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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-09-26  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-09-26 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Lindeskolans aula, kl. 17:00-19:15 

Beslutande: Bo Stenberg (S) 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Bengt Storbacka (S) 
Margareta Ahlm (S) 
Arnold Bengtsson (S), ordförande 
Ulf Axelsson (V) 
Hans Lindkvist (V) 
Jonas Kleber (C) 
Magnus Storm (C) 
Inga Ängsteg (C) 
Johan Andersson (C) 
Tuula Marjeta (C) 
Lillemor Bodman (M) 
Jan Hansson (M) 
Anniette Lindvall (M) §§ 96–115 
Tomas Klockars (M) 
Fredrik Lindmark (M) 
Bertil Jansson (M) 
Göran Gustavsson (M) 
Markus Lundin (KD) 
Margareta Andergard (KD) 
Inger Griberg (MP) 
Lars Ljunggren (SD) 
Krister Jakobsson (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Tom Persson (SD) 
Anders Persson (LPO) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Kristine Andersson (S) för Daniel Andersson (S) 
Tommy Kragh (S) för Joacim Hermansson (S) 
Victoria Johansson (S) för Ingela Gyllenbacka (S) 
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Stefan Eriksson (S) för Lennart Olsson (S) 
Zaki Habib (S) för Sofié Krantz (S) 
Maria Odheim Nielsen (V) för Gunilla Remnert (V) 
Christina Pettersson (C) för Susanne Karlsson (C) 
Sanna Jansson (L) för Nils Detlofsson (L) 
Rickard Jirvelius (SD) för Per Söderlund (SD) 
Reidar Larsson (SD) för Tommy Lönnström (SD) 
 

Övriga deltagare: Rouzbeh Isa, kanslienheten 
Jessica Brogren, kanslienheten 
Ebba Jansson, kanslienheten 
 

Utses att justera Jonas Kleber (C) och Jari Mehtäläinen (SD) med Stefan Eriksson (S) 
och Jan Hansson (M) som ersättare 
 

Justeringens plats 
och tid: 

Lindesbergs kommunhus, den 3 oktober 2022 kl. 15.00 
 
 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
94 - 115 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Arnold Bengtsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Kleber                         Jari Mehtäläinen 
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Ärendeförteckning 

 
§94/22 Allmänhetens frågestund 
  
§95/22 Mål och budget 2022 Revidering av skolmiljarden 
  
§96/22 Årsredovisning 2021 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
  
§97/22 Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för 

vatten och avlopp del av Mariedal 1:1 Frövi 
  
§98/22 Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapport 2021 
  
§99/22 Kommunfullmäktiges sammanträdestider år 2023 
  
§100/22 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 2 år 2021 
  
§101/22 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 4 år 2021 
  
§102/22 Avsägelse och fyllnadsval från uppdraget som ersättare i 

socialnämnden för Vera Peci (S) 
  
§103/22 Medborgarförslag Konstgräsplan utanför Björkhagaskolan i 

Lindesberg 
  
§104/22 Medborgarförslag gällande verksamhetssystem som underlättar 

för vårdnadshavare och är ändamålsenliga för verksamheterna 
inom barn- och utbildningsförvaltningen 

  
§105/22 Medborgarförslag om parkbänkar i Flugparken och på 

Loppholmarna samt namnskyltar på träden i Flugparken 
  
§106/22 Medborgarförslag om aktivitetsytor vid gamla Stadsskogsskolan 

i Lindesberg 
  
§107/22 Medborgarförslag om att förbättra båtramper i Frövi 
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§108/22 Medborgarförslag om att utöka möjligheten att snabbladda 

elbilar vid rastplatsen Bergsvägen 10 i Fellingsbro 
  
§109/22 Medborgarförslag om fler övergångsställen på Kristinavägen och 

att göra Kristinavägen till huvudled 
  
§110/22 Medborgarförslag om att göra parkeringsplatser för anhöriga till 

boende på Grönboda äldreboende 
  
§111/22 Medborgarförslag om att bygga farthinder vid övergångsstället 

på Bondskogsvägen i Lindesberg 
  
§112/22 Medborgarförslag om att sänka hastigheten genom Ullersätters 

by samt leda om tung trafik till riksväg 249 
  
§113/22 Motion från Christina Pettersson (C) om information för att 

bekämpa invasiva arter i Lindesbergs kommun 
  
§114/22 Motion från Sanna Jansson (L) om att öka säkerheten 

övergångsställena vid Fotbollsgatan och Bergslagsvägen 
  
§115/22 Meddelanden 
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KF §94/22   Dnr:  
 
Allmänhetens frågestund 
 

Beslut 

Följande frågor ställdes och besvarades vid allmänhetens 
frågestund: 

• Hur ska gymnasieelever längs vägen Finnåker-
Lindesberg kunna ta sig till skolan när busslinje 352 läggs 
ned? 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Storbacka (S) svarade på 
frågan som ställdes vid allmänhetens frågestund den 26 
september 2022.  

_______ 
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§95/22   Dnr: KS 2021/126 
 
Mål och budget 2022 Revidering av skolmiljarden 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet.  

Ärendebeskrivning 

Regeringen har även för i år beslutat om en tillfällig förstärkning 
till kommunerna, den så kallade skolmiljarden. Medlen utbetalas 
av Skolverket och betraktas som ett generellt statsbidrag då 
bidraget inte behöver sökas utan betalas ut direkt till 
kommunerna. Beräkningsgrunden för bidraget är antal barn och 
unga i åldern 6–19 år i kommunen november 2021. 

Bidraget syftat till att bidra till goda förutsättningar för att 
minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling 
och hälsa till följd av covid-19 pandemin. Det kan till exempel 
handla om insatser för att anpassa utbildningen 
(distansundervisning ett exempel) eller för att på olika sätt 
stödja elever med låg skolnärvaro och/eller psykisk ohälsa. 
Bidraget ska användas 2022 till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i fritidshem, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och den 
kommunala vuxenutbildningen. Kommunen bestämmer själv 
utifrån aktuella behov hur medlen ska fördelas för att 
säkerställa elevers kunskapsutveckling och hälsa. Bidraget till 
kommunen uppgår totalt till 3 084 529 kronor. 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2022-03-07, 
§ 30 och föreslår att bidraget i sin helhet skall fördelas till 
nämnden. 

Vid den politiska beredningen inför kommunstyrelsen uppdrogs 
till kommunstyrelse-förvaltningen att ta fram ett förslag som 
bygger på att en fördelning av bidraget sker även till 
Tillväxtnämnden då nämnden ansvarar för vuxenutbildningen. 

Fördelning av intäkterna föreslås efter samma procentuella 
fördelning som för år 2021: 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår följande budgetjustering: 
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Miljoner Kronor Budget
2022 

Ökade 
intäkter 

ombudgetering/ 
Tilläggsanslag 

Reviderad 
Budget 

Generella  
statsbidrag och 
utjämning 

472,5 3,1 -3,1 472,5 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

  +2,4  

Tillväxtnämnden   +0,7  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Anta reviderad Mål och budget för år 2022 innebärande 
att generella statsbidrag samt utjämning ökar med 3 100 
000 kronor 

2. Bevilja tilläggsanslag till Barn- och utbildningsnämnden 
med 2 400 000 kronor och Tillväxtnämnden med 700 
000 kronor. 

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

4. Avslå Barn- och utbildningsnämndens förslag 
innebärande att bidraget i sin helhet fördelas till 
nämnden 

Ledamöternas förslag till beslut 

Markus Lundin (KD) föreslår att ärendet ska återremitteras med 
motiveringen  

• Att man styrker lite bättre vad pengarna ska gå till. 

Tomas Klockars (M), Lillemor Bodman (M), Sanna Jansson (L), 
Fredrik Rosenbecker (SD), Anders Persson (LPO), Jari 
Mehtäläinen (SD) och Göran Gustavsson (M) föreslår bifall till 
Markus Lundins (KD) förslag om återremiss 

Bengt Storbacka (S), Kristine Andersson (S), Tommy Kragh (S), 
Zaki Habib (S), Bo Stenberg (S), Nafih Mawlod (S), Ulf Axelsson 
(V) och Inger Griberg (MP) föreslår bifall till förvaltningens 
förslag. 



 

 Sammanträdesprotokoll 8 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-09-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 

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

Votering begärs och ska genomföras. 

Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning. 
Den som vill avgöra ärendet idag röstar JA. Den som vill 
återremittera ärendet röstar NEJ. 

Ordförande lägger sin röst sist Ärendet ska avgöras idag: JA 
Återemittera ärendet: NEJ 

Namn Ja Nej Avstå 

Andersson Kristine (S) X   

Kragh Tommy (S) X   

Stenberg Bo (S) X   

Bernström Jonas (S) X   

Omoomian John (S) X   

Johansson Victoria (S) X   

Lundqvist Ulla (S) X   

Mawlod Nafih (S) X   

Eriksson Stefan (S) X   

Storbacka Bengt (S) X   

Ahlm Margareta (S) X   

Habib Zaki (S) X   

Axelsson Ulf (V) X   

Odheim Nielsen Maria (V) X   

Lindkvist Hans (V) X   

Kleber Jonas (C) X   
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Pettersson Christina (C) X   

Storm Magnus (C) X   

Andersson Johan (C) X   

Marjeta Tuula (C) X   

Bodman Lillemor (M)  X  

Hansson Jan (M)  X  

Klockars Tomas (M)  X  

Gustavsson Göran (M)  X  

Jansson Bertil (M)  X  

Lundin Markus (KD)  X  

Andergard Margareta (KD)  X  

Jansson Sanna (L)  X  

Griberg Inger (MP) X   

Jirvelius Rickard (SD)  X  

Ljunggren Lars (SD)  X  

Larsson Reidar (SD)  X  

Jakobsson Krister (SD)  X  

Mehtäläinen Jari (SD)  X  

Rosenbecker Fredrik (SD)  X  

Persson Tom (SD)  X  

Persson Anders (LPO)  X  

Ängsteg Inga (C), 2:e vice 
ordf. 

X   

Lindmark Fredrik (M), 1 vice 
ordf. 

  X 
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Bengtsson Arnold (S), ordf. X   

Summa 23 16 1 

Med 23 JA-röster för att ärendet ska avgöras idag och 16 NEJ-
röster för återremittering av ärendet och en (1) som avstår från 
beslutet, beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska 
återremitteras. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Ekonomichef 
För kännedom: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tillväxtnämnden 
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§96/22   Dnr: KS 2022/113 
 
Årsredovisning 2021 Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Årsredovisning 2021 för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen godkänns 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Ärendebeskrivning 

Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 
2021 har inkommit. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2021 för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen godkänns. 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

_______ 

 
För kännedom: 
Ekonomienheten 
Samtliga medlemskommuner 
Revisorerna 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 12 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-09-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§97/22   Dnr: AKK2015/403 
 
Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp del av Mariedal 1:1 Frövi 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Del av Mariedal 1:1 (se bilaga 1) ska ingå i 
verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet och dagvattengata för Lindesbergs 
kommun. 
 

2. Tilldela Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
uppdraget att ansluta del av Mariedal 1:1 till den 
kommunala Va-anläggningen till en uppskattad kostnad 
av 18 300 000 kr (se bilaga 2) 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 16 november 2021 berett och 
beslutat om inrättande av kommunalt verksamhetsområde 
förvatten och avlopp del av Mariedal 1:1 Frövi (KS § 155/21): 

• Del av Mariedal 1:1 (se bilaga 1) ska ingå i 
verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet och dagvattengata för Lindesbergs 
kommun, under förutsättning att detaljplanen för området 
vinner laga kraft.  

• Att tilldela Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
uppdraget att ansluta del av Mariedal 1:1 till den 
kommunala Va-anläggningen till en uppskattad kostnad av 
18 300 000 kr (se bilaga 2).  

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)(LAV) 
ska beslut om nya verksamhetsområden för den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen tas av kommunfullmäktige. 
Därför behöver ärendet återigen gå upp till kommunstyrelsen, 
för att sedan beslutas av kommunfullmäktige i Lindesberg. 

Sedan beslutet togs den 16 november 2021 har antagandet av 
detaljplan för del av Mariedal 1:1 m.fl. (Etapp 1, norra 
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verksamhetsområde) i Frövi, Lindesbergs kommun, vunnit laga 
kraft. Varpå den meningen är borttagen. 

Detaljplan för del av Mariedal 1:1, Dnr AKK2015/403, 
planområdet ska enligt detaljplanen försörjas med allmänt 
vatten och avlopp och därmed föreslås området upptas i 
verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet och dagvattengata. 

Anslutningen är dimensionerad för en belastning på 500 PE (Se 
bilaga 2). 

Verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska omfattas av den 
del i plankartan för detaljplan del av Mariedal 1:1, Dnr AKK 
2015/403 som innehar beteckning Z och NATUR fördröjning 
1,2,3,4. (se bilaga 1). 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Del av Mariedal 1:1 (se bilaga 1) ska ingå i 
verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet och dagvattengata för Lindesbergs 
kommun. 
 

2. Att tilldela Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
uppdraget att ansluta del av Mariedal 1:1 till den 
kommunala Va-anläggningen till en uppskattad kostnad 
av 18 300 000 kr (se bilaga 2). 

_______ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
För kännedom: 
Ekonomienheten 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 14 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-09-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§98/22   Dnr: KS 2021/283 
 
Revisorernas bedömning och granskning av 
delårsrapport 2021 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas bedömning av 
delårsrapporten per den 31 augusti 2021. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna överlämnade bedömning av delårsrapport 2021 
daterad 11 november 2020. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas bedömning av 
delårsrapporten per den 31 augusti 2021. 

_______ 
 
För kännedom:  
Samtliga nämnder 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 15 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-09-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§99/22   Dnr: KS 2022/196 
 
Kommunfullmäktiges sammanträdestider år 2023 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige antas sammanträdestider för år 2023. 

Kommunfullmäktige (KF) 
Måndag kl. 17.00 
*Måndag kl. 14.00 

20 februari 

17 april 

29 maj 

19 juni* 

11 september 

16 oktober 

20 november 

11 december 

 

Ärendebeskrivning 

Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för 
år 2023 för barn- och utbildningsnämnden.  

Hänsyn har tagits till sammanträdestider för övriga nämnder i 
Lindesbergs kommun, ekonomiska årshjulet, sportlov, påsklov 
och höstlov. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antas sammanträdestider för år 2023. 
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Kommunfullmäktige (KF) 
Måndag kl. 17.00 
*Måndag kl. 14.00 

20 februari 

17 april 

29 maj 

19 juni* 

11 september 

16 oktober 

20 november 

11 december 

 
  _______ 

 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare  
För kännedom: 
Samtliga nämnder  
Samtliga ledamöter och ersättare  
Revisorerna 
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§100/22   Dnr: KS 2021/253 
 
Redovisning ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen kvartal 2 år 2021 
 

Beslut 
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 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. 

Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 överlämnas 
till kommunfullmäktige. 

_______ 
 
För kännedom: 
Socialnämnden 
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§101/22   Dnr: KS 2022/125 
 
Redovisning ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen kvartal 4 år 2021 
 

Beslut 
Redovisning av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 
kvartal 4 2021 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. 

Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 
kvartal 4 2021 överlämnas till kommunfullmäktige. 

_______ 
För kännedom: 
Socialnämnden 
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§102/22   Dnr: KS 2018/406 
 
Avsägelse och fyllnadsval från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden för Vera Peci (S) 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Godkänna Vera Pecis (S) avsägelse som ersättare i 
socialnämnden 

2. Platsen lämnas vakant i väntan på val av ersättare. 

Ärendebeskrivning 

Vera Peci (S) inkom den 15 september 2022 med en avsägelse 
för uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Godkänna Vera Pecis (S) avsägelse som ersättare i 
socialnämnden 

2. Utse XX som ny ersättare 

_______ 
 
För åtgärd: 
Systemansvarig Troman 
För kännedom: 
Vera Peci (S) 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 20 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-09-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§103/22   Dnr: KS 2022/151 
 
Medborgarförslag Konstgräsplan utanför 
Björkhagaskolan i Lindesberg 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Elever från Björkhagaskolan i Lindesberg har skickat in ett 
medborgarförslag om att anlägga en konstgräsplan istället för 
grusplanen som är placerad mellan Björkhagaskolan och 
Lingonvägen i Lindesberg. De vill även att konstgräsplanen ska 
skyddas med plastskydd under vintern.  

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
För kännedom: 
Förslagsställaren 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 21 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-09-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§104/22   Dnr: KS 2022/176 
 
Medborgarförslag gällande verksamhetssystem som 
underlättar för vårdnadshavare och är 
ändamålsenliga för verksamheterna inom barn- och 
utbildningsförvaltningen 
 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till barn- och 
utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att verksamheterna inom barn- och 
utbildningsförvaltningen införskaffar verksamhetssystem som 
underlättar för vårdnadshavare och är ändamålsenliga för 
verksamheterna.  

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till barn- och 
utbildningsnämnden. 
_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
För kännedom: 
Förslagsställaren 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 22 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-09-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§105/22   Dnr: KS 2022/184 
 
Medborgarförslag om parkbänkar i Flugparken och på 
Loppholmarna samt namnskyltar på träden i 
Flugparken 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om att 
det behövs fler parkbänkar i Flugparken samt att sätta 
namnskyltar på träden i Flugparken. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
För kännedom: 
Förslagsställaren 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 23 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-09-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§106/22   Dnr: KS 2022/188 
 
Medborgarförslag om aktivitetsytor vid gamla 
Stadsskogsskolan i Lindesberg 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om 
aktivitetsytor vid gamla Stadsskogsskolan i Lindesberg. 
Medborgaren vill bland annat se en upprustning av den gamla 
asfaltsplanen vid Stadsskogsskolan och anläggning av konstgräs 
för att göra planer för olika aktiviteter innanför stängslet. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
För kännedom: 
Medborgaren 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 24 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-09-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§107/22   Dnr: KS 2022/217 
 
Medborgarförslag om att förbättra båtramper i Frövi 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om att 
förbättra båtramper i Frövi.  

Idag har allmänheten tillgång till två båtramper, en vid 
pumpstationen och en utanför Frövi båtklubb. Båda ramperna är 
hårt belastade under sommaren då Värningen blivit populärt 
inom fiske och bad. 

Däremot ligger det ett betongblock i vattnet precis vid 
pumpstationen, som man behöver backa över. Detta har då 
föranlett att två har fått punktering under sommaren. Rampen 
utanför båtklubben lutar kraftigt under vattnet samtidigt som 
vändplanen ofta är sönderkörd.  

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
För kännedom: 
Förslagsställaren 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 25 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-09-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§108/22   Dnr: KS 2022/227 
 
Medborgarförslag om att utöka möjligheten att 
snabbladda elbilar vid rastplatsen Bergsvägen 10 i 
Fellingsbro 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om att 
utöka möjligheten att snabbladda elbilar vid rastplatsen 
Bergsvägen 10 i Fellingsbro. Medborgaren anser att det vore bra 
då snabbladdningen kan kombineras med närheten till en kiosk 
samt att kunna läsa på om information om Fellingsbro och 
Lindesbergs kommun. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.  

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
För kännedom: 
Förslagsställaren 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 26 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-09-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§109/22   Dnr: KS 2022/225 
 
Medborgarförslag om fler övergångsställen på 
Kristinavägen och att göra Kristinavägen till huvudled 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Medborgaren önskar fler övergångsställen på Kristinavägen för 
att inte på ett osäkert sätt passera bilvägen samt att 
Kristinavägen görs om till huvudled för att minimera oflyt i 
trafiken på största vägen genom stan. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
För kännedom: 
Förslagsställaren 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 27 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-09-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§110/22   Dnr: KS 2022/229 
 
Medborgarförslag om att göra parkeringsplatser för 
anhöriga till boende på Grönboda äldreboende 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om att 
göra parkeringsplatser för anhöriga till boenden på Grönboda 
äldreboende. Medborgaren menar på att det finns en lite grön 
yta framför huset utanför grindarna där det skulle kunna 
anläggas ett par platser för besökande och/eller för personer 
med en funktionsvariation. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_______ 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
För kännedom: 
Förslagsställaren 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 28 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-09-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§111/22   Dnr: KS 2022/230 
 
Medborgarförslag om att bygga farthinder vid 
övergångsstället på Bondskogsvägen i Lindesberg 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om att 
bygga farthinder vid övergångstället på Bondskogsvägen i 
Lindesberg. Medborgaren menar på att kommunen tidigare i år 
har upprättat farthinder i bergslagsbacken som har gett mycket 
god effekt för sänkta hastigheter. Situationen på Bondskogs-
raksträckan kan likställas med tidigare hastigheter i 
bergslagsbacken. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
För kännedom: 
Förslagsställaren 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 29 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-09-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§112/22   Dnr: KS 2022/183 
 
Medborgarförslag om att sänka hastigheten genom 
Ullersätters by samt leda om tung trafik till riksväg 
249 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om att 
sänka hastigheten genom Ullersätters by från 70 till 50 km/h 
samt att omleda tung trafik ut till riksväg 249 i korsningen inne i 
Frövi samt ute vid riksväg 249, infarten mot Ullersätter (vid 
Sverkesta). 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Handläggare KS 
För kännedom: 
Förslagsställaren 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 30 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-09-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §113/22   Dnr: KS 2022/241 
 
Motion från Christina Pettersson (C) om information 
för att bekämpa invasiva arter i Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  

Christina Pettersson (C) har inkommit med en motion där hon 
föreslår följande åtgärder för att bekämpa invasiva arter i 
Lindesbergs kommun: 

• Att kommunen informerar på hemsidan om invasiva arter 
och att förekomst av invasiva arter alltid ska anmälas och till 
vem det ska anmälas. 

• Att kommunen får i uppgift att utarbeta en handlingsplan 
som gäller Lindesbergs kommun och hur de invasiva arterna 
ska bekämpas. 

• Att kommunfullmäktige beslutar avsätta medel till 
bekämpningen. 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Handläggare KS 
För kännedom: 
Christina Pettersson (C) 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 31 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-09-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §114/22   Dnr: KS 2022/243 
 
Motion från Sanna Jansson (L) om att öka säkerheten 
övergångsställena vid Fotbollsgatan och 
Bergslagsvägen 
 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Sanna Jansson (L) har inkommit med en motion om att öka 
säkerheten vid övergångsställena vid Fotbollsgatan och 
Bergslagsvägen. 

Sanna Janssons (L) förslag innebär tre delar: 

• Bygga farthinder i anslutning till övergångsställena. 

• Sänka hastigheten på Fotbollsgatan från 50 km/h till 30 
km/h under skoltid mellan klockan 08.00-18.00, måndag till 
fredag. 

• Sätta upp skyltar med varning för barn på Fotbollsgatan. 

Förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Handläggare KS 
För kännedom: 
Sanna Jansson (L) 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 32 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-09-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §115/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunfullmäktige: 
 
2022-06-13 Efterträdarval Dnr KS 2022/157   

 
2022-06-20 Efterträdarval beslut att Anders Blank 
efterträder Inger Söderberg (V) Dnr KS 2022/142 

  

 
2022-06-27 Hallsberg Kf 55 Årsredovisning 2021 
Nerikes brandkår Dnr KS 2022/103 

  

 
2022-07-01 Rapport från vänortsbesök i Tyskland 
Hassberge 50-års firande 1-4 juli 2022 Dnr KS 2022/218 

  

 
2022-06-23 Protokollsutdrag från sammanträde med 
Linde Stadshus AB 9 juni 2022 § 26 Uppföljning av 
ägardirektiv Dnr  

  

 
2022-06-23 Protokollsutdrag från sammanträde med 
Linde Stadshus AB 9 juni 2022 § 25 Särskilda 
ägardirektiv Dnr  

  

 
2022-04-04 Information till ledamöterna i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om 
vindkraftens biverkningar Dnr  

  

 
2022-07-06 Vunnit laga kraft - Detaljplan för 
Stadsskogen 2:11 m.fl.(Stadsskogsskolan) Lindesberg, 
Lindesbergs kommun Dnr KS 2018/366 

  

 
2022-06-29 Hållbarhetsindex VA Lindesberg Dnr    

 


	Ärendeförteckning
	Allmänhetens frågestund
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Mål och budget 2022 Revidering av skolmiljarden
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ledamöternas förslag till beslut
	Beslutsgång
	_______


	Årsredovisning 2021 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för
	vatten och avlopp del av Mariedal 1:1 Frövi
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapport 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Kommunfullmäktiges sammanträdestider år 2023
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 2 år 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 4 år 2021
	Beslut
	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

	Avsägelse och fyllnadsval från uppdraget som ersättare i socialnämnden för Vera Peci (S)
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Medborgarförslag Konstgräsplan utanför Björkhagaskolan i Lindesberg
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Medborgarförslag gällande verksamhetssystem som underlättar för vårdnadshavare och är ändamålsenliga för verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Medborgarförslag om parkbänkar i Flugparken och på Loppholmarna samt namnskyltar på träden i Flugparken
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Medborgarförslag om aktivitetsytor vid gamla Stadsskogsskolan i Lindesberg
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Medborgarförslag om att förbättra båtramper i Frövi
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Medborgarförslag om att utöka möjligheten att snabbladda elbilar vid rastplatsen Bergsvägen 10 i Fellingsbro
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Medborgarförslag om fler övergångsställen på Kristinavägen och att göra Kristinavägen till huvudled
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Medborgarförslag om att göra parkeringsplatser för anhöriga till boende på Grönboda äldreboende
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Medborgarförslag om att bygga farthinder vid övergångsstället på Bondskogsvägen i Lindesberg
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Medborgarförslag om att sänka hastigheten genom Ullersätters by samt leda om tung trafik till riksväg 249
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Motion från Christina Pettersson (C) om information för att bekämpa invasiva arter i Lindesbergs kommun
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Motion från Sanna Jansson (L) om att öka säkerheten övergångsställena vid Fotbollsgatan och Bergslagsvägen
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Meddelanden
	Beslut
	Ärendebeskrivning


