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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 

 

  

  

    

  

  

 

Plats och tid: 

 
Lindekolans aula, kl. 17:00-19:00 

Beslutande: Irja Gustafsson (S) 
Linda Svahn (S) 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Lennart Olsson (S) 
Bengt Storbacka (S) 
Margareta Ahlm (S) 
Arnold Bengtsson (S) 
Lena Kallionpää (S) 
Ulf Axelsson (V) 
Gunilla Remnert (V) 
Hans Lindkvist (V) 
Jonas Kleber (C) 
Magnus Storm (C) 
Inga Ängsteg (C) 
Johan Andersson (C) 
Tuula Marjeta (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Jan Hansson (M) 
Anniette Lindvall (M) 
Tomas Klockars (M) 
Fredrik Lindmark (M) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Emil Wellander (M) 
Markus Lundin (KD) 
Margareta Andergard (KD) 
Inger Griberg (MP) 
Per Söderlund (SD) 
Mats Seijboldt (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Björn Larsson (-) 
Tom Persson (SD) 
Anders Persson (LPO) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Joacim Hermansson (S), ersätter Daniel Andersson (S) 
Sofie Krantz (S), ersätter Anders Ceder (S) 
Bo Stenberg (S), ersätter Ingela Larsson (S) 
Christina Pettersson (C), ersätter Susanne Karlsson (C) 
Sanna Jansson (L), ersätter Nils Detlofsson (L) 
Lars Ljunggren (SD), ersätter Thord Durnell (SD) 
Krister Jakobsson (SD), ersätter Tommy Lönnström (SD) 
Inger Karlsson (-), ersätter Amanda Funk (SD) 
Mats Lagerman (LPO), ersätter Anders Persson (LPO) 

Övriga 

deltagare: 
 
Anna Nilsson, kanslienheten 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Henrik Arenvang, kommundirektör 

Utses att 

justera 
 
John Omoomian (S) och Lillemor Bodman (M) med Bo Stenberg (S) och 
Jari Mehtäläinen (SD) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
23 oktober 2019, kl. 9.00 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Anna Nilsson 

 
Paragraf 

 
153 - 177 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Arnold Bengtsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
John Omoomian                                Lillemor Bodman 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-10-21 

Anslaget sätts upp 2019-10-24   Anslaget tas ned 2019-11-15   

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Ärendeförteckning 

 
§153/19 Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal 
  
§154/19 Reviderad taxebilaga 1 och 2 till taxa enligt miljöbalken samt 

ny taxa enligt strålskyddslagen 
  
§155/19 Riktlinje för mutor, jäv och representation 
  
§156/19 Taxa för bygglov och strandskyddsdispens 
  
§157/19 Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per 

den 3 september 2019 
  
§158/19 Redovisning av motioner som ej är slutbehandlade per den 3 

september 2019 
  
§159/19 Skattesats 2020 
  
§160/19 Borgensavgift 2020 
  
§161/19 Svar på motion från Markus Lundin (KD) om hållbar 

konsumtion 
  
§162/19 Svar på Motion från Sanna Jansson (L) om ordningsvakter i 

Lindesbergs stad vid större evenemang 
  
§163/19 Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om att skapa 

gästbryggor i Lindesjön 
  
§164/19 Svar på motion från Markus Lundin (KD) om sommarvistelse 

för ensamma äldre 
  
§165/19 Svar på motion från Emil Wellander (M) om 

funktionsanpassade lekplatser 
  
§166/19 Svar på motion från Inger Griberg (MP) om förstärkning till 

upphandlingsavdelningen 
  
§167/19 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§168/19 Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen efter Sandra Olsson (S) 

  
§169/19 Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

från Sandra Olsson (S) 
  
§170/19 Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som ersättare i 

socialnämnden från Sandra Olsson (S) 
  
§171/19 Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som ersättare i barn- 

och utbildningsnämnden efter Elin Axelsson (S) 
  
§172/19 Medborgarförslag om möjligheten till större biologisk 

mångfald genom att omvandla gräsytor till ängsmark på 
kommunala grönytor 

  
§173/19 Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av 

Ölsjöbadets camping i Ramsberg 
  
§174/19 Meddelanden 
  
§175/19 Interpellation från Inger Griberg (MP) om tillgänglighet och 

jämlikhet för byggnationen av Lindbackaskolan till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande 

  
§176/19 Interpellation från Inger Griberg (MP) om att parkera i 

Lindesbergs tätort till Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagens ordförande 

  
§177/19 Enkel fråga 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §153/19   Dnr: KS 2019/180 

 

Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige antar riktlinje för markanvisning och 

exploateringsavtal i Lindesbergs kommun. 
  
2. I samband med att riktlinje för markanvisning och 

exploateringsavtal antas så upphör tidigare riktlinje för 
markanvisning (KS §84 2015) och exploateringsavtal (KS 
§83 2015). 

 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommun beställde av konsult riktlinjer för 
markanvisning och exploateringsavtal under 2018. Underlag har 
nu inkommit från konsult för antagande i kommunstyrelsen. 
Framtagandet av underlagen kommer underlätta dialogen med 
externa aktörer gällande exploateringsförfrågningar. Privata 
byggherrar varit inbjudna i processen kring riktlinjernas 
utformning. 
 
Förslag till beslut 

 

3. Kommunfullmäktige antar riktlinje för markanvisning och 
exploateringsavtal i Lindesbergs kommun. 

  
4. I samband med att riktlinje för markanvisning och 

exploateringsavtal antas så upphör tidigare riktlinje för 
markanvisning (KS §84 2015) och exploateringsavtal (KS 
§83 2015). 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Mats Lagerman (LPO) föreslår att: 
 
1. PM för Markanvisning, avsnitt 7.2.8, ändras till att 
kommunfullmäktige ansvarar för markanvisningar istället för 
kommunstyrelsen.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2. kommunfullmäktige tydliggör en viljeriktning och 
implementerar faktorerna stil, smak och kvalitet i kommande 
avtalsförslag. 
 
Irja Gustafsson (S), Pär-Ove Lindqvist (M) och Jonas Kleber (C) 
föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande föreslår följande beslutsgång: Mats Lagermans 
(LPO) förslag ställs mot kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.  
 
Ordförande ställer Mats Lagermans (LPO) förslag mot 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs 
och genomförs enligt följande: de som röstar på 
kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som röstar på Mats 
Lagermans (LPO) förslag röstar nej. Omröstningen utföll med 42 
ja och 3 nej. Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av 
ledamöterna röstade: 
 

Ordförande ska lägga sin röst sist.  

Nr Namn Ja Nej Avstår 

1 
Joacim Hermansson 
(S) 

X   

2 Irja Gustavsson (S) X   

3 Linda Svahn (S) X   

4 Jonas Bernström (S) X   

5 John Omoomian (S) X   

6 Bo Stenberg (S) X   

7 Sofié Krantz (S) X   

8 Ulla Lundqvist (S) X   

9 Nafih Mawlod (S) X   

10 Lennart Olsson (S) X   

11 Bengt Storbacka (S) X   
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ordförande ska lägga sin röst sist.  

Nr Namn Ja Nej Avstår 

12 Margareta Ahlm (S) X   

14 Lena Kallionpää (S) X   

15 Ulf Axelsson (V) X   

16 Gunilla Remnert (V) X   

17 Hans Lindkvist (V) X   

18 Jonas Kleber (C) X   

19 
Christina Pettersson 
(C) 

X   

20 Magnus Storm (C) X   

21 Inga Ängsteg (C) X   

22 Johan Andersson (C) X   

23 Tuula Marjeta (C) X   

24 
Pär-Ove Lindqvist 
(M) 

X   

25 
Lillemor Bodman 
(M) 

X   

26 Jan Hansson (M) X   

27 Anniette Lindvall (M) X   

28 Tomas Klockars (M) X   

29 
Fredrik Lindmark 
(M) 

X   

30 
Sven Erik Larsson 
(M) 

X   

31 Emil Wellander (M)  X   

32 Sanna Jansson (L) X   

33 Markus Lundin (KD) X   

34 
Margareta 
Andergard (KD) 

X   

35 Inger Griberg (MP) X   
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ordförande ska lägga sin röst sist.  

Nr Namn Ja Nej Avstår 

36 Per Söderlund (SD) X   

37 Mats Seijboldt (SD) X   

38 Jari Mehtäläinen (SD) X   

39 Lars Ljunggren (SD) X   

40 
Fredrik Rosenbecker 
(SD) 

X   

41 Björn Larsson (-)  X  

42 
Krister Jakobsson 
(SD) 

X   

43 Tom Persson (SD) X   

44 Inger Karlsson (-)  X  

45 
Mats Lagerman 
(LPO) 

 X  

13 Arnold Bengtsson (S) X   

 Summa 42 3  

 
  
Reservationer 

 
Mats Lagerman (LPO), Björn Larsson (-) och Inger Karlsson (-) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Mats Lagermans 
(LPO) förslag.  
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Tillväxtförvaltningen 
För kännedom 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen  
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  
Mark- och exploateringsingenjör 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §154/19   Dnr: KS 2019/204 

 

Reviderad taxebilaga 1 och 2 till taxa enligt 
miljöbalken samt ny taxa enligt strålskyddslagen 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige antar bilaga 1 och 2 till taxa för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken samt taxa enligt strålskyddslagen. 
Taxorna ska gälla från och med 2020-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
beslutades av kommunfullmäktige 2018. Då antogs en ny 
timtaxa men tillhörande bilagor reviderades inte vid det 
tillfället. Taxebilagorna antogs 2008 och med viss revidering 
2013. Sedan dess har lagstiftningen ändrats, vilket medför att 
prövningsnivåer och koder är förändrade. Med anledning av 
detta bör taxan ändras. 
 
En ny strålskyddslag antogs 2018. En förändring är bland annat 
att kommunen är skyldig att utöva tillsyn i fråga om radonhalten 
i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom 
kommunen. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bilaga 1 
och 2 till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt 
taxa enligt strålskyddslagen. Taxorna ska gälla från och med 
2020-01-01. 
 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §155/19   Dnr: KS 2019/216 

 

Riktlinje för mutor, jäv och representation 
 
Beslut 

 
Regler för uppvaktning av förtroendevalda antagen av KF § 
52/82 upphör att gälla.  
 
Ärendebeskrivning 

 

Lindesbergs kommun har antagna regler för uppvaktning av 
förtroendevalda i kommunfullmäktige (Kf § 52/82) som gäller 
sedan 1982-05-01.  
 
I Riktlinjen för mutor, jäv och representation som är antagen av 
kommunstyrelsen 2018-04-23, finns de regler som är antagna 
av kommunfullmäktige 1982-05-01 med. Det som behöver 
kompletteras i riktlinjen för mutor, jäv och representation är att 
förtroendevalda inte kan ta ut en ledig dag vid sin 50-årsdag, att 
förtroendevald uppvaktas med samlartallrik tas bort.  
 
Om en anställd avlider kompletteras med förtroendevald samt 
att det är närmaste nämndordförande som representerar vid 
begravning om den inte enligt familjens önskan sker i stillhet. 
Samt att en blomma alternativt en penningdonation ges till en 
90-fond eller till ett lokalt anknutet välgörande ändamål till 
motsvarande värde. 

 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
Regler för uppvaktning av förtroendevalda antagen av KF § 
52/82 upphör att gälla.  

 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Anette Persson, controller 
För kännedom 

Personalenheten 
Kanslienheten 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §156/19   Dnr: KS 2019/224 

 

Taxa för bygglov och strandskyddsdispens m.m. 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige  
 
1. antar taxa för bygglov och strandskyddsdispens m.m. 
2. uppdrar till kommunstyrelsen att till 2022 utvärdera 

antagen taxa. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen 
av exempelvis bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och 
bygglagen, PBL. Att upprätta och besluta om taxan är 
kommunens ansvar. Som stöd i arbetet tar SKL fram underlag 
för konstruktion av taxan.  
 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att 
kommunerna ska kunna få täckning för sina kostnader för den 
PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter.  

 
År 2014 tog SKL fram den första versionen av ett nytt underlag 
för konstruktion av PBL-taxa. Målet är att underlaget ska kunna 
bidra till kommunala taxor som är långsiktigt hållbara och lätta 
att förstå och arbeta med. 

 
Nämnden såg senast över PBL-taxan i sin helhet i samband med 
att nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2011. Taxan som 
antogs utgår från den modell som SKL tagit fram. 2014 tog SKL 
fram en ny modell för att beräkna PBL-taxa vilken utgår från 
nedlagd tid vid olika moment i handläggningen. I länet har 
Örebro, Kumla och Hallsberg övergått till den nya modellen. 
Även Karlskoga bereder ärendet för att anta samma taxemodell.  

 
En ny taxemodell som genererar fasta prisuppgifter avseende 
vad ett bygglov eller annat ärende kommer kosta kommer dels 
bidra till effektivitet i handläggningen, då handläggaren inte 
behöver beräkna rättssäkerheten att samtliga handläggare 
använder taxan på samma sätt, det finns inget utrymme för olika 
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Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

tolkningar. Slutligen bidrar det med en förutsägbarhet för 
sökanden exakt vad bygglovet eller motsvarande ärende 
kommer att kosta. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige antar taxa för bygglov och 
strandskyddsdispens m.m. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Mats Lagerman (LPO) föreslår att oavsett vart i kommunen 
medborgaren bor så ska samma kostnad tillämpas.  
 
Jonas Kleber (C) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta 
enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att till 2022 utvärdera antagen 
taxa. 
 
Jari Mehtäläinen (SD), Pär-Ove Lindqvist (M), Markus Lundin 
(KD), Mats Seijboldt (SD) och Inger Griberg (MP) föreslår bifall 
till Jonas Klebers tilläggsförslag.  
 
Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår följande beslutsgång: Mats Lagermans 
(LPO) förslag ställs mot kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. Ordförande 
föreslår att Jonas Klebers (C) tilläggsförslag därefter ställs mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige godkänner 
beslutsgången. 
 
Ordförande ställer Mats Lagermans (LPO) förslag mot 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs 
och genomförs enligt följande: de som röstar på 
kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som röstar på Mats 
Lagermans (LPO) förslag röstar nej. Omröstningen utföll med 43 
ja och 2 nej. Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av 
ledamöterna röstade: 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ordförande ska lägga sin röst sist.  

Nr Namn Ja Nej Avstår 

1 
Joacim Hermansson 
(S) 

X   

2 Irja Gustavsson (S) X   

3 Linda Svahn (S) X   

4 Jonas Bernström (S) X   

5 John Omoomian (S) X   

6 Bo Stenberg (S) X   

7 Sofié Krantz (S) X   

8 Ulla Lundqvist (S) X   

9 Nafih Mawlod (S) X   

10 Lennart Olsson (S) X   

11 Bengt Storbacka (S) X   

12 Margareta Ahlm (S) X   

14 Lena Kallionpää (S) X   

15 Ulf Axelsson (V) X   

16 Gunilla Remnert (V) X   

17 Hans Lindkvist (V) X   

18 Jonas Kleber (C) X   

19 
Christina Pettersson 
(C) 

X   

20 Magnus Storm (C) X   

21 Inga Ängsteg (C) X   

22 Johan Andersson (C) X   

23 Tuula Marjeta (C) X   

24 
Pär-Ove Lindqvist 
(M) 

X   

25 
Lillemor Bodman 
(M) 

X   
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Kommunfullmäktige 
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Ordförande ska lägga sin röst sist.  

Nr Namn Ja Nej Avstår 

26 Jan Hansson (M) X   

27 Anniette Lindvall (M) X   

28 Tomas Klockars (M) X   

29 
Fredrik Lindmark 
(M) 

X   

30 
Sven Erik Larsson 
(M) 

X   

31 Emil Wellander (M)  X   

32 Sanna Jansson (L) X   

33 Markus Lundin (KD) X   

34 
Margareta 
Andergard (KD) 

X   

35 Inger Griberg (MP) X   

36 Per Söderlund (SD) X   

37 Mats Seijboldt (SD) X   

38 Jari Mehtäläinen (SD) X   

39 Lars Ljunggren (SD) X   

40 
Fredrik Rosenbecker 
(SD) 

X   

41 Björn Larsson (-) X   

42 
Krister Jakobsson 
(SD) 

X   

43 Tom Persson (SD) X   

44 Inger Karlsson (-)  X  

45 
Mats Lagerman 
(LPO) 

 X  

13 Arnold Bengtsson (S) X   

 Summa 43 2  
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Reservationer 

 
Mats Lagerman (LPO) och Inger Karlsson (-) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Mats Lagermans (LPO) förslag.  
 
Därefter ställer ordförande Jonas Klebers (C) tilläggsförslag mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Jonas 
Klebers (C) tilläggsförslag.  
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
För kännedom 

Samtliga medlemskommuner 
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KF §157/19   Dnr: KS 2019/241 

 

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till 
nämnder per den 3 september 2019 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 32 ska det vid 
fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisas de 
medborgarförslag som överlåtits till nämnder att besvara.  
 
Kanslienheten har i en förteckning redovisat medborgarförslag 
överlåtna till nämnder per den 3 september 2019. 
 
Förslag till beslut 

 
Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per 
den 3 september 2019 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____ 

 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §158/19   Dnr: KS 2019/242 

 

Redovisning av motioner som ej är slutbehandlade 
per den 3 september 2019 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska 
kommunstyrelsen vid fullmäktiges april- och 
oktobersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt.  
 
Kanslienheten har i en förteckning redovisat de motioner som 
inte är slutbehandlade per den 3 september 2019. 

 
Förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 
 
_____ 
 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §159/19   Dnr: KS 2019/245 

 

Skattesats 2020 
 
Beslut 

 
Utdebiteringen för år 2020 fastställs till 22:30 per skattekrona. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2019 fastställdes av 
kommunfullmäktige i september 2018 till 22:30 kronor per 
skattekrona.  
 
Budgetförslaget innebär oförändrad skattesats 2020. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Utdebiteringen för år 2020 fastställs till 22:30 per skattekrona. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Ulf Axelsson (V), Gunilla Remnert (V) och Hans Lindkvist (V) 
avstår från att delta i beslutet.  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Ekonomienheten 
 

 
 

 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §160/19   Dnr: KS 2019/246 

 

Borgensavgift 2020 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige fastställer den kommunala borgensavgiften 
till 0,3 % på aktuellt lånebelopp 2019-12-31, d v s saldot året 
innan budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2019 
och gäller åtaganden enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-
11-24 § 210. 
 
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 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3 % på aktuellt 
lånebelopp 2019-12-31, d v s saldot året innan budgetåret. 
Avgiften är oförändrad i förhållande till 2019 och gäller 
åtaganden enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 210. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustafsson (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag.   
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Ekonomienheten 
 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §161/19   Dnr: KS 2018/441 

 

Svar på motion från Markus Lundin (KD) och 
Margareta Andergard (KD) om hållbar konsumtion 
 
Beslut 

 
Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från 
tillväxtförvaltningen daterad den 3 september 2019.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) föreslår i en 
motion att Lindesbergs kommun, tillsammans med andra 
aktörer, ska anordna en mässa om återanvändning och second 
hand. 
 
Förslag till beslut 

 
Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från 
tillväxtförvaltningen daterad den 3 september 2019.  
 
_____ 

 
Meddelas för kännedom 

Tillväxtförvaltningen 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §162/19   Dnr: KS 2018/467 

 

Svar på motion från Sanna Jansson (L) om 
ordningsvakter i Lindesbergs stad vid större 
evenemang 
 
Beslut 

 

Motionen avslås. 
  
Ärendebeskrivning 

 
Sanna Jansson (L) föreslår i en motion daterad den 23 november 
2018 att Lindesbergs kommun ansöker om tillstånd och 
upphandlar ordningsvakter som kan sättas in vid behov, till 
exempel vid större evenemang.  
 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
förslaget om ordningsvakter i kommunens regi i Lindesbergs 
stad vid större evenemang. 
 
Reservationer 

 

Sanna Jansson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 

_____ 
 
 

 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §163/19   Dnr: KS 2017/385 

 

Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om att 
skapa gästbryggor i Lindesjön 
 
Beslut 

 
Motionen besvaras med kommundirektörens yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lillemor Bodman (M) föreslår i en motion att det skapas 
gästbryggor i Lindessjön där båtägare kan lägga till för att till 
exempel handla, göra restaurangbesök, spela minigolf och köpa 
glass.  
 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen besvaras med kommundirektörens yttrande. 
 

_____ 
 

 

 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §164/19   Dnr: KS 2019/178 

 

Motion från Markus Lundin (KD) om sommarvistelse 
för ensamma äldre 
 
Beslut 

 
Motionen besvaras med hänvisning till att socialförvaltningen 
redan arbetar med förslag till sommarvistelse för äldre.  
 
Kommunfullmäktige meddelar socialförvaltningen att detta ska 
bli av senast 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Markus Lundin (KD) föreslår i en motion att kommunen i 
samarbete med föreningar och organisationer erbjuder äldre 
ensamma en chans till några dagars vistelse på en naturskön 
plats. 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen 
besvaras med hänvisning till att socialförvaltningen redan 
arbetar med förslag till sommarvistelse för äldre. 
 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Markus Lundin (KD) föreslår att det förtydligas till 
socialförvaltningen att detta ska bli av senast 2020. 
 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Socialförvaltningen 
För kännedom 

Kommunala pensionärsrådet 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §165/19   Dnr: KS 2019/68 

 

Svar på motion från Emil Wellander (M) om 
funktionsanpassade lekplatser 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Emil Wellander (M) har inkommit med en motion som föreslår 
att kommunen skapar en lekplats som är funktionsanpassad för 
barn med funktionsnedsättning. 

 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
 
Motionen besvaras med yttrande från 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat den 14 juni 
2019. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Emil Wellander (M) föreslår att motionen ska bifallas.  
 
Irja Gustafsson (S) föreslår bifall till Emil Wellanders (M) förslag. 
 
Beslutsgång 

 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsens förslag ställs mot 
Emil Wellanders (M) förslag, att motionen ska bifallas, och 
finner att kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.  
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Emil 
Wellanders (M) förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Emil Wellanders (M) förslag.  
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

För kännedom 

Ekonomienheten 
 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §166/19   Dnr: KS 2019/70 

 

Svar på motion från Inger Griberg (MP) om 
förstärkning till upphandlingsavdelningen 
 
Beslut 

 
Motionen avslås med hänvisning till ekonomichefens yttrande.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Inger Griberg (MP) inkom den 25 februari 2019 med en motion 
där miljöpartiet de Gröna i Lindesberg föreslår att kommunens 
upphandlingsavdelning förstärks med en heltidstjänst och att 
kommunkoncernen utreder en gemensam 
upphandlingsavdelning. 
 
Enligt motionären bör förslaget kunna leda till 
kostnadseffektivare upphandlingar, positiva effekter på det 
lokala näringslivet och minskade konsultkostnader. 
 

Förslag till beslut 

 

Motionen avslås med hänvisning till ekonomichefens yttrande.  
 
_____ 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §167/19   Dnr: KS 2019/277 

 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige sammanträder år 2020: 

24 februari kl. 17.00 

27 april, kl. 17.00 

25 maj, kl. 17.00 

8 juni, kl. 14.00 

28 september, kl. 17.00 

19 oktober, kl. 17.00 

23 november, kl. 17.00 

8 december, kl. 14.00 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sammanträdestiderna är framtagna utifrån det ekonomiska 
årshjulet och tar hänsyn till regionfullmäktige och 
regionstyrelsens sammanträdestider.  

 
Förslag till beslut 

  

Kommunfullmäktige sammanträder år 2020: 

24 februari kl. 17.00 

27 april, kl. 17.00 

25 maj, kl. 17.00 

8 juni, kl. 14.00 

28 september, kl. 17.00 

19 oktober, kl. 17.00 

23 november, kl. 14.00 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Arnold Bengtsson (S) föreslår att kommunfullmäktige även ska 
sammanträda 8 december kl. 14.00. 
 
Arnold Bengtsson (S) föreslår att kommunfullmäktige startar kl. 
17.00 istället för kl. 14.00 den 23 november.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande föreslår följande beslutsgång: Arnold Bengtssons (S) 
förslag ställs mot kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.  
 
Ordförande ställer Arnold Bengtssons (S) förslag mot 
kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Arnold Bengtssons (S) förslag.  
 

_____ 
 
För åtgärd: 
Kanslienheten 
För kännedom: 

Samtliga nämnder 
Samtliga ledamöter och ersättare 
 
 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §168/19   Dnr: KS 2019/292 

 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen efter Sandra Olsson (S) 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige: 
 

1. godkänner Sandra Olssons (S) avsägelse som ersättare i 
kommunstyrelsen 

2. platsen som ersättare i kommunstyrelsen lämnas vakant 
tillsvidare. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sandra Olsson (S) har inkommit med en avsägelse som ersättare 
i socialnämnden.  
 
Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige: 
 

2. godkänner Sandra Olssons (S) avsägelse som ersättare i 
kommunstyrelsen 

3. utser XX till ny ersättare i kommunstyrelsen till och med 31 
december 2019. 

_____ 

 
För åtgärd: 
Kanslienheten 
För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
Sandra Olsson (S) 
 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §169/19   Dnr: KS 2019/293 

 

Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige från Sandra Olsson (S) 
 
Beslut 

 
1. Sandra Olssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige godkänns 
2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 

Länsstyrelsen Örebro län för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Sandra Olsson (S) 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sandra Olsson (S) har inkommit med en avsägelse från 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

 
Förslag till beslut 

 
2. Sandra Olssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige godkänns 
3. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 

Länsstyrelsen Örebro län för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Sandra Olsson (S) 

 
 
_____ 

 
För åtgärd: 
Kanslienheten 
För kännedom: 

Sandra Olsson (S) 
 
 

 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §170/19   Dnr: KS 2019/294 

 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden från Sandra Olsson (S) 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige: 
 

1. godkänner Sandra Olssons (S) avsägelse som ersättare i 
kommunstyrelsen 

2. platsen som ersättare i socialnämnden lämnas vakant 
tillsvidare. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sandra Olsson (S) har inkommit med en avsägelse som ersättare 
i socialnämnden. 

 
Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige: 
 

1. Godkänner Sandra Olssons (S) avsägelse som ersättare i 
socialnämnden 

2. Utser XX till ny ersättare i socialnämnden till och med 31 
december 2022 

 
 
_____ 

 
För åtgärd: 
Kanslienheten 
För kännedom: 

Socialnämnden 
Sandra Olsson 
 
 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §171/19   Dnr: KS 2019/300 

 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Elin 
Axelsson (S) 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige: 
 

3. godkänner Elin Axelssons (S) avsägelse som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden 

4. platsen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
lämnas vakant tillsvidare. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Elin Axelsson (S) har inkommit med en avsägelse som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden.  

 
Förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige: 
 

1. Godkänner Elin Axelssons (S) avsägelse som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden 

3. Utser XX till ny ersättare i socialnämnden till och med 31 
december 2022 

 
_____ 
 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 
Elin Axelsson (S) 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §172/19   Dnr: KS 2019/272 

 

Medborgarförslag om möjligheten till större biologisk 
mångfald genom att omvandla gräsytor till ängsmark 
på kommunala grönytor 
 
Beslut 

 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår större biologisk mångfald genom att 
omvandla gräsytor till ängsmark på kommunala grönytor.  
 
Förslag till beslut 

 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 

Medborgaren 
 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §173/19   Dnr: KS 2019/275 

 

Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av 
Ölsjöbadets camping i Ramsberg 
 
Beslut 

 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Tomas Klockars (M) har inkommit med en motion där han 
föreslår att kommunen ska bekosta en upprustning av 
Ölsjöbadets camping och bad. 
 
Förslag till beslut 

 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
 

 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §174/19 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Kommunfullmäktige: 
 
2019-09-12 Meddelande från 
samhällsbyggnadsförvaltningen att överklagan KF § 178 
detaljplan Lindesby 1_13 m fl inte kommer att 
överklagas - planprocessen tas om Dnr KS 2019/166 

  

 
2019-09-17 Hällefors KF § 144 Ansvarsfrihet för 
SOFINT 2018 - beviljar ansvarsfrihet Dnr KS 2019/156 

  

 
2019-09-25 Nora KF 98 Revisionsberättelse för 
Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 2018 
- beviljas ansvarsfrihet Dnr KS 2019/156 

  

 
2019-09-30 Ny ledamot i kommunfullmäktige efter 
Anders Eriksson (SD) blir Tommy Lönnström (SD) ny 
ersättare efter Tommy Lönnström (SD) blir Inger 
Karlsson (SD) Dnr KS 2019/255. 

  

 

_____ 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §175/19   Dnr: KS 2019/258 

 

Interpellation från Inger Griberg (MP) om 
tillgänglighet och jämlikhet för byggnationen av 
Lindbackaskolan till barn- och utbildningsnämndens 

ordförande 
 

Beslut 

 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation till barn- 
och utbildningsnämndens ordförande, Linda Svahn (S). Linda 
Svahn (S), har inkommit med skriftligt svar. 
 
Förslag till beslut 

 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
_____ 
 

 
För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §176/19   Dnr: KS 2019/259 

 

Interpellation från Inger Griberg (MP) om att parkera i 
Lindesbergs tätort till Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagens ordförande 
 
Beslut 

 

Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens ordförande, Anders 
Ceder (S). Anders Ceder (S), har inkommit med skriftligt svar. 
 

 
Förslag till beslut 

 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
_____ 

 
 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-10-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §177/19   Dnr:  

 

Enkel fråga 
 
Beslut 

 
Den enkla frågan ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Ulf Axelsson (V) ställer följande fråga till kommunstyrelsens 
ordförande, Irja Gustafsson (S): 
 
Vad händer med akutvården på Lindesbergs lasarett? Har 
kommunledningen eller någon annan i fullmäktige mer 
information än det som står i media?  
 
Ulf Axelsson (V) uppmanar alla partier att ligga på sina 
representanter i Region Örebro län att värna om akutsjukvården 
i Lindesberg. 
 
Irja Gustafsson (S) svarar att hon tillsammans med 
kommundirektören haft ett möte med Region Örebro län idag. 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om att se över 
kirurgin, någon mer information än så har hon inte. 
 

_____ 
 

 

 
 

 


