Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-10-25

Kommunfullmäktige

Plats och tid:

Näset, kommunhuset Lindesberg, kl. 17:00-17:45

Beslutande:

Joacim Hermansson (S)
Jonas Bernström (S)
John Omoomian (S)
Anders Ceder (S)
Ulla Lundqvist (S)
Nafih Mawlod (S)
Bengt Storbacka (S)
Margareta Ahlm (S)
Arnold Bengtsson (S)
Sofie Krantz (S)
Ulf Axelsson (V)
Gunilla Remnert (V)
Hans Lindkvist (V)
Jonas Kleber (C)
Magnus Storm (C)
Inga Ängsteg (C)
Johan Andersson (C)
Tuula Marjeta (C)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Lillemor Bodman (M)
Jan Hansson (M)
Tomas Klockars (M)
Fredrik Lindmark (M)
Sven-Erik Larsson (M)
Emil Wellander (M)
Markus Lundin (KD)
Margareta Andergard (KD)
Nils Detlofsson (L)
Inger Griberg (MP)
Krister Jakobsson (SD)
Tommy Lönnström (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Tom Persson (SD)
Anders Persson LPO
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Tjänstgörande
ersättare:

Kristine Andersson (S), ersätter Lennart Olsson (S)
Christina Pettersson (C), ersätter Susanne Karlsson (S)
Bertil Jansson (M), ersätter Anniette Lindvall (M)
Stefan Eriksson (S), ersätter Daniel Andersson (S)
Bo Stenberg (S), ersätter Ingela Larsson (S)
Marina Mehtäläinen (SD), ersätter Lars Ljunggren (SD)
Tommy Kragh (S), ersätter vakant (S)
Rickard Jirvelius (SD), ersätter Per Söderlund (SD)
Reidar Larsson (SD), ersätter Thord Durnell (SD)

Övriga deltagare:

Henrik Arenvang, kommundirektör
Anna Lundström, kanslienheten
Rouzbeh Isa, kanslienheten

Utses att justera

NAFIH MAWLOD (S) OCH TOM PERSSON (SD) MED HANS
LINDKVIST (V) OCH JAN HANSSON (M) SOM ERSÄTTARE

Justeringens plats
och tid:

28 oktober 2021, kommunhuset Lindesberg

Underskrifter

Justerandes signatur

Sekreterare

_______________________________
Anna Lundström

Paragraf

Ordförande

__________________________________________________________
ARNOLD BENGTSSON

Justerare

__________________________________________________________
NAFIH MAWLOD
TOM PERSSON

Utdragsbestyrkande

106 - 120
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Ärendeförteckning
§106/21

Godkännande av deltagande på distans

§107/21

Information om demokratiutbildning 19 november

§108/21

Val av ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tillika
kommunalråd

§109/21

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

§110/21

Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och
parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg

§111/21

Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län
SOFINT 2020

§112/21

Revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd

§113/21

Enkel fråga från Markus Lundin (KD) om förskolepersonalens
språkkunskaper i svenska

§114/21

Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen
kvartal 4 2020

§115/21

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022

§116/21

Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges
sammanträden

§117/21

Allmänhetens frågestund

§118/21

Motion från Jari Mehtäläinen Tom Persson Fredrik Rosenbecker
(SD) om att införa språkkrav i svenska för anställning inom
äldreomsorgen

§119/21

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2019-2022

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§120/21

Justerandes signatur

2021-10-25

Meddelanden

Utdragsbestyrkande
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§106/21

Dnr:

Godkännande av deltagande på distans
Beslut
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§107/21

Dnr:

Information om demokratiutbildning 19 november
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Samtliga ledamöter och ersättare får möjlighet att delta på
demokratiutbildning den 19 november i Lindeskolans aula.
Utbildningen genomförs tillsammans med Örebro universitet.
Tjänstepersoner kommer också att delta på dagen. Ersättning
för förlorad arbetsinkomst ges.
Utbildningen genomförs som en del av Deklarationen för
demokrati som ordförande skrev under i våras. Deklarationen
för demokrati är en aktivitet som genomförs av Kommittén
Demokratin 100år. Kommitteens arbete ska bidra till ökad
delaktighet, förankring och motståndskraft i demokratin.
_______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§108/21

Dnr: KS 2018/407

Val av ordförande i barn- och utbildningsnämnden,
tillika kommunalråd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Utse Kristine Andersson (S) till ordförande i barn- och
utbildningsnämnden, tillika kommunalråd från och med 1
december 2021.
2. Vice ordförande, Magnus Storm (C), entledigas från det
tillfälliga uppdraget som kommunalråd (KF §89/21) från
och med 1 december 2021.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände Linda Svahns (S) avsägelse som
ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde 27
september 2021. Vid detta sammanträde utsågs vice ordförande,
Magnus Storm (C), till tillfälligt kommunalråd.
Vid sammanträdet 25 oktober 2021 kommer valberedningen
lägga fram ett förslag till ny ordförande.
Valberedningen föreslår att Kristine Andersson (S) utses till ny
ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Utse XX till ordförande i barn- och utbildningsnämnden,
tillika kommunalråd
2. Vice ordförande, Magnus Storm (C), entledigas från det
tillfälliga uppdraget som kommunalråd (KF §89/21).
________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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För åtgärd:
Personalenheten
Systemansvarig Troman
För kännedom:
De valda
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§109/21

Dnr: KS 2019/275

Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning
av Ölsjöbadets camping i Ramsberg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara Tomas Klockars (M)
motion med hänvisning kommunstyrelsens beslut från 30 mars
KS §40/21 om att återställa servicebyggnad och campingstuga
efter branden den 23 september 2020.
Ärendebeskrivning
Tomas Klockars (M) har inkommit med motion om att rusta upp
Ölsjöbadets camping i Ramsberg.
I september 2020 brann Ölsjöbadet ner. Under hösten har
Lindesbergs kommun tillsammans med
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen arbetat för att
Ölsjöbadet i Ramsberg ska kunna öppna till sommaren 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Besvara Tomas Klockars (M) motion med hänvisning
kommunstyrelsens beslut från 30 mars KS §40/21 om att
återställa servicebyggnad och campingstuga efter
branden den 23 september 2020.
______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§110/21

Dnr: KS 2020/201

Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om
farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i
Lindesberg
Beslut
Motionen återremitteras till kommunstyrelsen för att
komplettera med bilagor från trafikingenjören.
Ärendebeskrivning
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion om
farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg.
Lillemor föreslår att två farthinder anläggs på Åstigen och att
parkeringsförbud införs på del av Åstigen där vägen är smal.
Motionen beskriver hur trafikstörningar uppkommer på
sträckan och att sopbilar får backa sträckor på grund av
parkerade fordon som hindrar framkomligheten.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:
Motionen besvaras med yttrande från
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat 2021-03-26
1. Motionärens förslag kan vara motiverade men bör
utredas innan åtgärderna vidtas. Trafikingenjören på
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer att
utreda frågan under 2021.
Ledamöternas förslag till beslut
Arnold Bengtsson (S) föreslår att motionen ska återremitteras
till kommunstyrelsen för att kompletteras med bilagor från
trafikingenjören.
För åtgärd:
Kommunsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§111/21

Dnr: KS 2021/120

Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra
Örebro län SOFINT 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Årsredovisning 2020 för SOFINT godkänns
2. Styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2020.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT) har
inkommit med årsredovisning för 2020. Revisorerna bedömer
att årsredovisningen uppfyller lagens krav samt innehåller en
acceptabel uppföljning av verksamheten, mål för projekten och
kommentarer till dessa framgår. Revisorerna bedömer
sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen
har varit tillräcklig.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Årsredovisning 2020 för SOFINT godkänns
2. Styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
________
För åtgärd:
Kommunsekreterare
För kännedom:
SOFINT

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§112/21

Dnr: KS 2021/166

Revidering av reglemente för Bergslagens
överförmyndarnämnd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om revidering av reglemente för
bergslagens överförmyndarnämnd i det att följande tillägg göres
som tredje stycket i § 6 sammansättning:
1. Ordförande utgörs av Ljusnarsbergs kommuns ledamot i
överförmyndarnämnden medan vice ordförande utses
bland ledamöter från övriga medlemskommuner enligt
roterande ordningsschema baserat på mandatperiod.
Vice ordförande utses utifrån följande ordningsschema:
•
•
•
•
•
•

år 2011–2014 – Nora kommun
år 2015–2018 – Hällefors kommun
år 2019–2022 – Lindesbergs kommun
år 2023–2026 – Nora kommun
år 2027–2030 – Hällefors kommun
år 2031–2034 – Lindesbergs kommun

2. ordningsschemat fortsätter i samma följd tills nytt beslut
är taget.
Ärendebeskrivning
Bergslagens överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för
kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.
Sedan överförmyndarnämndens tillkomst har en praxis
etablerats beträffande val av ordförande och vice ordförande i
överförmyndarnämnden. Detta har vid vissa tillfällen medfört
tveksamheter om vad som gäller vid val av ordförande och vice
ordförande i överförmyndarnämnden. Med anledning av detta
har det ansetts föreligga ett behov av att genom revidering av
överförmyndarnämndens reglemente klargöra val av
ordförande och vice ordförande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Bergslagens överförmyndarnämnd föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta om revidering av
reglemente för bergslagens överförmyndarnämnd i det att
följande tillägg göres som tredje stycket i § 6 sammansättning:
1. Ordförande utgörs av Ljusnarsbergs kommuns ledamot i
överförmyndarnämnden medan vice ordförande utses
bland ledamöter från övriga medlemskommuner enligt
roterande ordningsschema baserat på mandatperiod.
Vice ordförande utses utifrån följande ordningsschema:
2.
3.
4.
5.
6.
7.

år 2011–2014 – Nora kommun
år 2015–2018 – Hällefors kommun
år 2019–2022 – Lindesbergs kommun
år 2023–2026 – Nora kommun
år 2027–2030 – Hällefors kommun
år 2031–2034 – Lindesbergs kommun

2. ordningsschemat fortsätter i samma följd tills nytt beslut
är taget.
För åtgärd:
Kommunsekreterare
För kännedom:
Bergslagens överförmyndarnämnd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§113/21

Dnr: KS 2021/249

Enkel fråga från Markus Lundin (KD) om
förskolepersonalens språkkunskaper i svenska
Beslut
Den enkla frågan ställs och besvaras.
Ärendebeskrivning
Markus Lundin (KD) undrar varför denna information sprids via
media istället för intern bland de förtroendevalda.
Magnus Storm (C) svarar att det har arbetats med detta i
förvaltningen sedan 2019, det är inget nytt arbete. Det handlar
om kunskapshöjande insatser för att höja personalens
kompetens inom det svenska språket.
Förslag till beslut
Den enkla frågan ställs och besvaras.
______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§114/21

Dnr: KS 2021/122

Redovisning ej verkställda beslut inom
socialförvaltningen kvartal 4 2020
Beslut
Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska
kommunerna rapportera detta till IVO.
Kommunerna rapporterar kvartalsvis.
Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge
på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Förslag till beslut
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2020 överlämnas
till kommunfullmäktige.
_______
För kännedom:
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§115/21

Dnr: KS 2021/213

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022
Beslut
Kommunfullmäktige antar följande sammanträdestider för 2022:
14 februari, kl 17.00
25 april, kl 17.00
23 maj, kl 17.00
7 juni kl 14.00
26 september, kl 17.00
24 oktober, kl 17.00
21 november, kl 17.00
5 december, kl 17.00

Ärendebeskrivning
Sammanträdestider för 2022. Tiderna är framtagna med
ekonomienheten. Region Örebro län har ännu inte fastställt
sammanträdestider för regionfullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar följande sammanträdestider för 2022:
14 februari, kl 17.00
25 april, kl 17.00
23 maj, kl 17.00
7 juni kl 14.00
26 september, kl 17.00
24 oktober, kl 17.00
21 november, kl 17.00
5 december, kl 17.00

_______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§116/21

Dnr: KS 2021/59

Ansvarig utgivare för webbsändning av
kommunfullmäktiges sammanträden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Utse kommunfullmäktiges ordförande Arnold Bengtsson
(S) till ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges
webbsända sammanträden
2. Utse kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Fredrik
Lindmark (M) och 2:e vice ordförande Inga Ängsteg (C) till
ställföreträdande ansvariga utgivare för
kommunfullmäktiges webbsända sammanträden.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges sammanträden spelas in och sänds i
realtid på www.youtube.se samt finns att ta del av i efterhand.
Då en sådan sändning sker i realtid, riktar sig till allmänheten
samt sändningen sker på en tid som bestäms av kommunen, ska
sändningen registreras hos Myndigheten för press, radio och TV.
När sändningen registreras hos myndigheten krävs även att en
ansvarig utgivare utses i enlighet med
Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 4 kap. 1 §.
Vid direktsändningar, enligt YGL 9 kap. 3 §, är personen i fråga
ansvarig för skadestånd på grund av brott som han eller hon
begår i sändningen som avses i 1 kap. 16 §:
16 § I fråga om program eller delar av program som består i
direktsändningar av dagshändelser eller av sådana gudstjänster
eller offentliga tillställningar som anordnas av någon annan än
den som bedriver programverksamheten tillämpas inte
bestämmelserna i
- 10 § om rätt att meddela och anskaffa uppgifter för
offentliggörande, - 14 § om förbud mot ingripanden, - 15 § om
förhållningssättet vid tillämpning av denna grundlag, - 2 kap. om
rätten till anonymitet, - 5-8 kap. om yttrandefrihetsbrott,
meddelarbrott och anskaffarbrott, ansvar för yttrandefrihetsbrott,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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tillsyn och åtal samt särskilda tvångsmedel, - 10 kap. om rättegången
i yttrandefrihetsmål, och
- 11 kap. 7 § om rätt att meddela och anskaffa uppgifter för
offentliggörande i program från utlandet. Lag (2018:1802).

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Utse kommunfullmäktiges ordförande Arnold Bengtsson
(S) till ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges
webbsända sammanträden
2. Utse kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Fredrik
Lindmark (M) och 2:e vice ordförande Inga Ängsteg (C)
till ställföreträdande ansvariga utgivare för
kommunfullmäktiges webbsända sammanträden.
________
För åtgärd:
Kommunsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§117/21

Dnr:

Allmänhetens frågestund
Beslut
Inga frågor ställdes vid allmänhetens frågestund.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§118/21

Dnr: KS 2021/254

Motion från Jari Mehtäläinen (SD) Tom Persson (SD)
Fredrik Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i
svenska för anställning inom äldreomsorgen
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Jari Mehtäläinen (SD), Tom Persson (SD) och Fredrik
Rosenbecker (SD) har inkommit med en motion där de föreslår
att språktest och språkkrav ska införas för anställningar inom
äldreomsorgen i Lindesbergs kommun.

Förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
______
För åtgärd:
Handläggargrupp medborgarförslag och motioner

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF §119/21

Dnr: KS 2018/407

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden
2019-2022
Beslut
Kommunfullmäktige utser Roseel Säwlund (SD) till ny ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Den 23 november 2020 beslutade kommunfullmäktige att utse
Jari Mehtäläinen (SD) till ledamot i barn- och
utbildningsnämnden. Jari var då redan vald som ersättare i
nämnden och partiet hade för tillfället ingen ny person att
nominera, platsen som ersättare lämnandes därför vakant.
Sverigedemokraterna föreslår nu att Roseel Säwlund (SD) ska
utses till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser Roseel Säwlund (SD) till ny ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Ledamöternas förslag till beslut
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår: Kommunfullmäktige utser Roseel
Säwlund (SD) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
_____
För åtgärd:
Systemansvarig Troman
För kännedom:
Barn- och utbildningsnämnden
Den valda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF §120/21

Meddelanden
Beslut
Inge meddelanden att rapportera denna gång.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till Kommunfullmäktige :

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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