ”Att vara en viktig aktör i Bergslagen 
som bidrar till konkurrenskraft och livskvalitet genom smarta 
och hållbara energilösningar”. Under 2019 har de utvecklat och 
prioriterat deras hållbarhetsfrågor genom att sätta nya nyckel-
tal på deras hållbarhetsaktiviteter och området ett hållbart 
samhälle. De arbetar mot målet att ytterligare minska våra 
fossila utsläpp för värmeverksamheten, som idag är 99 procent 
fossilfri. 

Linde energis största fokus ligger på klimatet och en strävan att 
bli fossilfria genom att fokusera på nyckelområden som att 
använda återvunner värme, en bränsemix av biobränslen för 
produktion, drifteffektivitet, minska miljöpåverkan, hälsa och 
säkerhet samt öppenhet. De har därför integrerat hela 
organisationen i deras hållbarhetsarbete, i syfte att skapa bättre 
möjligheter att bli och vara engagerade tillsammans. Deras 
vision, arbetsmiljöpolicy och hålbarhetspolicy är att arbeta 
hållbart, genom att investrea i mordern teknik och stabila och 
miljösäkra processer.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Motionen besvaras med Linde Energi AB:s hållbarhetsrapport 
som anses uppfylla motionens intentioner.  
_____ 

 
För kännedom 

Inger Griberg (MP) 
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KF §119/20   Dnr: KS 2020/154 

 

Motion från Markus Lundin (KD) Sanna Jansson (L) 

och Pär-Ove Lindqvist (M) om badplats på 

Loppholmarna 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till 
kommunledningskontoret med motivering att: 

• redovisa driftkostnad för ett friluftsbad på Loppholmarna 
enligt det förslag som Samhällsbyggnad Bergslagen 
presenterades för kommunstyrelsen den 25 februari 
2020. I driftkostnaden ska även kapitaltjänstkostnaden 
ingå, det vill säga räntekostnad för investeringen (6.3 
milj. Kr) och avskrivning av densamma.  

• undersöka möjligheten till delfinansiering av nu aktuell 
investering från bolag inom i första hand bostads- och 
byggentreprenadverksamhet. De kommunala bolagen 
Fastigheter i Linde AB och Lindesbergsbostäder AB skall 
också ingå i undersökningen. Ovanstående ska göras 
eftersom det framkommit att det finns sådant intresse för 
att höja attraktiviteten för bostäder mm i Lindesbergs 
tätort.  

• undersöka möjligheten till förlängning av tillståndet från 
Mark- och Miljödomstolen till muddring mm som löper ut 
under våren 2022.  

• utreda vad konsekvenserna blir för vattenkvaliteten i 
Lindessjön och nedströms när det planerade lokala 
omhändertagande av dagvatten från Kristinavägen inte 
blir av och vad ersättningen blir för den av staten till 85–
90% bekostade lod-dammen vid Loppholmen.  

Ärendebeskrivning 

Markus Lundin (KD), Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist 
(M) har inkommit med ett förslag om att anlägga en badplats på 
Loppholmarna i Lindesberg. Liknande förslag om badplats på 
Loppholmarna har hanterats flertalet gånger de senaste åren.  

År 2018 uppdrog kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att kostnadsberäkna 
anläggning av badplats vid Loppholmen i enlighet med 
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tillståndet från Mark- och miljödomstolen. I början av 2020 
redovisade Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kostnader 
för anläggande av badplats på Loppholmarna. Muddring och 
bottensand 5,5 miljoner kronor och anläggande av en pir 
800 000 kronor. Till detta tillkommer driftskostnader.  

Med anledning av det stora behov som finns hela kommunen för 
investeringar gällande vattenförsörjning, underhåll av vägar, 
parker och idrottsanläggningar så är inte det motiverat att 
bygga en badplats på Loppholmarna. Det finns numera möjlighet 
till bad vid tre olika badplatser i Lindessjön och vid ett flertal 
sjöar i hela kommunen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Nils Detlofsson (L) föreslår att ärendet ska återremitteras till 
kommunledningskontoret med motiveringen: 

• redovisa driftkostnad för ett friluftsbad på Loppholmarna 
enligt det förslag som Samhällsbyggnad Bergslagen 
presenterades för kommunstyrelsen den 25 februari 
2020. I driftkostnaden ska även kapitaltjänstkostnaden 
ingå, det vill säga räntekostnad för investeringen (6.3 
milj. Kr) och avskrivning av densamma.  

• undersöka möjligheten till delfinansiering av nu aktuell 
investering från bolag inom i första hand bostads- och 
byggentreprenadverksamhet. De kommunala bolagen 
Fastigheter i Linde AB och Lindesbergsbostäder AB skall 
också ingå i undersökningen. Ovanstående ska göras 
eftersom det framkommit att det finns sådant intresse för 
att höja attraktiviteten för bostäder mm i Lindesbergs 
tätort.  

• undersöka möjligheten till förlängning av tillståndet från 
Mark- och Miljödomstolen till muddring mm som löper ut 
under våren 2022.  

• utreda vad konsekvenserna blir för vattenkvaliteten i 
Lindessjön och nedströms när det planerade lokala 
omhändertagande av dagvatten från Kristinavägen inte 
blir av och vad ersättningen blir för den av staten till 85–
90% bekostade lod-dammen vid Loppholmen.  
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Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till motionen.  

Jari Mehtäläinen (SD), Markus Lundin (KD) föreslår bifall till Nils 
Detlofssons (L) förslag om återremiss.  

Irja Gustafsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande Arnold Bengtssons (S) finner att det finns tre förslag 
till beslut: bifall, avslag och återremiss och föreslår följande 
beslutsgång:  

Först behandlas frågan om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras. Om ärendet ska avgöras idag behandlas därefter 
om motionen ska beslutas enligt kommunstyrelsens förslag eller 
Pär-Ove Lindqvists (M) förslag. 

Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.  

Ordförande Arnold Bengtsson (S) frågar kommunfullmäktige om 
ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

De som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar JA. De som 
röstar enligt Nils Detlofssons (L) förslag röstar NEJ.  

Omröstningen utföll med 25 JA och 17 NEJ.  

Av röstningslistans nedan framgår hur var och en av 
ledamöterna röstade. 

Ordförande lägger sin röst sist Kommunstyrelsens 
förslag: JA 

Återremiss: NEJ 

Namn Ja Nej Avstår 

Daniel Andersson X   

Irja Gustafsson X   

Linda Svahn X   

Jonas Bernström X   

John Omoomian X   
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Joacim Hermansson X   

Anders Ceder X   

Ulla Lundqvist X   

Nafih Mawlod X   

Sofie Krantz X   

Bengt Storbacka X   

Margareta Ahlm X   

Zaki Habib X   

Ulf Axelsson X   

Gunilla Remnert X   

Hans Lindkvist X   

Jonas Kleber  X   

Susanne Karlsson X   

Magnus Storm X   

Johan Andersson X   

Tuula Marjeta X   

Pär-Ove Lindqvist  X  

Lillemor Bodam  X  

Jan Hansson  X  

Bertil Jansson  X  

Tomas Klockars  X  

Sven-Erik Larsson  X  

Emil Wellander  X  
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Markus Lundin  X  

Margareta Andergard  X  

Nils Detlofsson  X  

Inger Griberg X   

Rickard Jirvelius  X  

Tommy Lönnström  X  

Jari Mehtäläinen  X  

Krister Jakobsson  X  

Fredrik Rosenbecker  X  

Tom Persson  X  

Anders Persson X   

Fredrik Lindmark  X  

Inga Ängsteg X   

Arnold Bengtsson, ordf X   

 25 17  

 

   

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kommunsekreteraren 
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KF §120/20   Dnr: KS 2018/405 

 

Avsägelse och fyllnadsval som ledamot i 

kommunstyrelsen efter Mats Seijboldt (SD) 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Mats Seijboldt (-) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen godkänns 

2. Fredrik Rosenbecker (SD) utses till ny ledamot i 
kommunstyrelsen 

3. Platsen som ersättare lämnas vakant tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Mats Seijboldt (-) har inkommit med en avsägelse av uppdraget 
som ledamot i kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Mats Seijboldt (-) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen godkänns 

2. XX (SD) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta utse 
Fredrik Rosenbecker (SD) som ny ledamot i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande Arnold Bengtssons (S) frågar om 
kommunfullmäktige kan besluta enligt Jari Mehtäläinens (SD) 
ändringsförslag på punkt 2 och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare (Troman) 

För kännedom: 
Mats Seijboldt (-) 
Kommunstyrelsen 

Fredrik Rosenbecker (SD) 
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KF §121/20   Dnr: KS 2018/407 

 

Avsägelse och fyllnadsval som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden efter Mats Seijboldt (-) 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Mats Seijboldts (-) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden godkänns 

2. Jari Mehtäläinen (SD) utses till ny ledamot 

3. Platsen som ersättare lämnas vakant tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Mats Seijboldts (-) har inkommit med en avsägelse som ledamot 
i barn- och utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Mats Seijboldts (-) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden godkänns 

2. XX (SD) utses till ny ledamot 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta utse 
Jari Mehtäläinen (SD) som ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsgång 

Ordförande Arnold Bengtssons (S) frågar om 
kommunfullmäktige kan besluta enligt Jari Mehtäläinens (SD) 
ändringsförslag på punkt 2 och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Nämndsekreterare 

För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 
Mats Seijboldt (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
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KF §122/20   Dnr: KS 2020/253 

 

Medborgarförslag om konstgräsplan vid 

Skinnarbacken 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att en konstgräsplan ska anläggas vid 
Skinnarbacken i Lindesberg. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 
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KF §123/20   Dnr: KS 2020/263 

 

Medborgarförslag om att bygga upp en attraktiv 

anläggning vid Ölsjöbadet i Ramsberg samt satsa på 

en buss från Lindesberg 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett förslag där de föreslår att 
kommunen ska bygga upp en attraktiv anläggning vid Ölsjöbadet 
med buss från Lindesberg.  

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 
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KF §124/20   Dnr: KS 2020/275 

 

Medborgarförslag om biblioteket i Frövi 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår nya möjligheter för utlåning av böcker från 
biblioteket i Frövi. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 
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KF §125/20   Dnr: KS 2020/276 

 

Medborgarförslag om cykelväg mellan Avdala och 

Frövi 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att en cykelbana ska byggas mellan Avdala 
och Frövi. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_______ 
 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 
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KF §126/20   Dnr: KS 2020/281 

 

Medborgarförslag om hundrastgård i Frövi nr 2 
 
Beslut 

Medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att en hundrastgård ska byggas i Frövi. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 
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KF §127/20   Dnr: KS 2020/290 

 

Medborgarförslag om att skapa ett utkikstorn i 

kombination med en motionstrappa vid Käglanvägen i 

Fellingsbro 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att ett utkikstorn i kombination med en 
motionstrappa ska byggas i Fellingsbro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 
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KF §128/20   Dnr: KS 2020/291 

 

Medborgarförslag om att skapa en grillplats med bord 

och bänkar samt vindskydd vid Käglans motionsspår i 

Fellingsbro 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen ska skapa en grillplats med 
bord och bänkar samt vindskydd vid Käglans motionsspår i 
Fellingsbro. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (54) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §129/20   Dnr: KS 2020/292 

 

Medborgarförslag om röjning framtagning 

utsmyckning av kapellruinen i Djupdalen vid Käglans 

motionsspår 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen röjer och utsmycker 
kappelruinen i Djupdalen vid Käglans motionsspår. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (54) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §130/20   Dnr: KS 2020/293 

 

Medborgarförslag om upprustning av och området 

runt vattentornet i Fellingsbro 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen ska rusta området runt 
vattentornet i Fellingsbro. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_______ 
 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §131/20   Dnr: KS 2020/294 

 

Medborgarförslag om att låta någon lokal konstnär 

eller skulptör skapa en staty av Selma Lagerlöfs Akka 

vid kyrkan i Fellingsbro 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen låter någon lokal konstnär 
eller skulptör skapa en staty av Selma Lagerlöfs Akka vid kyrkan 
i Fellingsbro. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (54) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §132/20   Dnr: KS 2020/295 

 

Medborgarförslag om gravplats samt staty över Märta 

Gahn en av Sveriges största textilkonstnärer i 

Fellingsbro 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen ska uppföra en staty över 
Märta Gahn i Fellingsbro. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekretaren 

För kännedom: 

Medborgaren 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (54) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §133/20   Dnr: KS 2020/296 

 

Medborgarförslag om belysning och informationskylt 

av gamla Kungsvägen i Fellingsbro  
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen uppför belysning och 
informationsskylt på gamla Kungsvägen i Fellingsbro. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_______ 
 
För åtgärd: 

Kommunsekretaren 

För kännedom: 

Medborgaren 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (54) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §134/20   Dnr: KS 2020/297 

 

Medborgarförslag om ställplats för husbilar vid 

rastplatsen i Fellingsbro 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen uppför ställplats för husbilar 
vid rastplatsen i Fellingsbro. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_______ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekretaren 

För kännedom: 

Medborgaren 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (54) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §135/20   Dnr: KS 2020/298 

 

Medborgarförslag om belysning vid återvinningen vid 

järnvägsövergången i Fellingsbro 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att belysning vid återvinningen vid 
järnvägsövergången i Fellingsbro ska uppföras. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_______ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (54) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §136/20   Dnr: KS 2020/299 

 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg från 

Fellingsbro till motionsspåret på Käglan till Arboga 

och Frövi 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen ska bygga gång- och cykelväg 
från Fellingsbro till motionsspåret på Käglan till Arboga och 
Frövi. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (54) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §137/20   Dnr: KS 2020/300 

 

Medborgarförslag om att sätta upp korgar för 

Discgolf i idrottsparken i Fellingsbro 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen ska sätta upp korgar för 
Discgolf i idrottsparken i Fellingsbro. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_______ 
 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (54) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §138/20   Dnr: KS 2020/302 

 

Medborgarförslag om att göra Fellingsbro mer 

attraktivt som bostadsort inom 

samhällsbyggnadsförbundets verksamhetsområde 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen ska göra att göra Fellingsbro 
mer attraktivt som bostadsort inom 
samhällsbyggnadsförbundets verksamhetsområde. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44 (54) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §139/20   Dnr: KS 2020/303 

 

Medborgarförslag om anslagstavlor i Fellingsbro 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att anslagstavlor i Fellingsbro ska flyttas ihop. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 (54) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §140/20   Dnr: KS 2020/304 

 

Medborgarförslag om hundrastgård och utemiljö i 

Brogårdsområdet i Fellingsbro 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att en hundrastgård och utemiljö ska uppföras 
i bostadsområdet i Fellingsbro. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_______ 
 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46 (54) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §141/20   Dnr: KS 2020/305 

 

Medborgarförslag om att bekämpa ogräs i skarven 

mellan gator och trottoarer i Fellingsbro 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen ska bekämpa ogräs i skarven 
mellan gator och trottoarer i Fellingsbro. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47 (54) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §142/20   Dnr: KS 2020/306 

 

Medborgarförslag om belysning vid 

återvinningsstation vid Norra Bangatan i Fellingsbro 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett förslag om belysningen 
vid återvinningstationen vid Norra Bangatan i Fellingsbro. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 
För kännedom: 

Medborgaren 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 (54) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §143/20   Dnr: KS 2020/307 

 

Medborgarförslag om att starta ett projekt liknande 

TV-programmet Fyraåringar på äldreboende i 

Fellingsbro 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen ska starta ett projekt liknande 
TV-programmet Fyraåringar på äldreboende i Fellingsbro. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49 (54) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §144/20   Dnr: KS 2020/308 

 

Medborgarförslag om att marknadsföra aktiviteten 

Knytgubbarna i Fellingsbro 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen ska marknadsföra aktiviteten 
Knytgubbarna i Fellingsbro. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_______ 
 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 50 (54) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §145/20   Dnr: KS 2020/309 

 

Medborgarförslag om att Lindesbergs kommun blir 

medlem i Håll Sverige rent 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen ska bli medlem i Håll Sverige 
rent. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_______ 
 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51 (54) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §146/20 

 

Meddelanden 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Kommunfullmäktige: 
 
2020-10-14 Delårsredovisning för 
Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 2020 
Dnr KS 2020/69 

  

 
2020-10-24 Överklagan nybyggnation bostäder 
detaljplan Lindesby 1:13 med flera Dnr KS 2019/310 

  

 
2020-10-30 Samhällsbyggnadsförbundet § 96 
Delårsbokslut samt revisorenas bedömning och 
granskning augusti 2020 Dnr  

  

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 52 (54) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §147/20   Dnr: KS 2020/237 

 

Interpellation från Nils Detlofsson (L) om 

näringslivsrankingen i Lindesbergs kommun till 

kommunstyrelsens ordförande 
 
Beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 

Nils Detlofsson (L) har inkommit med en interpellation 
ordförande, Irja Gustafsson (S). Irja Gustafsson (S), har 
inkommit med skriftligt svar. 

Förslag till beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 
_____ 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 53 (54) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §148/20   Dnr: KS 2020/46 

 

Interpellation från Lillemor Bodman (M) till Linda 

Svahn (S) om integrationsarbete i skolorna 
 
Beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 

Lillemor Bodman (M) har inkommit med en interpellation till 
barn- och utbildningsnämndens ordförande, Linda Svahn (S).  

Interpellationen bordlades vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i september. 

Förslag till beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 
_______ 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 54 (54) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-11-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §149/20   Dnr: KS 2020/243 

 

Interpellation från Tomas Klockars (M) om 

upprustning av Ölsjöbadets camping efter branden till 

kommunstyrelsens ordförande 
 
Beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 

Tomas Klockars (M) har inkommit med en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Irja Gustafsson (S). Irja 
Gustafsson (S), har inkommit med skriftligt svar. 

Förslag till beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 
_____ 

 

 

 


