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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-04-15  

 

 

 

  

  

    

  

  

 

Plats och tid: 

 
Storåskolans matsal, kl. 17:00-21:00 

Beslutande: Daniel Andersson (S) 
Irja Gustavsson (S) 
Linda Svahn (S) §§54-62 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Ingela Larsson (S) 
Anders Ceder (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Bengt Storbacka (S) 
Margareta Ahlm (S) 
Arnold Bengtsson (S) 
Lena Kallionpää (S) 
Ulf Axelsson (V) 
Gunilla Remnert (V) 
Hans Lindkvist (V) 
Jonas Kleber (C) 
Magnus Eriksson (C) 
Inga Ängsteg (C) 
Johan Andersson (C) 
Tuula Marjeta (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Jan Hansson (M) 
Anniette Lindvall (M) 
Tomas Klockars (M) 
Fredrik Lindmark (M) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Emil Wellander (M) 
Nils Detlofsson (L) 
Markus Lundin (KD) 
Mats Seijboldt (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Thord Durnell (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Björn Larsson (SD) 
Anders Eriksson (SD)´ 
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Tom Persson (SD) 
Anders Persson (LPO) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Lennart Olsson (S), ersätter Renate Hermansson (S) 
Christina Pettersson (C), ersätter Susanne Karlsson (C) 
Sven-Göran Holm (KD), ersätter Margareta Andergard (KD) 
Agneta Nilsdotter (MP), ersätter inger Griberg (MP) 
Tommy Lönnström (SD), ersätter Per Söderlund (SD) 
Krister Jakobsson (SD), ersätter Amanda Funk (SD) 
 

Övriga 

deltagare: 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Anna Nilsson, kanslienheten 
Ellinor Halldan, kanslienheten 
Mats Melander, ordförande revisionen 
Björn Nettelbladt, samhällsbyggnadsförvaltningen § 54 
Kristina Grape, Klara arkitekter § 54 
 

Utses att 

justera 
Markus Lundin (KD) och Jonas Bernström (S) med Mats Seijboldt (SD) 
och John Omoomian (S) som ersättare. 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kommunhuset, Lindesberg, 17 april kl. 11.00. 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Anna Nilsson 

 
Paragraf 

 
54 - 84 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Arnold Bengtsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Markus Lundin                             Jonas Bernström 

   
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-04-15 

Anslaget sätts upp 2019-04-17   Anslaget tas ned 2019-05-09   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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Ärendeförteckning 

 
§54/19 Översiktsplan för Lindesbergs kommun 
  
§55/19 Personalekonomiskt bokslut 2018 
  
§56/19 Revisionsberättelse för Lindesbergs kommun 2018 
  
§57/19 Årsredovisning för år 2018 
  
§58/19 Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår 2018 
  
§59/19 Årsredovisning för Nerikes Brandkår 2018 
  
§60/19 Reglemente krisledningsnämnden 
  
§61/19 Allmänhetens frågestund 
  
§62/19 Nedläggning av verksamheterna för Ramshyttans skola, 

Rockhammars skola samt förskolan Lönngården i 
Rockhammar 

  
§63/19 Val av ny ledamot i Besök Linde AB efter Amanda Funk (SD) 
  
§64/19 Val av 1 tjänsteperson och 1 ersättare i Tallen Kooperativa 

hyresrättsförening 
  
§65/19 Avsägelse och fyllnadsval av socialnämndens ordförande 

tillika kommunalråd efter Susanne Karlsson (C) 
  
§66/19 Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i socialnämnden efter 

Susanne Karlsson (C) 
  
§67/19 Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i styrelsen för 

Samordningsförbundet i norra Örebro län SOFINT efter 
Susanne Karlsson (C) 
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§68/19 Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen efter 
Susanne Karlsson (C) 

  
§69/19 Avsägelse och fyllnadsval av vice ordförande i socialnämnden 

efter John Omoomian (S) 
  
§70/19 Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i socialnämnden efter 

John Omoomian (S) 
  
§71/19 Avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna 

restauranger 
  
§72/19 Integrationsprogram  
  
§73/19 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 3 2018 
  
§74/19 Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per 

den 13 mars 2019 
  
§75/19 Redovisning av motioner som ej är slutbehandlade per den 14 

mars 2019 
  
§76/19 Svar på motion från Christina Pettersson (C) om upprustning 

av Malmvägen i Guldsmedshyttan 
  
§77/19 Svar på motion från Mats Seijboldt (SD) om sänkta arvoden för 

råd/styrelseordförande från sammankallande i 
arvodesgruppen 

  
§78/19 Svar på motion från Tuula Marjeta (C) och Christina 

Pettersson (C) om att ge pensionärer 80+ hemtjänst 8 
timmar/månad utan krav på biståndsbedömning 

  
§79/19 Svar på motion om yngre demenssjukas behov av 

korttidsplatser och särsklit boend ei kommunerna i norra 
Örebro län 

  
§80/19 Svar på motion från Sven-Erik Larsson (M) om Stripa gruva 
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§81/19 Interpellation från Mats Seijboldt (SD) till kommunstyrelsens 
ordförande om oppositionsrådsposten 

  
§82/19 Motion från Lillemor Bodman (M) om integrationsarbete i 

Lindesbergs kommuns skolor 
  
§83/19 Medborgarförslag om gång- och cykelbana Lindesberg-

Fornaboda-Gusselby 
  
§84/19 Meddelanden 
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§54/19   Dnr: AKK2016/433 
 
Översiktsplan för Lindesbergs kommun 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige antar översiktsplan för Lindesbergs 
kommun. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen 
ska ge vägledning för beslut om användning av mark- och 
vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och 
bevaras. Gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 
den 17 april 2007 efter ett beslut om uppdrag i 
kommunstyrelsen den 17 juni 2003. 
 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar översiktsplan för Lindesbergs 
kommun. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Irja Gustavsson (S), Bengt Storbacka (S), Pär-Ove Lindqvist (M), 
Jonas Kleber (C), Agneta Nilsdotter (MP) och Jonas Bernström 
(S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Anders Persson (LPO) föreslår att ärendet ska återremitteras för 
att bl.a. se över den fakta som presenteras i översiktsplanen.  
 
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till Anders Perssons (LPO) 
förslag om återremiss.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande föreslår följande beslutsgång:  
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Först ställs Anders Perssons (LPO) förslag till återremiss mot att 
ärendet ska avgöras idag. Om kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag ställs kommunstyrelsens förslag till 
beslut, att kommunfullmäktige antar översiktsplanen för 
Lindesbergs kommun, mot avslag. Kommunfullmäktige 
godkänner beslutsgången.  
 
Ordförande ställer först Anders Perssons (LPO) förslag till 
återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.  
 
Ordförande ställer slutligen kommunstyrelsens förslag till beslut 
mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservationer 

 

Anders Persson (LPO), Jari Mehtäläinen (SD), Thord Durnell 
(SD), Fredrik Rosenbecker (SD), Björn Larsson (SD), Anders 
Eriksson (SD), Tom Persson (SD), Krister Jakobsson (SD), 
Tommy Lönnström (SD) och Mats Seijboldt (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Anders Perssons (LPO) föreslag om 
återremiss.  
  
_____ 

 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§55/19   Dnr: KS 2019/92 
 
Personalekonomiskt bokslut 2018 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige tar del av Personalekonomiskt bokslut 
2018, en övergripande redogörelse gällande personalrelaterade 
delar för Lindesbergs kommun som arbetsgivare.  
 
Ärendebeskrivning 

 

Årligen sammanställs en redovisning för Lindesbergs kommun 
som arbetsgivare kopplat till ett flertal områden såsom 
kostnader, hälsa, personalomsättning, arbetad tid, 
anställningsförhållanden, kompetensförsörjning med mera. 
Sammanställningen är tänkt både som information men också 
att ligga till grund för fortsatt arbete med analys och aktivt 
arbete för att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare. 
Det yttersta ansvaret som arbetsgivare ligger hos politiken 
vilket innebär att det är viktigt med kunskap om 
personalrelaterade frågor. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige tar del av Personalekonomiskt bokslut 
2018, en övergripande redogörelse gällande personalrelaterade 
delar för Lindesbergs kommun som arbetsgivare.  
 

_____ 

 
För åtgärd: 

Personalenheten 
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§56/19   Dnr: KS 2019/123 
 
Revisionsberättelse för Lindesbergs kommun 2018 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ för den 
bedrivna verksamheten 2018. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Revisorerna har inkommit med revisionsberättelse för år 2018. 
De har granskat den verksamhet som bedrivits i nämnder och 
genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som 
bedrivits i kommunens företag. 
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll 
och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits i 
enlighet med fullmäktiges uppdrag. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisonsed 
i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. 
 
Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 
och ansvarsprövning. Granskningsinsatserna har prioriterats 
utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. 
 

Förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ för den 
bedrivna verksamheten 2018. 
 
_____ 

 
För kännedom: 

Revisionen 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
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§57/19   Dnr: KS 2019/56 
 
Årsredovisning år 2018 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att:  
 
1. Årets resultat 48 741 630:08 kronor - överskott – 

förs till det egna kapitalet samt förs till 
resultatregleringsfonder enligt nedan:  

-resultatregleringsfonden för vatten och avlopp 
med 1 876 884:24 kronor  

-resultatregleringsfonden för renhållning med 1 
109 797:88 kronor.  

2. Nämndernas verksamhetsberättelse för år 2018 godkänns. 
 
Ärendebeskrivning 

   

Kommunledningskontoret överlämnar årsredovisningen för 
2018 till kommunstyrelsen.  
 
Kommunens resultat uppgår till 48 741 630:08 kronor. I 
resultatet ingår resultaten för va-enheten med överskott på 1 
876 884:24 kronor och överskott för renhållningsenheten med 1 
109 797:88 kronor.  
 
Information om nämndernas verksamhet har lämnats vid 
kommunstyrelsens Analysdag den 25 februari 2018 och vid Mål- 
och budgetseminarium/Planeringsförutsättningar den 14 mars 
2018 presenterades kort det ekonomiska resultatet. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att:  
 
2. Årets resultat 48 741 630:08 kronor - överskott – 

förs till det egna kapitalet samt förs till 
resultatregleringsfonder enligt nedan:  
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-resultatregleringsfonden för vatten och avlopp 
med 1 876 884:24 kronor  

-resultatregleringsfonden för renhållning med 1 
109 797:88 kronor.  

2. Nämndernas verksamhetsberättelse för år 2018 godkänns. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustavsson (S) och Pär-Ove Lindkvist (M) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Ekonomienheten 
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§58/19   Dnr: KS 2019/100 
 
Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår 2018 
 
Beslut 

 

Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas 
ansvarsfrihet för den bedrivna verksamheten 2018. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Revison har genomförts av revisorerna gällande Nerikes 
brandkårs årsredovisning. 
 

 
Förslag till beslut 

 

Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas 
ansvarsfrihet för den bedrivna verksamheten 2018. 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Nerikes brandkår 
För kännedom 

Revisionen 
Samtliga medlemskommuner 
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§59/19   Dnr: KS 2019/101 
 
Årsredovisning för Nerikes Brandkår 2018 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige godkänner Nerikes brandkårs 
årsredovisning för 2018. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Årsredovisning för Nerikes brandkår 2018. 
 

 
Förslag till beslut 

 

Förbundsdirektionen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna årsredovisningen för 2018. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jonas Kleber (C) föreslår bifall till förbundsdirektionens förslag 
till beslut. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Nerikes brandkår 
För kännedom 

Samtliga medlemskommuner 
Revisionen 
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§60/19   Dnr: KS 2019/4 
 
Reglemente krisledningsnämnden 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige antar reglemente för krisledningsnämnden. 
Tidigare beslut om reglemente för krisledningsnämnden, KS 
2014/451, upphör därmed att gälla. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Utöver det som föreskrivs i Lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, samt i kommunallagen, gäller 
bestämmelserna i reglementet för krisledningsnämnden.   
 
Kommunfullmäktige antog i december 2014 reglemente för 
krisledningsnämnden. Kommundirektör och kommunstyrelsens 
ordförande har i januari 2019 kommit med förslag att 
kommunstyrelsens utskott för stöd- och strategi ska utses till 
krisledningsnämnd istället för kommunstyrelsens 
tillväxtutskott. Kanslienheten har utifrån detta tagit fram ett 
förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden där 
kommunstyrelsens utskott för stöd- och strategi utses till 
krisledningsnämnd.  
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
reglemente för krisledningsnämnden. Tidigare beslut om 
reglemente för krisledningsnämnden, KS 2014/451, upphör 
därmed att gälla. 
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 
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§61/19   Dnr:  
 
Allmänhetens frågestund 

 
Ärendebeskrivning 

 
Flera frågor ställdes under allmänhetens frågestund. Samtliga 
frågor handlade om eventuell skolnedläggning som ska 
behandlas under dagens sammanträde. Frågorna besvarades av 
bl.a. kommunstyrelsens ordförande, Irja Gustavsson (S), och 
barn- och utbildningsnämndens ordförande, Linda Svahn (S). 
 

Sammanträdet ajourneras kl. 18.45-19.10. 
 

_____ 
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§62/19   Dnr: KS 2018/463 
 
Nedläggning av verksamheterna för Ramshyttans 

skola, Rockhammars skola samt förskolan 

Lönngården i Rockhammar 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar om nedläggning av verksamheter i 
Ramshyttans skola, Rockhammars skola och förskolan 
Lönngården. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-12 BUN § 164. 
Kompletterande information till Kommunstyrelsen 2018-11-27. 
Återremiss i kommunfullmäktige 2018-12-12 KF § 177. 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att utreda 
och besvara frågeställningar enligt beslut 2019-01-08 KS § 2: 
 
1. Utreda alternativa förslag till finansiering av verksamheterna 
Rockhammars skola, Ramshyttans skola och förskolan 
Lönngården samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 
kvalitetssänkningar i de verksamheter som pengarna ska tas 
ifrån om det inte ska tas inom BUNs rambudget.  
2. Förslag till finansiering ska kompletteras med 
konsekvensbeskrivning där ekonomiska risker och risk för 
kvalitetssänkning tydliggörs. I detta ska information om följande 
ingå:  

o Hyresavtalens löptid och uppsägningstid samt möjligheten att 
avsluta hyresavtalen i förtid och eventuella kostnader kopplat 
till detta.  

o Investeringskostnader för att rusta upp berörda 
verksamhetslokaler samt information om när upprustning bör 
ske.  

o Möjliga effekter på nämnd- och förvaltningsnivå  
o Risk för minskade statsbidrag  
o Verksamhetsförsämringar om pengarna ska tas inom BUNs 

rambudget  
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o Övriga kostnader kopplade till nedläggning alternativt 
behållande av Rockhammar skola, Ramshyttans skola och 
förskolan Lönngården.  

o Konsekvenser för kommunkoncernen vid 
verksamhetsförändringar  

o Måltidsverksamheten  
 
3. Belysa landsbygdsperspektivet med befolkningsutveckling 
över tid även på orter där vi inte har skolor. 
 
Ärendets beredning 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2019 att 
återremittera ärendet, av en minoritet, till kommunstyrelsen för 
att utreda möjligheterna att kommunen ska bedriva 
skolverksamheten och barnomsorgen i Ramsberg och 
Rockhammar vidare under en tid på 3 år. Under denna tid ska 
kommunen bedriva lokalt utvecklingsarbete i berörda bygder i 
projektform som tar ett helhetsgrepp för landsbygden.   
 
Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar om nedläggning av verksamheter i 
Ramshyttans skola, Rockhammars skola och förskolan 
Lönngården. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Linda Svahn (S), Pär-Ove Lindqvist (M), Nils Detlofsson (L) och 
John Omoomian (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Magnus Eriksson (C) förslår kommunfullmäktige besluta att:  
 
1. Kommunen ska bedriva lokalt utvecklingsarbete i Ramsberg 

och Rockhammar i projektform som tar ett helhetsbegrepp 

för bygderna i ett landsbygdsperspektiv 

2. Ramshyttan och Rockhammars skola ska under en tid på två 

år fortsätta vara en låg- och mellanstadieskolan med 

årskurserna F-5 samt F-3. 
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3. Lönngårdens förskola ska under denna tid fortsätta vara 

förskola. 

Jonas Kleber (C), Ulf Axelsson (V), Inga Ängsteg (C), Tom 

Persson (SD), Markus Lundin (KD) och Anders Persson (LPO) 

föreslår bifall till Magnus Erikssons (C) förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande beslutsgång:  

Magnus Erikssons (C) förslag till beslut mot kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige godkänner 

beslutsgången.  

Ordförande ställer Magnus Erikssons (C) förslag till beslut mot 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: de som röstar 

för kommunstyrelsens förslag röstar ja, de som röstar för 

Magnus Erikssons förslag röstar nej. Omröstningen utföll med 

23 ja och 22 nej. Av röstningslistan nedan framgår hur var och 

en av ledamöterna röstade. 

Nr Namn Ja Nej Avstår 

1 Daniel Andersson (S) X   

2 Irja Gustavsson (S) X   

3 Linda Svahn (S) X   

4 Jonas Bernström (S) X   

5 John Omoomian (S) X   

6 Ingela Larsson (S) X   

7 Anders Ceder (S) X   

8 Ulla Lundqvist (S) X   

9 Nafih Mawlod (S) X   

10 Lennart Olsson (S) X   
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Nr Namn Ja Nej Avstår 

11 Bengt Storbacka (S) X   

12 Margareta Ahlm (S) X   

14 Lena Kallionpää (S) X   

15 Ulf Axelsson (V)  X  

16 Gunilla Remnert (V)  X  

17 Hans Lindkvist (V)  X  

18 Jonas Kleber (C)  X  

19 Christina Pettersson (C)  X  

20 Magnus Eriksson (C)  X  

21 Inga Ängsteg (C)  X  

22 Johan Andersson (C)  X  

23 Tuula Marjeta (C)  X  

24 Pär-Ove Lindqvist (M) X   

25 Lillemor Bodman (M) X   

26 Jan Hansson (M) X   

27 Anniette Lindvall (M) X   

28 Tomas Klockars (M) X   

29 Fredrik Lindmark (M) X   

30 Sven Erik Larsson (M) X   

31 Emil Wellander (M) X   

32 Nils Detlofsson (L) X   

33 Markus Lundin (KD)  X  

34 Sven-Göran Holm (KD)  X  

35 Agneta Nilsdotter (MP)  X  
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Nr Namn Ja Nej Avstår 

36 Tommy Lönnström (SD)  X  

37 Mats Seijboldt (SD)  X  

38 Jari Mehtäläinen (SD)  X  

39 Thord Durnell (SD)  X  

40 
Fredrik Rosenbecker 
(SD) 

 X  

41 Björn Larsson (SD)  X  

42 Anders Eriksson (SD)  X  

43 Tom Persson (SD)  X  

44 Krister Jakobsson (SD)  X  

45 Anders Persson (LPO)  X  

13 Arnold Bengtsson (S) X   

 Summa 23 22  

 
Reservationer 

Agneta Nilsdotter (MP), Anders Persson (LPO), Markus Lundin 
(KD), Sven-Göran Holm (KD), Krister Jakobsson (SD), Tom 
Persson (SD), Anders Eriksson (SD), Björn Larsson (SD), Fredrik 
Rosenbecker (SD), Thord Durnell (SD), Jari Mehtäläinen (SD), 
Mats Seijboldt (SD), Tommy Lönnström (SD), Tuula Marjeta (C), 
Jonas Kleber (C), Johan Andersson (C), Inga Ängsteg (C), Magnus 
Eriksson (C), Christina Pettersson (C), Ulf Axelsson (V), Gunilla 
Remnert och Hans Lindkvist (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Magnus Erikssons (C) förslag.  

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§63/19   Dnr: KS 2019/109 
 
Val av ny ledamot i Besök Linde AB efter Amanda 

Funk (SD) 
 
Beslut 

 
Jari Mehtäläinen (SD) utses till ny ledamot i Besök Linde AB. 
 

 
Förslag till beslut 

 
Jari Mehtäläinen (SD) utses till ny ledamot i Besök Linde AB. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Besök Linde AB 
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§64/19   Dnr: KS 2018/420 
 
Val av 1 tjänsteperson och 1 ersättare i Tallen 

Kooperativa hyresrättsförening 
 
Beslut 

 

Anette Persson, ekonomienheten, utses till tjänsteperson i 
Tallen kooperativa hyresrättsföreningen år 2019-2023. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Gunnar Jaxell är vald som tjänsteperson till Tallen Kooperativa 
hyresgästföreningen. Eftersom Gunnar går i pension vid 
årsskiftet måste en ny tjänsteperson utses. 
 
Förslag till beslut 

Anette Persson, ekonomienheten, utses till tjänsteperson i 
Tallen kooperativa hyresrättsföreningen 2019-2023. 
 

_____ 

 
Meddelas för kännedom 

Anette Persson 
Tallen Kooperativa hyresrättsförening 
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§65/19   Dnr: KS 2019/129 
 
Avsägelse och fyllnadsval av socialnämndens 

ordförande tillika kommunalråd efter Susanne 

Karlsson (C) 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige  

1. godkänner Susanne Karlssons (C) avsägelse som ordförande 
i socialnämnden tillika kommunalråd 

2. Utser Mathz Eriksson (C) till ny ordförande för 
socialnämnden tillika kommunalråd. 
 

Ärendebeskrivning 

Susanne Karlsson (C) har inkommit med sin avsägelse som: 
 

• ledamot i kommunstyrelsen, 
• ordförande i socialnämnden samt socialnämndens 

arbetsutskott, 
• ledamot och i socialnämnden samt socialnämndens 

arbetsutskott, 
• ledamot i brottsförebyggande rådet, 
• ledamot i Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT), 
• ledamot kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning, 
• ersättare i utskottet för stöd och strategi, 
• ersättare i tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser, 
• ersättare i krisledningsnämnden. 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Susanne Karlsson (C) 
Mathz Eriksson (C) 
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§66/19   Dnr: KS 2019/127 
 
Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i 

socialnämnden efter Susanne Karlsson (C) 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige  

1. godkänner Susanne Karlssons (C) avsägelse som ledamot i 
socialnämnden 

2. Utser Tuula Marjeta (C) till ny ledamot i socialnämnden 
 

3. Utser Maria-Pia Karlsson (C) till ny ersättare i 
socialnämnden. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Susanne Karlsson (C) har inkommit med sin avsägelse som:  

• ledamot i kommunstyrelsen, 
• ordförande i socialnämnden samt socialnämndens 

arbetsutskott, 
• ledamot och i socialnämnden samt socialnämndens 

arbetsutskott,  
• ledamot i brottsförebyggande rådet, 
• ledamot i Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT), 
• ledamot kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning, 
• ersättare i utskottet för stöd och strategi, 
• ersättare i tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser, 
• ersättare i krisledningsnämnden. 

 
Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige godkänner Susanne Karlssons (C) 
avsägelse som ledamot i socialnämnden. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

 

Valberedningens ordförande föreslår kommunfullmäktige 
besluta att:  

1. godkänna Susanne Karlssons (C) avsägelse som ledamot i 
socialnämnden 

2. Utse Tuula Marjeta (C) till ny ledamot i socialnämnden 
 

3. Utse Maria-Pia Karlsson (C) till ny ersättare i 
socialnämnden. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Susanne Karlsson (C) 
Socialnämnden 
Maria-Pia Karlsson (C) 
Tuula Marjeta (C) 
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§67/19   Dnr: KS 2019/128 
 
Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i styrelsen för 

Samordningsförbundet i norra Örebro län SOFINT 

efter Susanne Karlsson (C) 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. godkänna Susanne Karlssons (C) avsägelse som ledamot i 
Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT). 
 

2. Utse Utser Mathz Eriksson (C) till ny ledamot i 
Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT). 

 
Ärendebeskrivning 

 
Susanne Karlsson (C) har inkommit med sin avsägelse som: 

• ledamot i kommunstyrelsen, 
• ordförande i socialnämnden samt socialnämndens 

arbetsutskott, 
• ledamot och i socialnämnden samt socialnämndens 

arbetsutskott, 
• ledamot i brottsförebyggande rådet, 
• ledamot i Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT), 
• ledamot kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning, 
• ersättare i utskottet för stöd och strategi, 
• ersättare i tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser, 
• ersättare i krisledningsnämnden. 

 
Förslag till beslut  

 
Kommunfullmäktige godkänner Susanne Karlssons (C) 
avsägelse som ledamot i Samordningsförbundet i norra Örebro 
län (SOFINT). 
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Ledamöternas förslag till beslut 

 

Valberedningens ordförande, Margareta Ahlm (S), föreslår 
kommunfullmäktige besluta att: 
 

3. godkänna Susanne Karlssons (C) avsägelse som ledamot i 
Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT). 

4. Utse Utser Mathz Eriksson (C) till ny ledamot i 
Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT). 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

SOFINT 
Susanne Karlsson (C) 
Mathz Eriksson (C) 
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§68/19   Dnr: KS 2019/126 
 
Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i 

kommunstyrelsen efter Susanne Karlsson (C) 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. godkänna Susanne Karlssons (C) avsägelse som ledamot i 
kommunstyrelsen. 

2. Utse Utser Mathz Eriksson (C) till ny ledamot i 
kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Susanne Karlsson (C) har inkommit med sin avsägelse som:  

• ledamot i kommunstyrelsen,  

• ordförande i socialnämnden samt socialnämndens 
arbetsutskott,  

• ledamot och i socialnämnden samt socialnämndens 
arbetsutskott,  

• ledamot i brottsförebyggande rådet,  

• ledamot i Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT),  

• ledamot kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning,  

• ersättare i utskottet för stöd och strategi,  

• ersättare i tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser,  

• ersättare i krisledningsnämnden.  
 
Förslag till beslut  

 

Kommunfullmäktige godkänner Susanne Karlssons (C) 
avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Valberedningens ordförande, Margareta Ahlm (S), föreslår 
kommunfullmäktige besluta att: 
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1. godkänna Susanne Karlssons (C) avsägelse som ledamot i 
kommunstyrelsen. 

2. Utse Utser Mathz Eriksson (C) till ny ledamot i 
kommunstyrelsen. 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Susanne Karlsson (C) 
Kommunstyrelsen 
Mathz Eriksson (C) 
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§69/19   Dnr: KS 2019/133 
 
Avsägelse och fyllnadsval av vice ordförande i 

socialnämnden efter John Omoomian (S) 
 
Beslut 

  Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna John Omoomian (S) avsägelse som vice 
ordförande i socialnämnden. 

2. Lämna platsen som vice ordförande i socialnämnden 
vakant tillsvidare. 

 
Ärendebeskrivning 

 
John Omoomian (S) har inkommit med sin avsägelse som vice 
ordförande i socialnämnden samt socialnämndens 
arbetsutskott.  

Förslag till beslut  

 
Kommunfullmäktige godkänner John Omoomians (S) avsägelse 
som vice ordförande i socialnämnden. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Valberedningens ordförande, Margareta Ahlm (S), föreslår 
kommunfullmäktige besluta att: 
 

3. godkänna John Omoomian (S) avsägelse som vice 
ordförande i socialnämnden. 

4. Lämnar platsen som vice ordförande i socialnämnden 
vakant tillsvidare. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

John Omoomian (S) 
Socialnämnden 
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§70/19   Dnr: KS 2019/132 
 
Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i 

socialnämnden efter John Omoomian (S) 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige besluta att: 
 

1. godkänna John Omoomian (S) avsägelse som ledamot i 
socialnämnden. 

2. Lämna platsen som ledamot i socialnämnden vakant 
tillsvidare. 

 
Ärendebeskrivning 

John Omoomian (S) har inkommit med sin avsägelse som vice 
ordförande i socialnämnden samt socialnämndens 
arbetsutskott.  

 
Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner John Omoomians (S) avsägelse 
som ledamot i socialnämnden. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

Valberedningens ordförande, Margareta Ahlm (S), föreslår 
kommunfullmäktige besluta att: 
 

1. godkänna John Omoomian (S) avsägelse som ledamot i 
socialnämnden. 

2. Lämnar platsen som ledamot i socialnämnden vakant 
tillsvidare. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten  
 
För kännedom: 

John Omoomian (S) 
Socialnämnden 
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§71/19   Dnr: KS 2018/471 
 
Avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna 

restauranger 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 

 

På grund av ökade livsmedel-, personal- och övriga kostnader 
föreslås en höjning av priset på dagens lunch, matlådor och 
kuponghäften på de öppna restaurangerna Tallen, Grönboda, 
Ekgården, Vedevågsskolan och för Café Milan. 
 
Prisjusteringen planeras gälla från och med årsskiftet 
2018/2019.  
 

Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige besluta om prisjusteringar för avgifter för 
kostnader vid måltidsenhetens öppna restauranger enligt 
kostchefens förslag daterat den 28 november 2018. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Arnold Bengtsson (S) föreslår att ärendet bordläggs och att 
sammanträdet avslutas på grund av hot mot ledamöter i 
kommunfullmäktigelokalen. 
_____ 

 
För kännedom: 

Måltidsenheten 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (47) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-04-15  

 

 

 

  
Justerare                                                            Utdragsbestyrkande 

    

  

  

 

§72/19   Dnr: KS 2018/466 
 
Integrationsprogram  
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Integrationsprogram för Lindesbergs kommun är från 2011-09-
06. Integrationsprogrammet ska utvärderas varje år av 
kommunstyrelsen och varje nämnd/bolag ska redovisa gjorda 
åtgärder. Detta har inte gjorts.  
 
En ny styrmodell har antagits av kommunfullmäktige 25 
februari 2019, där grunduppdraget i verksamheten är 
utgångspunkt. Därför finns inget motiv till ett styrande 
integrationsprogram, utan uppdraget integration ska ingå i alla 
förvaltningars/bolags grunduppdrag.  
 
I styrmodellen framgår att en analys ska presenteras för 
kommunstyrelsen årligen. Analysen har som syfte att identifiera 
de trender som kan vara av stor vikt för Lindesbergs kommun 
som geografisk plats och som organisation. Den 
kommunövergripande analysen bygger delvis på de 
omvärldsanalyser som gjorts på lägre organisatoriska nivåer. 
Tillsammans med nulägesanalysen bildar det 
planeringsförutsättningar.  
 

Förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige besluta att integrationsprogram för 
Lindesbergs kommun Dnr. 2010/0193 upphör att gälla från och 
med 30 april 2019. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
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Arnold Bengtsson (S) föreslår att ärendet bordläggs och att 
sammanträdet avslutas på grund av hot mot ledamöter i 
kommunfullmäktigelokalen. 
_____ 

 
För kännedom: 

Kommundirektören 
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§73/19   Dnr: KS 2019/48 
 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen kvartal 3, 2018 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 
 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård och 
omsorg (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 3, 2018 läggs till handlingarna. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Arnold Bengtsson (S) föreslår att ärendet bordläggs och att 
sammanträdet avslutas på grund av hot mot ledamöter i 
kommunfullmäktigelokalen. 
_____ 

 
För kännedom: 

Socialnämnden 
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§74/19   Dnr: KS 2019/95 
 
Redovisning av medborgarförslag överlåtna till 

nämnder per den 13 mars 2019 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 32 ska det vid 
fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisas de 
medborgarförslag som överlåtits till nämnder att besvara. 
 
Kanslienheten har i en förteckning redovisat medborgarförslag 
överlåtna till nämnder per den 13 mars 2019. 
 
Förslag till beslut 

 

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 13 

mars 2019 överlämnas till kommunfullmäktige. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Arnold Bengtsson (S) föreslår att ärendet bordläggs och att 
sammanträdet avslutas på grund av hot mot ledamöter i 
kommunfullmäktigelokalen. 
_____ 

 
För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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§75/19   Dnr: KS 2019/96 
 
Redovisning av motioner som ej är slutbehandlade 

per den 14 mars 2019 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska 
kommunstyrelsen vid fullmäktiges april- och 
oktobersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt.  
 
Kanslienheten har i en förteckning redovisat de motioner som 
inte är slutbehandlade per den 14 mars 2019. 
 
Förslag till beslut 

 

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 14 
mars 2019 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Arnold Bengtsson (S) föreslår att ärendet bordläggs och att 
sammanträdet avslutas på grund av hot mot ledamöter i 
kommunfullmäktigelokalen. 

 

_____ 

 
För kännedom 

Kommunstyrelsen 
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§76/19   Dnr: KS 2018/172 
 
Svar på motion från Christina Pettersson (C) om 

upprustning av Malmvägen i Guldsmedshyttan 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Christina Pettersson (C) har inkommit med en motion om 
upprustning av Malmvägen i guldsmedshyttan. Motionen har 
remitterats till kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut 

 
Motionen besvaras med remissyttrande från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat den 14 
december 2018. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Arnold Bengtsson (S) föreslår att ärendet bordläggs och att 
sammanträdet avslutas på grund av hot mot ledamöter i 
kommunfullmäktigelokalen. 

 

_____ 
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§77/19   Dnr: KS 2018/277 
 
Svar på motion från Mats Seijboldt (SD) om sänkta 

arvoden för råd/styrelseordförande från 

sammankallande i arvodesgruppen 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Mats Seijboldt (SD) inkom den 30 juli 2018 med en motion där 
han föreslår att minska arvoden för heltidsarvoderade och 
sammanträdesarvoden för fritidspolitiker. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2018 att 
remittera motionen till kommunstyrelsen. 
 
Linda Svahn (S), sammankallande i arvodesgruppen inkom den 
4 december 2018 med ett yttrande på motionen där det 
framkommer att frågan har utretts och beretts under ett antal 
sammanträden med arvodesgruppen och kommunstyrelsen 
under vintern och våren 2017/2018. Kommunfullmäktige antog 
med bred majoritet de nya bestämmelserna om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda den 13 juni 2018. Därefter har de 
heltidsarvoderade kommunalråden och oppositionsrådet tagit 
initiativ till en justering av sina arvoden. Det är därför inte 
aktuellt med ytterligare justeringar av arvoden i nuläget. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Motionen avslås. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Arnold Bengtsson (S) föreslår att ärendet bordläggs och att 
sammanträdet avslutas på grund av hot mot ledamöter i 
kommunfullmäktigelokalen. 
_____ 
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§78/19   Dnr: KS 2018/281 
 
Svar på motion från Tuula Marjeta (C) och Christina 

Pettersson (C) om att ge pensionärer 80+ hemtjänst 8 

timmar/månad utan krav på biståndsbedömning 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Christina Pettersson (C) och Tuula Marjeta (C) har inkommit 
med en motion om att ge pensionärer 80+ hemtjänst 8 timmar 
per månad utan biståndsbedömning. Motionen har remitterats 
till socialnämnden.  
 
Förslag till beslut 

 
Motionen besvaras med hänvisning till att socialförvaltningen 
sedan tidigare har ett utredningsuppdrag kring frågan. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Arnold Bengtsson (S) föreslår att ärendet bordläggs och att 
sammanträdet avslutas på grund av hot mot ledamöter i 
kommunfullmäktigelokalen. 
_____ 
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§79/19   Dnr: KS 2018/292 
 
Svar på motion om yngre demenssjukas behov av 

korttidsplatser och särskilt boende i kommunerna i 

norra Örebro län 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

 
Ärendebeskrivning 

 

Christina Pettersson (C) har inkommit med en motion om 
demenssjukas behov av korttidsplatser. Motionen remitterades 
till socialnämnden. 
 
Förslag till beslut 

 
Motionen besvaras med förvaltningschefens yttrande daterat 
den 10 december 2018. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Arnold Bengtsson (S) föreslår att ärendet bordläggs och att 
sammanträdet avslutas på grund av hot mot ledamöter i 
kommunfullmäktigelokalen. 
_____ 
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§80/19   Dnr: KS 2017/474 
 
Svar på motion från Sven-Erik Larsson (M) om Stripa 

gruva 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  
 
Ärendebeskrivning 

 

Sven-Erik Larsson (M) föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige ska besluta om ett omtag i utredningen om 
arkivplats i Stripa. 
 
Lindesbergs-, Hällefors-, Ljusnarsbergs kommun samt 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har ingått i ett avtal om 
gemensamma tjänster för arkivarbete sedan mars 2015. Det är 
Lindesbergs kommun som har tillhandahållit personella 
resurser i form av arkivpersonal. Detta avtal avslutades av 
Lindesbergs kommun den 31 december 2018 på grund av 
rekryteringssvårigheter.  
 
Under den period som det gemensamma arkivsamarbetet 
varade fanns idéer om att förlägga ett gemensamt arkiv i Stripa. 
Flera faktorer spelade in för att detta förslag inte genomfördes, 
bl.a. de kostnader en byggnation skulle innebära samt att 
Ljusnarsbergs- och Nora kommun valde att tacka nej till att ingå 
i samarbetet kring byggnation av gemensam arkivlokal i Stripa. 
Kanslienheten har fått i uppdrag av kommundirektören att 
utreda en kortsiktig lösning för kommunarkivet. I en längre 
planering finns förhoppningar om att Statsskogsskolans 
befintliga lokaler ska kunna göras om till arkivlokaler. 
 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 
 

   Ledamöternas förslag till beslut 
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Arnold Bengtsson (S) föreslår att ärendet bordläggs och att 
sammanträdet avslutas på grund av hot mot ledamöter i 
kommunfullmäktigelokalen. 
_____ 
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§81/19   Dnr: KS 2019/61 
 
Interpellation från Mats Seijboldt (SD) till 

kommunstyrelsens ordförande om 

oppositionsrådsposten 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Mats Seijboldt (SD) har inkommit med en interpellation. 
Kommunstyrelsens ordförande, Irja Gustavsson (S), har 
inkommit med ett skriftligt svar. 
 
Förslag till beslut 

 

Interpellationen ställs och besvaras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Arnold Bengtsson (S) föreslår att ärendet bordläggs och att 
sammanträdet avslutas på grund av hot mot ledamöter i 
kommunfullmäktigelokalen. 
_____ 
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§82/19   Dnr: KS 2019/115 
 
Motion från Lillemor Bodman (M) om 

integrationsarbete i Lindesbergs kommuns skolor 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion om 
integrationsarbete i kommunens skolor.  
 
Förslag till beslut 

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Arnold Bengtsson (S) föreslår att ärendet bordläggs och att 
sammanträdet avslutas på grund av hot mot ledamöter i 
kommunfullmäktigelokalen. 
_____ 
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§83/19   Dnr: KS 2019/90 
 
Medborgarförslag om gång- och cykelbana 

Lindesberg-Fornaboda-Gusselby 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  
 
Ärendebeskrivning 

 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där hen 
föreslår att en gång- och cykelbana ska anläggas mellan 
Lindesberg-Fornaboda-Gusselby. 

 
Förslag till beslut  

 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Arnold Bengtsson (S) föreslår att ärendet bordläggs och att 
sammanträdet avslutas på grund av hot mot ledamöter i 
kommunfullmäktigelokalen. 
_____ 

 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Medborgaren 
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KF §84/19 
 
Meddelanden 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Kommunfullmäktige : 
 
2019-03-25 Stadshus § 11 Verksamhet inom Besök 
Linde AB - Stripa gruvområde Dnr  

  

 

 

 
 


