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Kallelse till Kommunfullmäktige 

 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunfullmäktige, Måndag den 15 
februari 2021, kl 17:00. Lindeskolans aula 

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

Ebba Jansson
Sekreterare 
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 Ledamöter 

Daniel Andersson (S) 

Joacim Hermansson (S) 

Linda Svahn (S) 

Jonas Bernström (S) 

John Omoomian (S) 

Ingela Larsson (S) 

Anders Ceder (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) 

Susanne Karlsson (C) 

Magnus Storm (C) 

Inga Ängsteg (C) 

Johan Andersson (C) 

Tuula Marjeta (C) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Lillemor Bodman (M) 

 Ersättare 

Kristine Andersson (S) 

Sanna Jansson (L) 

Christina Pettersson (C) 

Maria Odheim Nielsen (V) 

Zaki Habib (S) 

Björn Pettersson (C) 

Maria Lindqvist (M) 

Inger Karlsson (SD) 

Bertil Jansson (M) 

Christian Kokvik (M) 

Agneta Nilsdotter (MP) 

Göran Gustavsson (M) 

Mats Lagerman LPO 

Stefan Eriksson (S) 

Inger Söderberg (V) 

Victoria Johansson (S) 

Bo Stenberg (S) 

Bengt Evertsson (MP) 

Kent Hiding (KD) 

Marina Mehtäläinen (SD) 

Sofie Krantz (S) 

Maria-Pia Karlsson (C) 

Ingrid Rörick Richter (L) 

Sven-Göran Holm (KD) 

Lars Ljunggren (SD) 
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Jan Hansson (M) 

Anniette Lindvall (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) 

Per Söderlund (SD) 

Björn Larsson (-) 

Tommy Lönnström (SD) 

Krister Jakobsson (SD) 

Jari Mehtäläinen (SD) 

Thord Durnell (SD) 

Fredrik Rosenbecker (SD) 

Tom Persson (SD) 

Anders Persson (LPO) 
 

Åse Gustavsson (LPO) 

Tommy Kragh (S) 

Reidar Larsson (SD) 

Rickard Jirvelius (SD) 
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Föredragningslista 
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Nr. Ärende Dnr 

 Val av justerare   

 Beslutsärenden   

1. Reglering av Fastigheter i Linde AB:s fordran på Linde 
Stadshus AB och Besök Linde AB 

KS 2020/279 

2. Redovisning ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen kvartal 3 2020 

KS 2021/10 

3. Avsägelse och fyllnadsval efter Lena Kallionpää (S) som 
ersättare i Bergslagens överförmyndarnämnd 

KS 2021/20 

4. Avsägelse och fyllnadsval efter Lena Kallionpää (S) som 
ledamot i kommunfullmäktige 

KS 2021/21 

 Allmänhetens frågestund   

 Nya motioner och medborgarförslag   

5. Motion från Inger Griberg (MP) om att utforma en 
trädplan för Lindesbergs centralorter samt en 
fördjupningsdel för en grön infrastrukturplan 

KS 2021/24 

6. Motion från Inger Griberg (MP) om att ta fram en 
handlingsplan för Grön infrastruktur i Lindesbergs 
kommun 

KS 2021/25 

7. Motion från Emil Wellander (M) och Lillemor Bodman 
(M) om att öka elevinflytandet och den demokratiska 
processen i grundskola och gymnasium 

KS 2021/27 

8. Medborgarförslag om att övergångsstället på 
Järnvägsgatan i Lindesberg har skymd sikt 

KS 2021/14 

9. Medborgarförslag om att bygga en hinderbana anpassad 
för både barn och vuxna med tillhörande bänkar och 
bord på Loppholmarna i Lindesberg 

KS 2021/15 

10. Medborgarförslag om indraget busskort för 
gymnasieelever 

KS 2020/178 

11. Medborgarförslag om att rensa upp vid en öde tomt 
Ängeby-Bergsvägen i Fellingsbro 

KS 2021/16 

12. Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30km/h 
utanför Fröviskolan och förskolan i Frövi 

KS 2021/17 
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13. Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder 
Bergsvägen-Hemvägen i Fellingsbro 

KS 2021/18 

14. Meddelanden   

 Interpellationer   

15. Interpellation från Inger Griberg (MP) till 
kommunstyrelsens ordförande om att kirurg-akuten på 
Lindesbergs lasarett hållit nattstängt 

KS 2021/19 
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2020-11-11  KS 2020/279 

 Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang 
 0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Reglering av Fastigheter i Linde AB:s fordran på Linde Stadshus 

AB och Besök Linde AB  

Förslag till beslut 

Linde Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

1. Fastigheter i Linde AB (FALAB) överlåter sin fordran på Besök Linde 
AB (BELAB) till Linde Stadshus AB (Stadshus) genom ett 
överlåtelseavtal. Köpeskillingen regleras med att en revers där 
Stadshus blir skyldig FALAB motsvarande belopp. Mellanhavanden 
mellan FALAB och BELAB är därmed nollställda och FALAB och 
Stadshus mellanhavanden ökar från 98 940 tkr till 101 412 tkr (98 940 
tkr + 2 472 tkr).  

2. För att därefter reglera mellanhavanden mellan Stadshus och BELAB, 2 
472 tkr, utförs en kvittningsemission. Där Stadshus fordran omvandlas 
till aktievärde i dotterbolag och BELAB:s skuld till Stadhus (tidigare 
FALAB) omvandlas till eget kapital (100 tkr aktiekapital och resterande 
2 372 tkr överkursfond).  

3. Kvarstår då att reglera mellanhavande Stadshus och FALAB, 101 412 
tkr, vilket regleras genom att Stadshus genom avtal övertar externa lån 
från FALAB.  

Ärendebeskrivning 

Beskriven av ärendet och bakgrund finns i styrelseprotokoll  
Linde Stadshus AB, 2020-10-05, §23/20. 

Bakgrund 

Underställningsskyldighet enligt ägardirektiv (bilaga) 

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut inom 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas.  

Dessa ärenden ska före verkställighet fastställas av kommunfullmäktige i 
Lindesberg.  

1. Ärenden enligt KL 3 kap. 16–18 §§ att:  

- besluta om att viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform  

- fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten  

- välja styrelse och minst en lekmannarevisor  
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- säkerställa att fullmäktige får yttra sig i principiella frågor eller 
annat som är av  

- större vikt innan bolaget fattar beslut  

2. Godkänna bolagsordning och stadgar  

3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy- och 
inriktningsbeslut  

4. Mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi  

5. Beslut om kommunal borgen  

6. Nyemission samt kapitaltillskott, förlusttäckning eller driftbidrag  

7. Ansvarsfrihet om revisor ej tillstyrkt sådan  

Bolaget ska med eget yttrande vidarebefordra framställningar från 
dotterbolag om kommun-fullmäktiges ställningstagande i frågor som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Henrik Arenvang   
Kommundirektör  

För kännedom: 

Linde Stadshus AB 

Bilagor: 

 Styrelseprotokoll, Linde Stadshus AB, 2020-10-05, §23/20 
 Ägardirektiv, Linde Stadshus AB 



                 - KS 2020/279-3 Reglering av Fastigheter i Linde AB:s fordran på Linde Stadshus AB och Besök Linde AB  : Protokollsutdrag från sammanträde med Linde Stadshus AB 2020-10-05 § 23 Reglering av FALABs fordran på Stadshus och BELAB (002).pdf

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Linde Stadshus AB Sammanträdesdatum   
Org nr 556814-5345  2020-10-05                         
 
 
 

 Justerande  Utdragsbestyrkande 

8 

STADSHUS § 23/20  
 
Reglering av Fastigheter i Linde AB:s fordran på Linde 
Stadshus AB och Besök Linde AB  
 
Beslut  
 
Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutar  
 

1. Fastigheter i Linde AB (FALAB) överlåter sin fordran  
på Besök Linde AB (BELAB) till Linde Stadshus AB 
(Stadshus) genom ett överlåtelseavtal. Köpeskillingen 
regleras med att en revers där Stadshus blir skyldig FALAB 
motsvarande belopp. Mellanhavanden mellan FALAB och 
BELAB är därmed nollställda och FALAB och Stadshus 
mellanhavanden ökar från 98 940 tkr till 101 412 tkr  
(98 940 tkr + 2 472 tkr). 
 

2. För att därefter reglera mellanhavanden mellan Stadshus 
och BELAB, 2 472 tkr, utförs en kvittningsemission. Där 
Stadshus fordran omvandlas till aktievärde i dotterbolag och 
BELAB:s skuld till Stadhus (tidigare FALAB) omvandlas till 
eget kapital (100 tkr aktiekapital och resterande 2 372 tkr 
överkursfond). 
 

3. Kvarstår då att reglera mellanhavande Stadshus och FALAB, 
101 412 tkr, vilket regleras genom att Stadshus genom avtal 
övertar externa lån från FALAB. 
 

Ärendebeskrivning  
 
Ekonomichef Fastigheter i Linde AB (FALAB) Erik Andreen 
informerar om att FALAB önskar reglering av vissa koncerninterna 
mellanhavanden, som sannolikt kvarstår från omstrukturering av 
koncernen. Det handlar om följande poster baserat på år 2019: 
 
Linde Stadshus AB (Stadshus) 
• Skulder FALAB avseende aktier i LEAB 96 219 000,- 
• Skulder FALAB (koncernbidrag)  2 721 269,-  
     98 940 269;- 
Fastigheter i Linde AB (FALAB) 
• Fordringar BELAB   2 472 498,- 
• Fordringar Stadshus avseende 
       aktier i LEAB   96 219 000,- 
• Fordringar Stadshus (koncernbidrag)  2 721 269,-  
     101 412 767;- 
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Besök Linde AB (BELAB) 
• Skulder till FALAB   2 472 498,- 
 
FALAB önskar att styrelsen för Stadshus beslutar enligt 
nedanstående förslag till reglering av fordringarna (punkt 1-3). 
Regleringen kommer innebära att Stadshus tar över två lån 
KI78463 på 66 mkr samt K183355 med 35,4 mkr (totalt 
101 412 767,-) samt swap 90151/447604138 på 100 mkr.  
För BELAB kommer detta innebära att det egna bundna kapitalet 
ökar med 100 kkr till 1 450 kkr, man får en överkursfond under 
fritt eget kapital på 2 372 kkr. Totalt sett innebär detta att det totala 
egna kapitalet i BELAB (räknat på år 2019-12-31)ökar från 1 515 
kkr till 3 987 kkr. En förbättring av soliditeten från 8,96% till 
23,6%.  
 
Om styrelsen för Stadshus säger ja till föreslagen reglering önskar 
FALAB att frågan om nyemisson/ kvittningsemission i BELAB enligt 
punkt 2 i förslaget till beslut, tas upp i nästa kommunfullmäktige. 
Detta eftersom det är en sådan punkt som enligt bolagsordningen 
kräver ett ställningstagande där. När ärendet behandlats klart i 
kommunfullmäktige väntar en extra stämma i BELAB där det ska 
tas ställning till beslut om nyemission. FALAB vill om möjligt att 
regleringen kan göras klar i samband med årsskiftet 2020/2021, 
vilket fordrar att dessa beslut kan tas så snart som möjligt. 
 
Förslag till beslut: 
 

1. Fastigheter i Linde AB (FALAB) överlåter sin fordran  
på Besök Linde AB (BELAB) till Linde Stadshus AB 
(Stadshus) genom ett överlåtelseavtal. Köpeskillingen 
regleras med att en revers där Stadshus blir skyldig FALAB 
motsvarande belopp. Mellanhavanden mellan FALAB och 
BELAB är därmed nollställda och FALAB och Stadshus 
mellanhavanden ökar från 98 940 tkr till 101 412 tkr  
(98 940 tkr + 2 472 tkr). 

 
2. För att därefter reglera mellanhavanden mellan Stadshus 

och BELAB, 2 472 tkr, utförs en kvittningsemission. Där 
Stadshus fordran omvandlas till aktievärde i dotterbolag och 
BELAB:s skuld till Stadhus (tidigare FALAB) omvandlas till 
eget kapital (100 tkr aktiekapital och resterande 2 372 tkr 
överkursfond). 
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3. Kvarstår då att reglera mellanhavande Stadshus och FALAB, 
101 412 tkr, vilket regleras genom att Stadshus genom avtal 
övertar externa lån från FALAB. 

 
 

För åtgärd: 
VD Linde Stadshus AB 
 
För kännedom: 
Ekonomichefer dotterbolagen 
VD för resp. dotterbolag 
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      Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 

Lindesbergs kommun har valt att organisera de kommunala bolagen i en koncern med 
Linde Stadshus AB som moderbolag och de olika dotterbolagen organiserade under 
moderbolaget. Linde Stadshus AB som moderbolag har tillkommit för att skapa en 
tydligare roll för kommunen som ägare av kapitalintensiva företag som utför kommunal 
verksamhet. Koncern-bildningen har också varit förknippad med fördelar av ekonomisk 
art. 

 
1. Allmänt 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet, i följande 
prioritetsordning, av: 
• Bolagsordning 
• Ägardirektiv 
• Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag – av kommunfullmäktige antagna 

riktlinjer utgör generella ägardirektiv 
 

2. Inriktning av bolagets verksamhet 
Bolaget ska enligt bolagsordningen handha och samordna ägarstyrningen mot övriga 
koncernbolag samt ägandemässigt och operativt ansvara för samordning av bolagens 
ekonomi och redovisning. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder. 

 
3. Ägardirektiv för dotterbolagen 

Bolaget ska utfärda ägardirektiv för dotterbolagen. 
 

4. Ekonomi 
Allmänt 
Bolaget ska fortlöpande följa upp och sammanställa resultatutveckling, 
investerings¬planer, finansieringsbehov, likviditet och övriga ekonomiska 
förhållanden bl.a. de risker som är förknippade med dotterbolagens verksamheter. 

 
Utdelning m.m. 
Bolaget kan lämna aktieutdelning till kommunen efter beslut av kommunfullmäktige 
och under förutsättning att det finns fritt eget kapital och att en utdelning inte strider 
mot försiktighetsprincipen i Aktiebolagslagen eller annan särskild lagstiftning. 

 
Bolaget beslutar om dotterbolagens utdelning och de koncernbidrag som dess bolag 
kan lämna samt eventuella ägartillskott som dotterbolagen kan erhålla. 

 
Kommunen beslutar om avgift för kommunalt borgensåtagande. 

 
Finansiella mål 
Följande finansiella mål gäller för Stadshuskoncernen: 
• Avkastning på eget kapital – ska över tid vara minst 7 % 
• Skuldsättningsgraden (S/E) – ska ej överstiga 4 

 
Bolaget ska, efter samråd med dotterbolagen, föreslå mål på resultat, avkastning på 
eget kapital och soliditet för dotterbolagen och vid behov föreslå justering av målen. 
Finansiella mål ska läggas fast som ägardirektiv till dotterbolagen. 
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Finansiering 
Bolaget ska i samråd med respektive dotterbolag svara för att koncernens lånebehov 
tillgodoses. Vid upplåning ska samordning ske med kommunen. 

 
Behov av kortfristig upplåning ska i första hand tillgodoses genom utnyttjande av 
koncern-kontot. Finansiell leasing jämställs med upplåning. 

 
5. Kapitalförvaltning 

Kommunens finansstrategi ska utgöra grunden för bolagets finanspolicy. 
 

Bolaget ska vara med i kommunens koncernkonto. 
 

6. Underställningsskyldighet 
Bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut inom 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

   
Dessa ärenden ska före verkställighet fastställas av kommunfullmäktige i Lindesberg.  
1. Ärenden enligt KL 3 kap. 16–18 §§ att: 

- besluta om att viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform 
- fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten 
- välja styrelse och minst en lekmannarevisor 
- säkerställa att fullmäktige får yttra sig i principiella frågor eller annat som är av  
- större vikt innan bolaget fattar beslut 

2. Godkänna bolagsordning och stadgar 
3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy- och 

inriktningsbeslut 
4. Mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi 
5. Beslut om kommunal borgen 
6. Nyemission samt kapitaltillskott, förlusttäckning eller driftbidrag  
7. Ansvarsfrihet om revisor ej tillstyrkt sådan 

 
Bolaget ska med eget yttrande vidarebefordra framställningar från dotterbolag om 
kommun-fullmäktiges ställningstagande i frågor som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt. 
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 30 (44) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§208/20   Dnr: KS 2020/279 

 

Reglering av Fastigheter i Linde AB:s fordran på Linde 

Stadshus AB och Besök Linde AB  
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut 

1. Fastigheter i Linde AB (FALAB) överlåter sin fordran på 
Besök Linde AB (BELAB) till Linde Stadshus AB 
(Stadshus) genom ett överlåtelseavtal. Köpeskillingen 
regleras med att en revers där Stadshus blir skyldig 
FALAB motsvarande belopp. Mellanhavanden mellan 
FALAB och BELAB är därmed nollställda och FALAB och 
Stadshus mellanhavanden ökar från 98 940 tkr till 101 
412 tkr (98 940 tkr + 2 472 tkr).  

2. För att därefter reglera mellanhavanden mellan Stadshus 
och BELAB, 2 472 tkr, utförs en kvittningsemission. Där 
Stadshus fordran omvandlas till aktievärde i dotterbolag 
och BELAB:s skuld till Stadshus (tidigare FALAB) 
omvandlas till eget kapital (100 tkr aktiekapital och 
resterande 2 372 tkr överkursfond).  

3. Kvarstår då att reglera mellanhavande Stadshus och 
FALAB, 101 412 tkr, vilket regleras genom att Stadshus 
genom avtal övertar externa lån från FALAB. 

Ärendebeskrivning 

Beskriven av ärendet och bakgrund finns i styrelseprotokoll  
Linde Stadshus AB, 2020-10-05, §23/20. 

Bakgrund 

Underställningsskyldighet enligt ägardirektiv (bilaga) 

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan 
beslut inom verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas.  

Dessa ärenden ska före verkställighet fastställas av 
kommunfullmäktige i Lindesberg.  

1. Ärenden enligt KL 3 kap. 16–18 §§ att:  

 besluta om att viss verksamhet ska bedrivas i 
bolagsform  
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 31 (44) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 fastställa det kommunala ändamålet med 
verksamheten  

 välja styrelse och minst en lekmannarevisor  

 säkerställa att fullmäktige får yttra sig i 
principiella frågor eller annat som är av  

 större vikt innan bolaget fattar beslut  

2. Godkänna bolagsordning och stadgar  

3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga 
policy- och inriktningsbeslut  

4. Mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi  

5. Beslut om kommunal borgen  

6. Nyemission samt kapitaltillskott, förlusttäckning eller 
driftbidrag  

7. Ansvarsfrihet om revisor ej tillstyrkt sådan  

Bolaget ska med eget yttrande vidarebefordra framställningar 
från dotterbolag om kommun-fullmäktiges ställningstagande i 
frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. 

Förslag till beslut 

Linde Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige beslut 

1. Fastigheter i Linde AB (FALAB) överlåter sin fordran på 
Besök Linde AB (BELAB) till Linde Stadshus AB (Stadshus) 
genom ett överlåtelseavtal. Köpeskillingen regleras med att 
en revers där Stadshus blir skyldig FALAB motsvarande 
belopp. Mellanhavanden mellan FALAB och BELAB är 
därmed nollställda och FALAB och Stadshus 
mellanhavanden ökar från 98 940 tkr till 101 412 tkr (98 
940 tkr + 2 472 tkr).  

2. För att därefter reglera mellanhavanden mellan Stadshus 
och BELAB, 2 472 tkr, utförs en kvittningsemission. Där 
Stadshus fordran omvandlas till aktievärde i dotterbolag och 
BELAB:s skuld till Stadshus (tidigare FALAB) omvandlas till 
eget kapital (100 tkr aktiekapital och resterande 2 372 tkr 
överkursfond).  



                      er i Linde AB:s fordran på Linde Stadshus AB och Besök Linde AB  : Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2020 KS § 208 - Reglering av Fastigheter i Linde AB:s fordran på Linde Stadshus AB och Besök Linde AB

LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 32 (44) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

3. Kvarstår då att reglera mellanhavande Stadshus och FALAB, 
101 412 tkr, vilket regleras genom att Stadshus genom avtal 
övertar externa lån från FALAB.  

_____ 

 

För kännedom: 

Linde Stadshus AB 
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 30 (44) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§208/20   Dnr: KS 2020/279 

 

Reglering av Fastigheter i Linde AB:s fordran på Linde 

Stadshus AB och Besök Linde AB  
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut 

1. Fastigheter i Linde AB (FALAB) överlåter sin fordran på 
Besök Linde AB (BELAB) till Linde Stadshus AB 
(Stadshus) genom ett överlåtelseavtal. Köpeskillingen 
regleras med att en revers där Stadshus blir skyldig 
FALAB motsvarande belopp. Mellanhavanden mellan 
FALAB och BELAB är därmed nollställda och FALAB och 
Stadshus mellanhavanden ökar från 98 940 tkr till 101 
412 tkr (98 940 tkr + 2 472 tkr).  

2. För att därefter reglera mellanhavanden mellan Stadshus 
och BELAB, 2 472 tkr, utförs en kvittningsemission. Där 
Stadshus fordran omvandlas till aktievärde i dotterbolag 
och BELAB:s skuld till Stadshus (tidigare FALAB) 
omvandlas till eget kapital (100 tkr aktiekapital och 
resterande 2 372 tkr överkursfond).  

3. Kvarstår då att reglera mellanhavande Stadshus och 
FALAB, 101 412 tkr, vilket regleras genom att Stadshus 
genom avtal övertar externa lån från FALAB. 

Ärendebeskrivning 

Beskriven av ärendet och bakgrund finns i styrelseprotokoll  
Linde Stadshus AB, 2020-10-05, §23/20. 

Bakgrund 

Underställningsskyldighet enligt ägardirektiv (bilaga) 

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan 
beslut inom verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas.  

Dessa ärenden ska före verkställighet fastställas av 
kommunfullmäktige i Lindesberg.  

1. Ärenden enligt KL 3 kap. 16–18 §§ att:  

 besluta om att viss verksamhet ska bedrivas i 
bolagsform  
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 31 (44) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 fastställa det kommunala ändamålet med 
verksamheten  

 välja styrelse och minst en lekmannarevisor  

 säkerställa att fullmäktige får yttra sig i 
principiella frågor eller annat som är av  

 större vikt innan bolaget fattar beslut  

2. Godkänna bolagsordning och stadgar  

3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga 
policy- och inriktningsbeslut  

4. Mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi  

5. Beslut om kommunal borgen  

6. Nyemission samt kapitaltillskott, förlusttäckning eller 
driftbidrag  

7. Ansvarsfrihet om revisor ej tillstyrkt sådan  

Bolaget ska med eget yttrande vidarebefordra framställningar 
från dotterbolag om kommun-fullmäktiges ställningstagande i 
frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. 

Förslag till beslut 

Linde Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige beslut 

1. Fastigheter i Linde AB (FALAB) överlåter sin fordran på 
Besök Linde AB (BELAB) till Linde Stadshus AB (Stadshus) 
genom ett överlåtelseavtal. Köpeskillingen regleras med att 
en revers där Stadshus blir skyldig FALAB motsvarande 
belopp. Mellanhavanden mellan FALAB och BELAB är 
därmed nollställda och FALAB och Stadshus 
mellanhavanden ökar från 98 940 tkr till 101 412 tkr (98 
940 tkr + 2 472 tkr).  

2. För att därefter reglera mellanhavanden mellan Stadshus 
och BELAB, 2 472 tkr, utförs en kvittningsemission. Där 
Stadshus fordran omvandlas till aktievärde i dotterbolag och 
BELAB:s skuld till Stadshus (tidigare FALAB) omvandlas till 
eget kapital (100 tkr aktiekapital och resterande 2 372 tkr 
överkursfond).  
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 32 (44) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

3. Kvarstår då att reglera mellanhavande Stadshus och FALAB, 
101 412 tkr, vilket regleras genom att Stadshus genom avtal 
övertar externa lån från FALAB.  

_____ 

 

För kännedom: 

Linde Stadshus AB 
 

 

 

 



§2/21 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 3 2020 - KS 2021/10-2 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 3 2020 : Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 3 2020

  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2021-01-20  KS 2021/10 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 3 2020 

Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2020 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

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. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Socialnämnden 

Bilagor: 

Redovisning Ej verkställda beslut 



§2/21 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 3 2020 - KS 2021/10-2 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 3 2020 : SN § 115 Ej verkställda beslut kvartal 3 2020.pdf

LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 4 (23) 
 Sammanträdesdatum:  

Socialnämnden  2020-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

SN §115/20   Dnr: SN 2020/126 

 

Ej verkställda beslut kvartal 3 2020 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att  

Sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 3 år 
2020 delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

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 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Att sammanställningen avseende ej verkställda beslut kvartal 3 
år 2020 delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

_____ 

 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

 
 

KS 2021/10-1







           ens överförmyndarnämnd - KS 2021/20-2 Avsägelse och fyllnadsval efter Lena Kallionpää (S) som ersättare i Bergslagens överförmyndarnämnd : Avsägelse och fyllnadsval efter Lena Kallionpää (S) som ersättare i Bergslagens överförmyndarnämnd

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

   1 (1) 

    KS 2021/20 

    

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Avsägelse och fyllnadsval efter Lena Kallionpää (S) som ersättare 

i Bergslagens överförmyndarnämnd 

Förslag till beslut 

1. Lena Kallionpää (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i Bergslagens 
överförmyndarnämnd godkänns.  

2. Kommunfullmäktige utser XX till ny ersättare i Bergslagens 
överförmyndarnämnd. 

Ärendebeskrivning 

Lena Kallionpää (S) har inkommit med en avsägelse som ersättare i 
Bergslagens överförmyndarnämnd. 
 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Nämndsekreterare 

För kännedom: 

Lena Kallionpää 
Bergslagens överförmyndarnämnd 

Bilagor: 

Avsägelse 





    er Lena Kallionpää (S) som ledamot i kommunfullmäktige  - KS 2021/21-2 Avsägelse och fyllnadsval efter Lena Kallionpää (S) som ledamot i kommunfullmäktige  : Avsägelse och fyllnadsval efter Lena Kallionpää (S) som ledamot i kommunfullmäktige

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

   1 (1) 

    KS 2021/21 

    

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Avsägelse och fyllnadsval efter Lena Kallionpää (S) som ledamot 

i kommunfullmäktige  

Förslag till beslut 

1. Lena Kallionpääs (S) 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 Lena 
Kallionpää (S).  

Ärendebeskrivning 

Lena Kallionpää (S) har inkommit med en avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige.  

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Nämndsekreterare 
Länstyrelsen i Örebro län 

För kännedom: 

Lena Kallionpää 

Bilagor: 

Avsägelse 





                              att utforma en trädplan för Lindesbergs centralorter samt en fördjupningsdel för en grön infrastrukturplan : Motion från Inger Griberg (MP) om att utforma en trädplan för Lindesbergs centralorter samt en fördjupningsdel för en grön infrastrukturplan

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

   1 (1) 

2021-02-04  KS 2021/24 

    

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Motion från Inger Griberg (MP) om att utforma en trädplan för 

Lindesbergs centralorter samt en fördjupningsdel för en grön 

infrastrukturplan 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Inger Griberg (MP) har inkommit med motion om att utforma en trädplan för 
Lindesbergs centralorter samt en fördjupningsdel för en grön 
infrastrukturplan. 

 
 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Inger Griberg (MP) 

Bilagor: 

Motionen 



                              att utforma en trädplan för Lindesbergs centralorter samt en fördjupningsdel för en grön infrastrukturplan : Motion från Inger Griberg (MP) om att utforma en trädplan för Lindesbergs centralorter samt en fördjupningsdel för en grön infrastrukturplan

Inskickat av: Inger Griberg
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#7749

Datum
2021-02-02 12:15

Ärendenummer: #7749 | Inskickat av: Inger Griberg (signerad) | Datum: 2021-02-02 12:15

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
inger.griberg@lindesberg.se

 Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
Inger Griberg

Lämna motion, interpellation eller enkel fråga till kommunfullmäktige

1. Lämna motion, interpellation eller enkel enkel fråga till kommunfullmäktige

Ange vad du vill lämna in
Här anger du om det är en motion, interpellation eller enkel fråga som du vill lämna in. Du kan endast lämna in ett ärende per e-
tjänst.

Motion

Här skriver du din motion
Motion
Träd
Centrum är oftast samhällens ansikte utåt. Till centrum kommer de egna invånarna och besökare utifrån.
Färdvägen in till kärnan är en del av hur man upplever staden/byn/samhället.
En satsning på stadsbilden och grönskan är viktig och välkomnande.
Ett enda träd kan möblera och prägla ett helt torg och ger miljön autenticitet och skönhet. För att också kommande generationer 
skall få en miljö med stora träd, måste gamla, svaga och farliga träd ersättas med nya. För att säkerställa detta krävs det beslut om 
en långsiktig handlingsplan för trädbestånden.
Träden utgör ett viktigt byggnadselement och är en del av infrastrukturen. Träd gör miljön vackrare och hälsosammare att vistas i
Årstiderna markeras, lokalklimatet blir behagligare med träd som dämpar vindar och ger svalka med skugga. Luftkvaliteten 
förbättras genom att träden dels binder stoft
och gasformiga föroreningar, dels avger syre. Gamla träd ger en historisk förankring.
Byggnader är konstruerade av hårda material och har oftast skarpa geometriska former. Träd och annan grönska, bildar mjuka 
kontraster. De för in liv, färg och växlande skuggeffekter i kala, sterila miljöer. Även ljudet förändras när andelen växter ökar. Vi 
stödjer den biologiska mångfalden och våra miljömål.
Miljöpartiet vill
- Att det utformas en Trädplan för Lindesbergs centralorter
- Att en trädplan blir en fördjupningsdel av den gröna infrastrukturplanen
Miljöpartiet de gröna i Lindesberg
Inger Griberg

2. Ange dina kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter
Du måste vara ledamot eller tjänstgörande ersättare för att kunna lämna in en motion, interpellation eller enkel fråga. 

KS 2021/24-1





                rgs kommun  - KS 2021/25-2 Motion från Inger Griberg (MP) om att ta fram en handlingsplan för Grön infrastruktur i Lindesbergs kommun  : Motion från Inger Griberg (MP) om att ta fram en handlingsplan för Grön infrastruktur i Lindesbergs kommun

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

   1 (1) 

2021-02-04  KS 2021/25 

    

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Motion från Inger Griberg (MP) om att ta fram en handlingsplan 

för Grön infrastruktur i Lindesbergs kommun  

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Inger Griberg (MP) har inkommit med en motion om att ta fram en 
handlingsplan för Grön infrastruktur i Lindesbergs kommun.  

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Inger Griberg (MP) 

Bilagor: 

Motionen 



                rgs kommun  - KS 2021/25-2 Motion från Inger Griberg (MP) om att ta fram en handlingsplan för Grön infrastruktur i Lindesbergs kommun  : Motion från Inger Griberg (MP) om att ta fram en handlingsplan för Grön infrastruktur i Lindesbergs kommun

Inskickat av: Inger Griberg
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#7747

Datum
2021-02-02 12:10

Ärendenummer: #7747 | Inskickat av: Inger Griberg (signerad) | Datum: 2021-02-02 12:10

Lämna motion, interpellation eller enkel fråga till kommunfullmäktige

1. Lämna motion, interpellation eller enkel enkel fråga till kommunfullmäktige

Ange vad du vill lämna in
Här anger du om det är en motion, interpellation eller enkel fråga som du vill lämna in. Du kan endast lämna in ett ärende per e-
tjänst.

Motion

Här skriver du din motion
Handlingsplan för Grön infrastruktur i Lindesbergs kommun
Lindesbergs kommun befinner sig i en nybyggnads- och ombyggnadsboom. Det är en spännande och utmanande process, som ger 
kommunen livskraft och handlingskraft.
Processen handlar om nyckelord som: öka livskvaliteten, minska bostadsbrist, skapa mötesplatser, synliggöra landmärken, skapa 
grannskap, uterum, trygghet, ha visioner, utveckla gröna lungor, tillgängliggöra traditioner, kulturarv, tänka omställning mot ett 
grönare och hållbarare samhälle.
Såsom styrmedel för planeringsprocesser, förändringsprocesser och kommunal utveckling, finns ett flertal regler att förhålla sig till, 
som politiken fattat beslut om på olika nivåer.
Arbetet med grön infrastruktur syftar till att göra det lättare för samhällets aktörer att ta hänsyn till och utveckla biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster i samband med olika verksamheter. Till exempel kan det handla om att ta särskild hänsyn till tätortsnära 
lövmiljöer, som ger ekosystemtjänster kopplat till sociala värden och folkhälsa, klimatanpassning, och biologisk mångfald.
( citat ur: Handlingsplan för grön infrastruktur i Örebro län  kunskapsunderlag och åtgärder.
Länsstyrelsen i Örebro Län/regeringsuppdrag)
Ett liknande uppdrag, för mål och riktlinjer, har varit att ta fram en s k. Grön (struktur) plan för Lindesbergs kommun. Många 
arbetstimmar har lagts ner på detta, men planen har aldrig gjorts färdig på grund av politiken.
Nu är det hög tid, anser vi, att även vår kommun får en värdig och smart grönplan, som kopplas till handlingsplaner för våra 
skiftande aktörer.
Miljöpartiet vill
- Att uppdrag ges
- att Grönplan för Lindesbergs kommun dammas av, uppdateras, färdigställs och blir det verktyg som efterfrågas i 
planeringsprocesser.
- att handlingsplaner utarbetas för berörda aktörer.
Miljöpartiet de gröna i Lindesberg
Inger Griberg

2. Ange dina kontaktuppgifter

KS 2021/25-1



                rgs kommun  - KS 2021/25-2 Motion från Inger Griberg (MP) om att ta fram en handlingsplan för Grön infrastruktur i Lindesbergs kommun  : Motion från Inger Griberg (MP) om att ta fram en handlingsplan för Grön infrastruktur i Lindesbergs kommun

Sida
(2 2)

Inskickat av: Inger Griberg 
(Signerad)

Ärendenummer
#7747

Datum
2021-02-02 12:10

Ärendenummer: #7747 | Inskickat av: Inger Griberg (signerad) | Datum: 2021-02-02 12:10

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
inger.griberg@lindesberg.se

 Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
Inger Griberg

Ange dina kontaktuppgifter
Du måste vara ledamot eller tjänstgörande ersättare för att kunna lämna in en motion, interpellation eller enkel fråga. 

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Inger GribergNamn: 
Person ID: 

2021-02-02 12:10Datum: 
50E2FDB473C71EF56242C0F799E6DED09E31F1E6Signerad checksumma: 



                                odman (M) om att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i grundskola och gymnasium : Motion från Emil Wellander (M) och Lillemor Bodman (M) om att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i grundskola och gymnasium

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

   1 (1) 

    KS 2021/27 

    

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Motion från Emil Wellander (M) och Lillemor Bodman (M) om att 

öka elevinflytandet och den demokratiska processen i 

grundskola och gymnasium 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Emil Wellander (M) och Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion 
om att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i grundskola och 
gymnasium. 

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Emil Wellander (M) 
Lillemor Bodman (M) 

Bilagor: 

Motionen 



                          n Emil Wellander (M) och Lillemor Bodman (M) om att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i grundskola och gymnasium : KS 2021 27-1 Motion om att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i grundskola och gymnasium

 

 

MOTION FÖR ATT ÖKA ELEVINFLYTANDET OCH DEN DEMOKRATISKA 

PROCESSEN I GRUNDSKOLA/ GYMNASIUM 

 

I dagens svenska skola betonas ofta elevinflytandet som en viktig beståndsdel för en 

lyckad skolgång. 

”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 

stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och 

hållas informerade i frågor som rör dem” 

4 kap. 9 § Skollagen (2010:800) 

Det sker säkert också runt om i landet med olika resultat. Men alltför ofta så 

inskränks inflytandet till att handla om vilka stolar eleverna ska ha eller vilken mat 

skolan ska servera. Dessa frågor är inte oviktiga för att eleverna ska uppleva en god 

skolmiljö men det får inte begränsas till dessa frågor. 

 Demokrati är inte alltid lätt och det är ju i huvudsak undervisning i olika ämnen som 

lärarna ska ägna sig åt. Därför föreslår vi att skolorna kan ta hjälp av professionella 

organisationer som utbildar såväl lärare som elever i hur man t ex bedriver 

klassråd/elevråd. Det handlar om att eleverna ska få ett reellt inflytande. 

Vad är då ett reellt inflytande? 

 Det demokratiska arbetet ska ske på elevernas initiativ och för detta krävs en 

fungerande struktur på skolan. Denna struktur ska möjliggöra för eleverna att hålla 

regelbundna möten med egen agenda och en elevvald styrelse som har ett 

övergripande ansvar. Det är inget som skapas av sig självt. Det behövs 

förutsättningar för detta, exempelvis utbildningsmöjligheter som skulle inspirera och 

utveckla eleverna vad gäller demokrati och samhällsfrågor, vilket vore önskvärt för 

såväl kommunen, landet och demokratin. 

En organisation som arbetar med detta är Elevernas riksförbund (f.d. Sveriges 

elevråd – SVEA). Detta förbund arbetar för en demokratisk skola. Organisationen är 

av och för elever, där medlemmarna är elevråd, elevkårer på övre grundskolan och 

gymnasiet. Expertområdena är demokrati i skolan samt fysisk och psykosocial 



                          n Emil Wellander (M) och Lillemor Bodman (M) om att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i grundskola och gymnasium : KS 2021 27-1 Motion om att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i grundskola och gymnasium

arbetsmiljö och tillhandahåller både fysiska och digitala utbildningar. Det finns också 

utbildning för lärare eller annan skolpersonal för att nå ett lyckat resultat. Som 

ansluten medlem är priset 8000 kr för en digital halvdag och för en heldag 10 000 kr 

per tillfälle. 

Det är dags att Lindesbergs kommun börjar prioritera skoldemokrati på riktigt! 

 

Våra förslag är: 

- Att alla skolor i Lindesbergs kommun ska erbjudas en elevrådsutbildning med 

exempelvis Elevernas riksförbund 

- Att eleverna ges rätt förutsättningar för en hållbar struktur där de kan bedriva 

skoldemokratiskt arbete 

- Att eleverna ska ges förutsättningar att bedriva elevrådsarbete på eget initiativ 

- Att Barn- och utbildningsnämnden ges fortlöpande information hur detta arbete 

fortskrider 

 

För Moderaterna i Lindesbergs kommun 

2021 – 01 – 23  

Emil Wellander 

Lillemor Bodman 

 



    stället på Järnvägsgatan i Lindesberg har skymd sikt - KS 2021/14-2 Medborgarförslag om att övergångsstället på Järnvägsgatan i Lindesberg har skymd sikt : Medborgarförslag om att övergångsstället på Järnvägsgatan i Lindesberg har skymd sikt

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

     

 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

KS 2021/14  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om att övergångsstället på Järnvägsgatan i 

Lindesberg har skymd sikt 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att parkeringsfickorna på Järnvägsgatan i Lindesberg ska förändras för att 
förbättra säkerheten för gång- och cykeltrafikanter.  

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 



    ngsstället på Järnvägsgatan i Lindesberg har skymd sikt - KS 2021/14-2 Medborgarförslag om att övergångsstället på Järnvägsgatan i Lindesberg har skymd sikt : Medborgarförslag om övergångsstället på Järnvägsgatan i Lindesberg har skymd sikt

Inskickat av: 

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#6543

Datum
2020-12-10 12:11

Ärendenummer: #6543 | Inskickat av:  | Datum: 2020-12-10 12:11

 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn

Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Det nya övergångsstället som byggts på Järnvägsgatan i Lindesberg i anslutning mot tidigare skolgatan. Det övergångsstället är 
byggt så att de fordon som parkerat på den långa fickan mot pizzeria Milano skymmer de människor som kommer gående från 
resecentrumhållet.

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

Normalt får man inte parkera närmare än 10 meter före ett övergångsställe. I det här fallet är p-fickan inte att anses som gata men 
fordonen som parkerar på den skymmer de som ska använda övergångsstället då de tillåts att parkera ända mot övergångsstället. Jag 
har personligen sett flera incidenter där människor gått ut på övergångsstället, varit skymd och varit nära att bli påkörda.
Förslag till förbättring är att korta ner p-fickan innan övergångsstället med x-antal metrar eller montera dit blinkande skyltar 
(övergångsställe)så som har funnits på Örebrovägen.
Mitt namn får publiceras men inte mailadress och mobilnummer

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Nej

Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.

KS 2021/14-1



                               anpassad för både barn och vuxna med tillhörande bänkar och bord på Loppholmarna i Lindesberg : Medborgarförslag om att bygga en hinderbana anpassad för både barn och vuxna med tillhörande bänkar och bord på Loppholmarna i Lindesberg

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

   1 (1) 

    KS 2021/15 

    

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om att bygga en hinderbana anpassad för 

både barn och vuxna med tillhörande bänkar och bord på 

Loppholmarna i Lindesberg 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga en 
hinderbana anpassad för både barn och vuxna med tillhörande bänkar och 
bord på Loppholmarna i Lindesberg 
 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslaget 





§10/21 Medborgarförslag om indraget busskort för gymnasieelever - KS 2020/178-3 Medborgarförslag om indraget busskort för gymnasieelever : Medborgarförslag om indraget busskort för gymnasieelever

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

   1 (1) 

2021-02-03  KS 2020/178 

    

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om indraget busskort för gymnasieelever 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om indraget busskort för gymnasieelever boende i 
centralorten har inkommit. 

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslaget 





    ensa upp vid en öde tomt Ängeby-Bergsvägen i Fellingsbro - KS 2021/16-3 Medborgarförslag om att rensa upp vid en öde tomt Ängeby-Bergsvägen i Fellingsbro : Medborgarförslag om att rensa upp vid en öde tomt Ängeby-Bergsvägen i Fellingsbro

  

 

Tjänsteskrivelse 
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    KS 2021/16 

    

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om att rensa upp vid en öde tomt Ängeby-

Bergsvägen i Fellingsbro 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.  

 
Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om att rensa upp vid en öde tomt vid Ängeby-Bergsvägen 
i Fellingsbro har inkommit.  

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslaget 



    ensa upp vid en öde tomt Ängeby-Bergsvägen i Fellingsbro - KS 2021/16-3 Medborgarförslag om att rensa upp vid en öde tomt Ängeby-Bergsvägen i Fellingsbro : Medborgarförslag om att rensa upp vid en öde tomt Ängeby-Bergsvägen i Fellingsbro

Inskickat av: T

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#6603

Datum
2020-12-13 19:56

Ärendenummer: #6603 | Inskickat av: | Datum: 2020-12-13 19:56

 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och  Adress

 För- och efternamn

Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Rensa upp en till synes öde tomt mitt i Fellingsbro samhälle längs Bergsvägen.

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

Den öde tomten i hörnet Ängebyvägen/Bergsvägen, Kvasta 11:11, är ett av de första intrycken som möter resenärer o besökare från 
Frövi/Lindesbergshållet. Det är också det sista man minns innan man lämnar Fellingsbro från Arboga/Örebrohållet. Jag har inte 
lyckats hitta vem som äger tomten, men oavsett vem det är så undrar jag om en tomt, mitt i ett samhälle och längs en huvudled, får 
se ut så här? Tomten består av ett plockepinn av döda slyträd, stenbumlingar och bråte. Här skulle det behöva rensas upp, såga ned 
och forsla bort kullfallna träd och ställ dit en bänk eller två. Även om tomten någongång skulle säljas/bebyggas så är den ju 
betydligt mer attraktiv om den röjs upp än som den ser ut i nuläget. Kanske ett lämpligt Liederprojekt eller något för 
arbetsmarknadsenheten?

Här kan du bifoga filer
    (4,8 MB)48C6FBA0-3534-48EE-B9D8-49EC7BF1F4B0.jpeg
    (4,97 MB)6092A26B-640E-47DB-8959-19E85A8FBB2E.jpeg

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Ja

Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.

KS 2021/16-1



    ensa upp vid en öde tomt Ängeby-Bergsvägen i Fellingsbro - KS 2021/16-3 Medborgarförslag om att rensa upp vid en öde tomt Ängeby-Bergsvägen i Fellingsbro : Medborgarförslag om att rensa upp vid en öde tomt Ängeby-Bergsvägen i Fellingsbro



    ensa upp vid en öde tomt Ängeby-Bergsvägen i Fellingsbro - KS 2021/16-3 Medborgarförslag om att rensa upp vid en öde tomt Ängeby-Bergsvägen i Fellingsbro : Medborgarförslag om att rensa upp vid en öde tomt Ängeby-Bergsvägen i Fellingsbro



     utanför Fröviskolan och förskolan i Frövi  - KS 2021/17-2 Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30km/h utanför Fröviskolan och förskolan i Frövi  : Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30km/h utanför Fröviskolan och förskolan i Frövi

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

   1 (1) 

    KS 2021/17 

    

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30km/h utanför 

Fröviskolan och förskolan i Frövi  

Förslag till beslut 

Överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30 km/h utanför Fröviskolan 
och förskolan i Frövi har inkommit.  

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslaget 



      Fröviskolan och förskolan i Frövi  - KS 2021/17-2 Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30km/h utanför Fröviskolan och förskolan i Frövi  : Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30 km i timmen utanför Fröviskolan och förskolan i Frövi

Inskickat av: 

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#7064

Datum
2021-01-11 03:25

Ärendenummer: #7064 | Inskickat av:  | Datum: 2021-01-11 03:25

 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn

Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

30km/h utanför skolan/förskolan i Frövi i dag är det 50km/h.
Samt en bättre trafiksituation för barnen att kunna ta sig till och från skolan. Upphöjda gångställen.

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

För att öka tryggheten till och från skolan samt förskolan.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Nej

Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.

KS 2021/17-1



  om trafiksäkerhetsåtgärder Bergsvägen-Hemvägen i Fellingsbro  - KS 2021/18-3 Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder Bergsvägen-Hemvägen i Fellingsbro  : Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder Bergsvägen-Hemvägen i Fellingsbro

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

   1 (1) 

    KS 2021/18 

    

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder Bergsvägen-

Hemvägen i Fellingsbro  

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder Bergsvägen-Hemvägen i 
Fellingsbro har inkommit.  

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslaget 



  om trafiksäkerhetsåtgärder Bergsvägen-Hemvägen i Fellingsbro  - KS 2021/18-3 Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder Bergsvägen-Hemvägen i Fellingsbro  : Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder Bergsvägen-Hemvägen i Fellingsbro

Inskickat av: 

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#7225

Datum
2021-01-13 20:24

Ärendenummer: #7225 | Inskickat  | Datum: 2021-01-13 20:24

Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

1) säkra korsningen Bergsvägen-Hemvägen i Fellingsbro genom att tydligt märka ut övergångsställena 2) sätta upp skyltar som 
varnar för lekande barn i anslutning till korsningen eftersom många barn korsar vägen till och från skolan etc. 3) göra ytterligare 
insatser för att sänka hastigheten genom korsningen och samhället, t.ex. genom hastighetskameror eller 30-skyltar 4) sätta upp 
väjningsskyltar på båda sidor om Bergsvägen, på Hemvägen.
Mera utförligt:
Jag önskar att man gör korsningen Hemvägen-Bergsvägen mitt i centrala Fellingsbro säkrare mot bakgrund av att den ofta korsas 
av barn och unga som även leker på vägarna i anslutning till korsningen. Jag har själv följt med främmande barn över vägen, barn 
som inte har vågat gå över själva utan stått ängsligt i väntan på rätt tillfälle att korsa. Det saknas tydliga övergångsställen. Kvälls- 
och nattetid åker förutom personbilar även last- och timmerbilar, alltså tung yrkestrafik, för fort genom samhället. Dels utgör det en 
fara för andras liv i och med att förarna knappast hinner bromsa om vägen snabbt korsas av barn t.ex. som går eller cyklar över 
vägen (ofta på väg till eller från skolan men även kvällstid), dels dundrar fordonen på enormt och orsakar kraftiga vibrationer i 
marken vid hög hastighet. Huset jag bor i ansluter direkt till korsningen och skakar kraftigt när timmerbilar och annan tung trafik 
kör för kort genom samhället. Man kan väckas av tung trafik som dundrar fram när hela huset skakar. Det är sannolikt att det 
orsakar påfrestningar/skador på byggnaderna längs Bergsvägen och denna korsning. Därför vore det bra om fordonen körde saktare 
och åtminstone respekterade hastighetsbegränsningarna. Det är också mycket vanligt att personer (unga killar?) kör race sent, på 
kvällar och nätter, rakt genom samhället och denna korsning. Då pratar vi mycket höga hastigheter, mera som på motorväg. Det 
låter också mycket. De gillar också att sladda runt på vägen vid halka. Kan man införa hastighetskameror inne i samhället eller 
åtminstone iordningsställa en säkrare övergång? Det ska vara 50 km/h, men många kör fortare både dag- och kvällstid. Stora 
lastbilar och timmerbilar, som verkligen borde sakta ner, håller ofta en skrämmande hastighet genom samhället och genom denna 
centrala korsning. De förstår antagligen inte att barn ofta leker och cyklar på trottoarerna och i korsningen. En varningsskylt för 
lekande barn skulle också vara på plats. Det saknas även väjningsskyltar i korsningen, vilket betyder att bilar från Hemvägen i 
princip kan svänga direkt ut på Bergsvägen, även om de oftast väntar. Men om de inte gör det när det kommer en tankbil eller en 
timmerbil, kan det få ödesdigra konsekvenser i den här korsningen. Den är också tätt trafikerad av bussar och allsköns trafik. Även 
för de pensionärer som behöver mera tid på sig för att korsa, vore tydligare övergångsställe bättre.

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

Det är bättre att förebygga i tid, än att vänta på en olycka, i värsta fall en dödsolycka med barn inblandade. Jag bävar för att en 
timmerbil eller något annat fordon ska dundra in i lekande barn som korsar vägen. Det har hänt att jag sagt till ganska små barn (4-
10 år?) att inte leka på Bergsvägen (i körbanan) i anslutning till just denna korsning som jag bor vid. Jag har föst upp dem på 
trottoaren och vänligt men bestämt förklarat att de inte får leka på vägen. Dessutom saknar många av barnen reflexer under årets 
mörka månader för att göra saken värre.

2. Ange kontaktuppgifter
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 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Interpellation från Inger Griberg (MP) till kommunstyrelsens 

ordförande om att kirurg-akuten på Lindesbergs lasarett hållit 

nattstängt 

Förslag till beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 

Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande om att kirurg-akuten på Lindesbergs lasarett hållit nattstängt. 

 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

Bilagor: 

Interpellation 
Svar Interpellation 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
   

   

  

   
 

 Miljöpartiet de Gröna 
Inger Griberg 
   
   

Svar på Interpellation från Inger Griberg (MP) till 

kommunstyrelsens ordförande om att kirurg-akuten på 

Lindesbergs lasarett hållit nattstängt 

Interpellation: 

Till Kommunstyrelsens ordförande 

Nu har kirurg-akuten på Lindesbergs lasarett hållit nattstängt sedan 
28/9-20 och vi närmar oss den 6-månaders utvärdering, som 
regionen lovat genomföra. 

Med anledning av detta undrar vi följande: 

Vilka kontakter har kommunledningen tagit med regionen för att 
diskutera lasarettets framtid och då tydliggjort lasarettets betydelse, 
både på kort och lång sikt för Lindesbergs kommuns utveckling? 

Har man krävt att få lämna synpunkter på hur kommande 
utvärdering ska gå till? 

Svar: 

Jag har precis som min föregångare Irja Gustavsson, haft samtal med 
Regionledningen med anledning av de frågor som uppstått utifrån 
de organisationsförändringar som föreslagits och som ska 
utvärderas av Region Örebro län. Lindesbergs lasaretts betydelse för 
regionens samlade sjukvård har diskuterats, likaså dess betydelse 
för norra länet och därmed även för vår kommun. 

I planeringen är Lindesbergs lasarett fortsatt viktigt både på kort 
och lång sikt, som en del i regionens lokala, regionala och nationella 
sjukvårdsuppdrag. 

Jag har samtalat med olika intressenter som PRO, lokala företagare, 
allmänhet och personal på lasarettet för att skapa mig en egen bild 
av frågan. Jag har inte ”krävt” att få lämna synpunkter på hur 
utvärderingen ska gå till utan har vid olika tillfällen, i dialog med 
regionledningen ställt frågor, kommit med synpunkter och fått 
bekräftat att organisationsförändringen, där förändringen på 
nattakuten är en del i det hela, följs noga av ansvariga politiker i 
Region Örebro län.  

Synpunkter från allmänhet och personal är framförda av mig och 
andra och är väl kända hos regionledningen. På så sätt är vi också en 
del i den kontinuerliga utvärderingen. Jag har fortsatt dialog med 
regionen och hoppas och tror på en god, trygg och nära vård i vår 
kommun liksom i hela länet. 
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Varken Miljöpartiet eller något annat parti hade invändningar när 
regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd tog beslutet att minska ett 
antal så kallade jourlinjer på länets samtliga sjukhus. Formerna för 
utvärderingen togs i samband med beslutet om 
organisationsförändring. Frågan om hur utvärderingen ska gå till 
har alltså beslutats i bred politisk enighet.  

Jag ser fram emot en fortsatt nära dialog med regionledningen såväl 
inför som efter utvärderingen i slutet av våren. För mig är det viktigt 
att lasarettet fortsätter utvecklas och att alla får och är trygga med 
den vård de behöver, när de behöver den, oavsett tid på dygnet. 
Därför fortsätter jag dialogen med regionledningen. 

Bengt Storbacka 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Lämna motion, interpellation eller enkel fråga till kommunfullmäktige

1. Lämna motion, interpellation eller enkel enkel fråga till kommunfullmäktige

Ange vad du vill lämna in
Här anger du om det är en motion, interpellation eller enkel fråga som du vill lämna in. Du kan endast lämna in ett ärende per e-
tjänst.

Interpellation

Här skriver du din interpellation
Till Kommunstyrelsens ordförande
Nu har kirurg-akuten på Lindesbergs lasarett hållit nattstängt sedan 28/9-20
och vi närmar oss den 6-månaders utvärdering, som regionen lovat genomföra.
Med anledning av detta undrar vi följande:
Vilka kontakter har kommunledningen tagit med regionen för att diskutera lasarettets framtid och då tydliggjort lasarettets 
betydelse, både på kort och lång sikt för Lindesbergs kommuns utveckling ?
Har man krävt att få lämna synpunkter på hur kommande utvärdering ska gå till ?

2. Ange dina kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter
Du måste vara ledamot eller tjänstgörande ersättare för att kunna lämna in en motion, interpellation eller enkel fråga. 

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Inger GribergNamn: 
Person ID: 
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