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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-02-14  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-02-14 

Anslaget sätts upp 22 februari   Anslaget tas ned 16 mars 2022   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Lindeskolans aula, kl. 17:00-20:00 

Beslutande: Joacim Hermansson (S) 
Bo Stenberg (S) 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Bengt Storbacka (S) 
Margareta Ahlm (S) 
Arnold Bengtsson (S) 
Sofié Krantz (S) 
Ulf Axelsson (V) 
Gunilla Remnert (V) 
Hans Lindkvist (V) 
Jonas Kleber (C) 
Susanne Karlsson (C) 
Magnus Storm (C) 
Johan Andersson (C) 
Tuula Marjeta (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Jan Hansson (M) 
Fredrik Lindmark (M) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Emil Wellander (M) 
Markus Lundin (KD) 
Margareta Andergard (KD) 
Nils Detlofsson (L) 
Inger Griberg (MP) 
Lars Ljunggren (SD) 
Tommy Lönnström (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Tom Persson (SD) 
Anders Persson LPO 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

  

Tjänstgörande 

ersättare: 
Kristine Andersson (S), ersätter Anders Ceder (S) 
Christina Pettersson (C), ersätter Inga Ängsteg (C) 
Zaki Habib (S), ersätter Lennart Olsson (S) 
Bertil Jansson (M), ersätter Tomas Klockars (M) 
Göran Gustavsson (M), ersätter Anniette Lindvall (M) 
Stefan Eriksson (S), ersätter Ingela Gyllenbacka (S) 
Tommy Kragh (S), ersätter Daniel Andersson (S) 
Reidar Larsson (SD), ersätter Thord Durnell (SD)  
Rickard Jirvelius (SD), ersätter Per Söderlund (SD) §§3-25 
 

Övriga deltagare: Anna Lundström, kanslienheten 
Rouzbeh Isa, kanslienheten 
Madde Gustavsson, förvaltningschef socialförvaltningen §2 
Peter Björklund, socialförvaltningen §2 
Jessica Öhlund, socialförvaltningen §2 
Linda Samuelsson, socialförvaltningen §2 
Mathz Eriksson (C), socialnämndens ordförande 
 

Utses att justera Tommy Kragh (S) och Lillemor Bodman (M) med Joacim 
Hermansson (S) och Margareta Andergard (KD) som ersättare 
 

Justeringens plats 

och tid: 
21 februari kl. 16, kommunhuset 
 
 

Underskrifter 

 

 
Sekreterare 

 
 
_______________________________ 
Anna Lundström 

 
Paragraf 

 
1 - 25 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Arnold Bengtsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
TOMMY KRAGH             LILLEMOR BODMAN 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§1/22 Allmänhetens frågestund 

  

§2/22 Information från socialnämnden 

  

§3/22 Detaljplan del av Tredingen 1:1 med flera 

  

§4/22 Äskande om 7 miljoner kronor för skolskjutskostnader till barn- 
och utbildningsnämnden 

  

§5/22 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, begäran av medel för 
att utreda befintliga VA-verksamheter i Lindesberg kommun 

  

§6/22 Avgifter för matlådor inom hemtjänsten 

  

§7/22 Medelstilldelning för Samordningsförbundet i norra Örebro län 
SOFINT 2022 

  

§8/22 Gemensam budget för barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden – ombudgetering från år 2022 

  

§9/22 Riktlinje för investeringar 

  

§10/22 Motion från Lillemor Bodman (M) om kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktiges behandling av beslutade motioner 

  

§11/22 Motion från Tomas Klockars (M) om justering av protokoll 
genom elektronisk signering 

  

§12/22 Reglemente för kulturstipendium från 2022 

  

§13/22 Reglemente för föreningsledarstipendium från 2022 

  

§14/22 Reglemente för byggnadspris från 2022 

  

§15/22 Interpellation från Inger Griberg (MP) om arbetet med 
krisberedskap i Lindesbergs kommun 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

  

§16/22 Motion från Tomas Klockars (M) om turistbussar under 
sommarmånaderna 

  

§17/22 Medborgarförslag om ett fördröjande av verkställighet av 
vindkraft tills översiktsplanen är beslutad 

  

§18/22 Medborgarförslag om handlingsplan för särskilt begåvade elever 

  

§19/22 Medborgarförslag om stopp för etablering av vindkraft i 
Norrmogen i Ramsberg 

  

§20/22 Medborgarförslag om att erbjuda kostnadsfria halkskydd till 
äldre medborgare 

  

§21/22 Medborgarförslag om allmänhetens tid i Lindbackaskolans 
idrottshall 

  

§22/22 Avsägelse och fyllnadsval efter Anders Larsson (SD) som 
lekmannarevisor i Tallen kooperativa hyresrättsförening 2019-
2022 

  

§23/22 Avsägelse och fyllnadsval efter Sigrid Josefin Borgström (S) som 
ledamot i tillväxtnämnden 

  

§24/22 Avsägelse från Anna Lindberg som förordnande som borgerlig 
begravningsförrättare 

  

§25/22 Meddelanden 
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§1/22   Dnr:  

 

Allmänhetens frågestund 
 

Ärendebeskrivning 

 
 
En medborgare undrar när Lindesbergs kommun ska använda 
sitt kommunala veto i frågor gällande vindkraft. 
Kommunstyrelsens ordförande, Bengt Storbacka (S), svarar att 
kommunen vill ha en vindbruksplan på plats först. Kommun ska 
ta sitt ansvar gällande klimatarbetet men kommunen måste 
utreda vart det är passande för vindkraft och andra lösningar.  
 
 
___ 
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§2/22   Dnr:  

 

Information från socialnämnden 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

 
 
Socialförvaltningen och ordförande för socialnämnden, Mathz 
Eriksson (C), informerar om delar från sin verksamhet. Fokus 
ligger på vård- och omsorg.  
 
Förvaltningen berättar om arbetet med nära vård. Nära vård är 
inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens 
primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära 
vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med 
hälsa, vård och omsorg.  
 
_____ 
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§3/22   Dnr: KS 2020/334 

 

Detaljplan del av Tredingen 1:1 med flera 
 

Beslut 

 
Detaljplan för Tredingen 1:1 med flera enligt förslag inlämnat av 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen den 10 november 2021, 
antas. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av Fastigheter i 
Linde AB arbetat fram ett förslag till detaljplan för del av 
Tredingen 1:1 med flera. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för nya bryggor i 
ett centralt läge som kan bidra till ett stärkt båtliv och en ökad 
aktivitet på Lindessjön. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen beslutade den 10 
november 2021 att tillstyrka Detaljplan för del av Tredingen 1:1 
med flera och skicka den vidare till kommunfullmäktige i 
Lindesbergs kommun för antagandeprövning. 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Detaljplan för Tredingen 1:1 med flera enligt förslag 

inlämnat av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen den 
10 november 2021, antas. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Pär-Ove Lindqvist (M), Tommy Kragh (S) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
______ 
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För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

För kännedom: 

Fastigheter i Linde AB 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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§4/22   Dnr: KS 2021/125 

 

Äskande om 7 miljoner kronor för 

skolskjutskostnader till barn- och 

utbildningsnämnden 
 

Beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. Avslå äskandet av 7 miljoner för skolskjutskostnader i 
avvaktan på genomlysningen av kostnadsutvecklingen av 
skolskjutsar. 

2. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen under 
första halvåret 2022. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 9 november 2020 
att föreslå kommunstyrelsen att väcka ärende i 
kommunfullmäktige och avisera om en budgetvarning 2021 när 
det gäller skolskjutskostnader efter aviseringar från länstrafiken 
om kostnadsökningar. (Dnr: BUN 2019/52, §112/20). 

Efter månads uppföljningen för mars månad så beslutar barn- 
och utbildningsnämnden om att äska 7 miljoner kronor för 
skolskjutskostnader till kommunfullmäktige. (Dnr: BUN 
2020/101, § 45/21). Under hösten har det aviserats om att 
ökningen för skolskjutskostnader inte kommer att hamna på 7 
miljoner kronor utan det kan blir ytterligare kostnadsökning. 
Utifrån detta så behöver det ske en genomlysning av vad 
kostnadsökningen kan hamna på samt se ett helhetsperspektiv 
utifrån förändringar gällande linjetrafikens turer.  

Kommunstyrelsen är medvetna om problematiken om 
kostnadsökningen och nämndens budgetavvikelse för skolskjuts 
under genomlysningen ska inte belasta barn- och 
utbildningsnämnden. Införandet av resursfördelningsmodell är 
även en del i arbetet med hur kommunen ska hantera 
skolskjutskostnader i framtiden. 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Avslå äskandet av 7 miljoner för skolskjutskostnader i 
avvaktan på genomlysningen av kostnadsutvecklingen av 
skolskjutsar. 

2. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen under 
första halvåret 2022. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Bengt Storbacka (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
 
_______ 

För kännedom: 

Ekonomienheten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen. 
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§5/22   Dnr: KS 2021/130 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, begäran av 

medel för att utreda befintliga VA-verksamheter i 

Lindesberg kommun 
 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i samband 
med budget 2023 anslå 589 000 kr för att utreda befintliga VA-
verksamheter i Lindesbergs kommun. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsområden utgör 
grunden för hela den kommunala VA-verksamheten.  
Det är endast inom verksamhetsområdena som lag (2006:412) 
om allmänna vattentjänster gäller. Den lag som reglerar 
skyldigheter och rättigheter för såväl kommun, huvudman och 
fastighetsägare. Av vattentjänstlagen följer även att 
kommunernas beslutade ABVA och VA-taxor endast gäller inom 
verksamhetsområdena.  
 
Enligt vattentjänstlagen 7 § ska det framgå vilka fastigheter som 
ett verksamhetsområdesbeslut omfattar. Detta görs tydligast 
med en fastighetslista och tillhörande kartunderlag.  
 
I dagsläget har förbundet endast tillgång till 
verksamhetsområdesbeslut som tagits efter förbundets bildande 
år 2003. De kartunderlag från före år 2003 som förbundet fått 
från kommunerna kan inte verifieras med 
verksamhetsområdesbeslut tagna i kommunfullmäktige.  
 
Det är kommunerna (kommunfullmäktige), inte VA-
huvudmannen, som bär ansvaret för att beslut om 
verksamhetsområden finns antagna, och vilka uppfyller 
vattentjänstlagens krav på tydlighet och tillgänglighet. VA-
kollektivens medel får endast användas inom av kommun 
beslutade verksamhetsområden.  
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På grund av verksamhetsområdesbeslutens juridiska tyngd 
enligt vattentjänstlagen 6 §, i kombination med dagens situation 
där tillgång till många beslut saknas, vill VA-avdelningen 
uppmärksamma kommunerna kring problematiken och ge 
förslag till lösning.  
 
Den lösning VA-avdelningen har funnit mest lämplig för detta, är 
att lägga ut uppdraget till en konsult, genom att presentera en 
offertförfrågan till de konsulter som VA-avdelningen har 
ramavtal med inom för uppdraget lämplig avtalsgrupp.  
 
Kostnaden för uppdraget uppskattas uppgå till 1 150 000 kr 
exkl. moms inklusive konsultkostnad, kostnad för VA-
avdelningens merarbete och andra oförutsedda kostnader. 
Kostnaden fördelas procentuellt mellan de fyra kommunerna 
enligt kommunnyckelns värden.  
 
För Hällefors kommun innebär det en total uppskattad kostnad 
om 175 000 kr.  
 
För Lindesbergs kommun innebär det en total uppskattad 
kostnad om 589 000 kr.  
 
För Ljusnarsbergs kommun innebär det en total uppskattad 
kostnad om 118 000 kr.  
 
För Nora kommun innebär det en total uppskattad kostnad om 
268 000 kr. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i samband 
med budget 2023 anslå 589 000 kr för att utreda befintliga VA-
verksamheter i Lindesbergs kommun. 
 
_____ 
 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Ekonomienheten 
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§6/22   Dnr: KS 2021/305 

 

Avgifter för matlådor inom hemtjänsten 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Höja avgiften per matlåda till 57 kr från och med 2022–

03–01. Därefter höjs den årligen i enlighet med 
konsumentprisindex. 

2. Nivån på avgiften för hemkörning ändras inte utan 
räknas endast upp i enlighet med årligt 
konsumentprisindex. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda matlådor 
inom ordinärt boende enligt beslut SN §53/21. Förvaltningen 
har tillsammans med måltidsenheten sett över debiteringen 
gentemot de enskilda samt risker och konsekvenser för enskilda 
och hur förändringen kommer att påverka producerande 
enheter. 

Under 2020 levererade Socialförvaltningen 59 438 st matlådor 
till enskilda i ordinärt boende. Av dem avsåg 6 034 st 
specialkost. För 2021 prognosticeras antalet portioner uppgå till 
60 034 st baserat på antalet producerade matlådor under första 
kvartalet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
1. Höja avgiften per matlåda till 57 kr från och med 2022–

03–01. Därefter höjs den årligen i enlighet med 
konsumentprisindex. 

2. Nivån på avgiften för hemkörning ändras inte utan 
räknas endast upp i enlighet med årligt 
konsumentprisindex. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Ulf Axelsson (V), Markus Lundin (KD) och Pär-Ove Lindqvist (M) 
förslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
_____ 
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För åtgärd: 

Socialnämnden 
 

För kännedom: 

Förvaltningschef socialförvaltningen 
Verksamhetschef Vård och omsorg 
Verksamhetschef måltidsenheten 
Ekonomienheten 
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§7/22   Dnr: KS 2021/190 

 

Medelstilldelning för Samordningsförbundet i norra 

Örebro län SOFINT 2022 
 

Beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera budgetanslaget 
för medlemsbidrag till Samordningsförbundet i norra Örebro län 
(SOFINT), 436 000 kronor från socialnämnden till 
kommunstyrelsens ansvarsområde  
 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun är medfinansiärer av Samordningsförbundet 
i norra Örebro län (SOFINT). Inför år 2022 föreslås ingen 
förändring av debiteringen gentemot kommunerna och 
Lindesbergs andel uppgår till 510 208 kr.  
 
Budgeten för SOFINT, som finns inom Socialförvaltningen under 
verksamheten Ekonomiskt bistånd, uppgår till 436 000 kr. 
Budgeten har inte räckt sedan 2018 då medlemsbidraget höjdes 
med 150 000 kr årligen. En viss del kunde finansieras genom 
omfördelning internt av budget men fortfarande är drygt 70 000 
kronor ofinansierade. 
 
Socialnämnden har 2021-08-19, §119 beslutat att:  
 

• ”Fortsatt vara medfinansiär av Samordningsförbundet i norra 
Örebro län år 2022.  

• Totala summan är 510 208 kr, förvaltningen har budgeterade 
medel på 436 000 kr. Resterande del begärs från kommunstyrelsen 
som förstärkning till socialnämndens budget gällande 
Samordningsförbundet i norra Örebro län SOFINT 2022.”  
 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare budget för ett flertal 
medlemsbidrag. 
 

Förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 
omdisponera budgetanslaget för medlemsbidrag till 
Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT), 436 000 
kronor från socialnämnden till kommunstyrelsens 
ansvarsområde  
 
_____ 
 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
 

För kännedom: 

Socialnämnden 
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§8/22   Dnr: KS 2021/304 

 

Gemensam budget för barn- och utbildningsnämnden 

och socialnämnden – ombudgetering från år 2022 
 

Beslut 

 
Kommunfullmäktige omdisponerar 500 000 kronor från barn- 
och utbildningsnämnden till socialnämndens budget. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har 2021-10-28, § 161 beslutat ”föreslå 
kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige 
beslutar att den del av den gemensamma pott som 
kommunfullmäktige tidigare överflyttat från socialnämndens 
budget till barn-och utbildningsnämndens budget återförs till 
socialnämnden år 2022.” Beloppet uppgår till 0,5 Mnkr. Anslaget 
utgör en delfinansiering av nämndens effektiviseringskrav för 
budget 2022. 
 
Potten 1 Mnkr, tillskapades för nämndernas insatser för barn- 
och ungdomar där det fanns ett gemensamt intresse för båda 
förvaltningarna och budgeterades i barn- och 
utbildningsnämndens ram. Ett gemensamt arbetsutskott 
bildades för samarbetet, men har nu upphört att gälla. 
 
Den gemensamma ledningsgruppen har beslutat att 0,5 Mnkr 
skall gå tillbaka till socialnämnden. 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Omdisponera 0,5 Mkr från barn- och 
utbildningsnämnden till socialnämndens budget 

 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
 

För kännedom: 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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§9/22   Dnr: KS 2021/209 

 

Riktlinje för investeringar 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige besluta att anta förändringen i riktlinjen för 
investeringar 

Ärendebeskrivning 

Riktlinjen för investeringar uppdaterades under 2019. Efter att ha  
arbetat med riktlinjen under 2020 och 2021 så har det upptäckts 
att det behöver ske några små justeringar och det är hur rutinen för 
inventarieförteckningar ska vara samt att kommunen har ett styr 
och kvalitetssystem där investeringarna dokumenteras istället för i 
pappersform. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förändringen i riktlinjen för 
investeringar. 
 
____ 
 
För åtgärd: 

Socialförvaltning 
Tillväxtförvaltning 
Barn- och utbildningsförvaltning 
Samhällsbyggnadsförvaltning 
Kommunstyrelseförvaltning 
Samhällsbyggnadsförbundet 
 

För kännedom: 

Ekonomienheten 
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§10/22   Dnr: KS 2020/203 

 

Motion från Lillemor Bodman (M) om 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges 

behandling av beslutade motioner 
 

Beslut 

Motionen återremitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Lillemor Bodman (M) föreslår i en motion att tid ska anges om 
motioner bifalls samt att om det finns någon osäkerhet gällande 
genomförandet ska motionen skyndsamt tillbaka till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Antalet motioner och medborgarförslag har ökat markant de 
senaste tre åren. Förvaltningen har tidigare svarat på en 
interpellation om hanteringen av motioner och 
medborgarförslag, samma svar gäller här. När antalet motioner 
och medborgarförslag har ökat har inte förvaltningen hunnit 
med. Nu jobbar vi med att ta fram tydliga rutiner för hur dessa 
ärenden ska hanteras. 
 
Förhoppningen är att rutinerna ska vara färdiga och antagna av 
kommunstyrelseförvaltningen till årsskiftet. Målet är att 
motionerna ska besvaras snabbare idag.  
 

Förslag till beslut 

Motionen anses besvarad.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Nils Detlofsson (L) föreslår att ärendet återremitteras för att de 
två attsatserna ska besvaras i motionssvaret. Bengt Storbacka 
(S) och Lillemor Bodman (M) föreslår bifall till Nils Detlofssons 
(L) återremiss.   

Beslutsgång 
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Ordförande föreslår följande beslutsgång:  
 
Först behandlas frågan om återremiss. Kommunfullmäktige 
godkänner beslutsgången.  
 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras med 
motivering att tjänsteskrivelsen ska innehålla svar på motionens 
frågeställningar och svar.  
______ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Sammanträdesprotokoll 22 (41) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2022-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 

§11/22   Dnr: KS 2020/122 

 

Motion från Tomas Klockars (M) om justering av 

protokoll genom elektronisk signering 
 

Beslut 

Motionen anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Tomas Klockars (M) har inkommit med en motion där han 
föreslår att justering av sammanträdesprotokoll ska ske genom 
elektronisk signering (e-signering).  
 
Förvaltningen ser positivt på att införa e-signering för protokoll. 
Under 2022 kommer upphandling av diariesystem att 
genomföras, ett av kraven kommer att vara e-signering.  
 
På kommunövergripande nivå diskuteras olika lösningar för e-
signering i kommunens grupp ”Samordning digitalisering”. 
Denna grupp träffas en gång per månad och har som uppdrag att 
kartlägga kommunens behov och lägga förslag till riktning för 
kommunens digitaliseringsarbete.   
 
Det ska dock tilläggas att e-signeringen inte kommer att 
digitalisera hela processen för protokoll. För att kunna övergå 
till en helt digital process krävs att kommunen har ett e-arkiv, 
för att säkerställa bevarandet av handlingarna. Detta finns inte i 
dagsläget.  

Förslag till beslut 

Motionen anses besvarad. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Pär-
Ove Lindqvists (M) förslag att motionen ska bifallas och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
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förslag. Omröstning begärs och genomförs enligt följande, de 
som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som 
röstar för Pär-Ove Lindqvists (M) förslag röstar nej. 
Omröstningen utföll med 23 ja och 21 nej, en ledamot 
frånvarande: 
 

 Ja Nej 

Tommy Kragh (S) x  

Hermansson Joacim, ledamot (S) x  

Stenberg Bo, ledamot (S) x  

Bernström Jonas, ledamot (S) x  

Omoomian John, ledamot (S) x  

Stefan Eriksson (S) x  

Kristine Andersson (S) x  

Lundqvist Ulla, ledamot (S) x  

Mawlod Nafih, ledamot (S) x  

Zaki Habib (S) x  

Storbacka Bengt, ledamot (S) x  

Ahlm Margareta, ledamot (S) x  

Krantz Sofie, ledamot (S) x  

Lindmark Fredrik, 1:e vice ordförande (M)  x 

Christina Pettersson (C) x  

Axelsson Ulf, ledamot (V) x  

Remnert Gunilla, ledamot (V) x  

Lindkvist Hans, ledamot (V) x  

Kleber Jonas, ledamot (C) x  

Karlsson Susanne, ledamot (C) x  

Storm Magnus, ledamot (C) x  

Andersson Johan, ledamot (C) x  

Marjeta Tuula, ledamot (C) x  

Lindqvist Pär-Ove, ledamot (M)  x 

Bodman Lillemor, ledamot (M)  x 
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Hansson Jan, ledamot (M)  x 

Göran Gustavsson (M)  x 

Bertil Jansson (M)  x 

Larsson Sven-Erik, ledamot (M)  x 

Wellander Emil, ledamot (M)  x 

Lundin Markus, ledamot (KD)  x 

Andergard Margareta, ledamot (KD)  x 

Detlofsson Nils, ledamot (L)  x 

Griberg Inger, ledamot (MP)  x 

Rickard Jirvelius (SD)  x 

Ljunggren Lars, ledamot (SD)  x 

(SD)   

Lönnström Tommy, ledamot (SD)  x 

Jakobsson Krister, ledamot (SD)  x 

Mehtäläinen Jari, ledamot (SD)  x 

Reidar Larsson (SD)  x 

Rosenbecker Fredrik, ledamot (SD)  x 

Persson Tom, ledamot (SD)  x 

Persson Anders, ledamot (LPO)  x 

Bengtsson Arnold, ordförande (S) x  

 23 21 

 

Reservationer 

Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M), Jan Hansson (M), 
Göran Gustavsson (M), Bertil Jansson (M), Sven-Erik Larsson 
(M), Emil Wellander (M), Markus Lundin (KD), Margareta 
Andergard (KD), Nils Detlofsson (L), Inger Griberg (MP), Rickard 
Jirvelius (SD), Lars Ljunggren (SD), Tommy Lönnström (SD), 
Krister Jakobsson (SD), Jari Mehtäläinen (SD), Reidar Larsson 
(SD), Fredrik Rosenbecker (SD), Tom Persson (SD), Fredrik 
Lindmark (M) och Anders Persson (LPO) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Pär-Ove Lindqvists (M) förslag att 
motionen ska bifallas.  
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_____ 
För kännedom 

Tomas Klockars (M) 
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§12/22   Dnr: KS 2021/277 

 

Reglemente för kulturstipendium från 2022 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för 
kulturstipendium. 

Ärendebeskrivning 

Efter omorganisationen där tillväxtnämnden skapats samt några 
års arbete med nuvarande reglemente för kulturstipendium 
behöver reglementet revideras. 

Revideringen handlar om att tillväxtnämnden ska kunna sätta 
sin prägel på kriterierna för kulturstipendiet men också om 
mindre justeringar. 
 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anta reviderat reglemente för 
kulturstipendium. 
____ 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidschef 
 

För kännedom: 

Förvaltningschef, tillväxtförvaltningen 
Tillväxtnämnden 
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§13/22   Dnr: KS 2021/278 

 

Reglemente för föreningsledarstipendium från 2022 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för 
föreningsledarstipendium. 

Ärendebeskrivning 

Efter omorganisationen där tillväxtnämnden skapats samt några 
års arbete med nuvarande reglemente för 
föreningsledarstipendium behöver reglementet revideras. 

Revideringen handlar om att tillväxtnämnden ska kunna sätta 
sin prägel på kriterierna för föreningsledarstipendiet men också 
om mindre justeringar. 
 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anta reviderat reglemente för 
föreningsledarstipendium. 
 
_____ 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
 

För kännedom: 

Kultur- och fritidschef 
Förvaltningschef, tillväxtförvaltningen 
Tillväxtnämnden 
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§14/22   Dnr: KS 2021/279 

 

Reglemente för byggnadspris från 2022 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för 
byggnadspris. 

Ärendebeskrivning 

Efter omorganisationen där tillväxtnämnden skapats samt några 
års arbete med nuvarande reglemente för byggnadspris behöver 
reglementet revideras. 

Revideringen handlar om att tillväxtnämnden ska kunna sätta 
sin prägel på kriterierna för byggnadspriset men också om 
mindre justeringar. 
 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige Anta reviderat reglemente för 
byggnadspris. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Tommy Lönnström (SD) föreslår att ordet ”god arkitektur” byts 
ut till ”god och hållbar arkitektur”. Inger Griberg (MP) och 
Markus Lundin (KD) föreslår bifall till Tommy Lönnströms (SD) 
förslag.  
 
Magnus Storm (C) och Tommy Kragh (S) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Tommy 
Lönnströms (SD) förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs 
och genomförs enligt följande, de som röstar för 
kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som röstar för 
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Tommy Lönnströms (SD) förslag röstar nej. Omröstningen utföll 
med 29 ja och 15 nej, en ledamot frånvarande: 
 

 Ja Nej 

Tommy Kragh (S) x  

Hermansson Joacim, ledamot (S) x  

Stenberg Bo, ledamot (S) x  

Bernström Jonas, ledamot (S) x  

Omoomian John, ledamot (S) x  

Stefan Eriksson (S) x  

Kristine Andersson (S) x  

Lundqvist Ulla, ledamot (S) x  

Mawlod Nafih, ledamot (S) x  

Zaki Habib (S) x  

Storbacka Bengt, ledamot (S) x  

Ahlm Margareta, ledamot (S) x  

Krantz Sofie, ledamot (S) x  

Lindmark Fredrik, 1:e vice ordförande (M)  x 

Christina Pettersson (C) x  

Axelsson Ulf, ledamot (V)  x 

Remnert Gunilla, ledamot (V)  x 

Lindkvist Hans, ledamot (V)  x 

Kleber Jonas, ledamot (C) x  

Karlsson Susanne, ledamot (C) x  

Storm Magnus, ledamot (C) x  

Andersson Johan, ledamot (C) x  

Marjeta Tuula, ledamot (C) x  

Lindqvist Pär-Ove, ledamot (M)  x 

Bodman Lillemor, ledamot (M)  x 

Hansson Jan, ledamot (M)  x 

Göran Gustavsson (M)  x 
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Bertil Jansson (M)  x 

Larsson Sven-Erik, ledamot (M)  x 

Wellander Emil, ledamot (M)  x 

Lundin Markus, ledamot (KD)  x 

Andergard Margareta, ledamot (KD)  x 

Detlofsson Nils, ledamot (L) x  

Griberg Inger, ledamot (MP)  x 

Rickard Jirvelius (SD) x  

Ljunggren Lars, ledamot (SD) x  

(SD)   

Lönnström Tommy, ledamot (SD)  x 

Jakobsson Krister, ledamot (SD) x  

Mehtäläinen Jari, ledamot (SD) x  

Reidar Larsson (SD) x  

Rosenbecker Fredrik, ledamot (SD) x  

Persson Tom, ledamot (SD) x  

Persson Anders, ledamot (LPO)  x 

Bengtsson Arnold, ordförande (S) x  

 29 15 

 
 
____ 

För kännedom: 

Kultur- och fritidschef 
Stadsarkitekt 
Förvaltningschef, tillväxtförvaltningen 
Tillväxtnämnden 
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§15/22   Dnr: KS 2021/299 

 

Interpellation från Inger Griberg (MP) om arbetet med 

krisberedskap i Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 

Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation om 
arbetet med krisberedskap i Lindesbergs kommun 
 

Förslag till beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 
 
____ 
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§16/22   Dnr: KS 2022/33 

 

Motion från Tomas Klockars (M) om turistbussar 

under sommarmånaderna 
 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 

Ärendebeskrivning 

Tomas Klockars (M) föreslår i en motion att kommunen ska 
införa turistbussar under sommarhalvåret. Turistbussen ska 
trafikera sevärdheter och besöksvärda platser i kommunen. 

 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
_____ 
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§17/22   Dnr: KS 2022/19 

 

Medborgarförslag om ett fördröjande av 

verkställighet av vindkraft tills översiktsplanen är 

beslutad 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 

En medborgare förslår att kommunen ska vänta med att fatta 
beslut om vindkraft till dess översiktsplanen är beslutad.  
 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
___ 
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§18/22   Dnr: KS 2022/20 

 

Medborgarförslag om handlingsplan för särskilt 

begåvade elever 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till barn- och 
utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare föreslår att kommunen ska ta fram en 
handlingsplan för särskilt begåvade elever. 
 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
____ 
 
För åtgärd: 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§19/22   Dnr: KS 2022/21 

 

Medborgarförslag om stopp för etablering av 

vindkraft i Norrmogen i Ramsberg 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare föreslår att Lindesbergs kommun ska besluta om 
stopp för vindkraft i Norrmogen, Ramsberg.  
 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.  
 
____ 
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§20/22   Dnr: KS 2022/4 

 

Medborgarförslag om att erbjuda kostnadsfria 

halkskydd till äldre medborgare 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 

En medborgare föreslår att kommunen ska erbjuda kostnadsfria 
halkskydd till äldre medborgare i kommunen. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
____ 
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§21/22   Dnr: KS 2022/34 

 

Medborgarförslag om allmänhetens tid i 

Lindbackaskolans idrottshall 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till tillväxtnämnden. 
 

Ärendebeskrivning 

En medborgare föreslår att principen om allmänhetens tid borde 
tillämpas även på kommunens idrottshallar, speciellt i 
Lindbackahallen. Medborgaren tror att detta skulle ge ungdomar 
en mer meningsfull fritid.  

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till tillväxtnämnden. 
 
_____ 
 
För åtgärd: 

Tillväxtnämnden 
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§22/22   Dnr: KS 2019/25 

 

Avsägelse och fyllnadsval efter Anders Larsson (SD) 

som lekmannarevisor i Tallen kooperativa 

hyresrättsförening 2019-2022 
 

Beslut 

1. Anders Larssons (SD) avsägelse godkänns 
2. platsen som lekmannarevisor lämnas vakant tillsvidare 
 

Ärendebeskrivning 

Anders Larsson (SD) har inkommit med en avsägelse för platsen 
som lekmannarevisor i Tallen kooperativa hyresrättsförening. 

 

Förslag till beslut 

1. Anders Larssons (SD) avsägelse godkänns 
2. XX utses till ny lekmannarevisor 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår att platsen lämnas vakant. 
 
____ 

   

För åtgärd: 

Systemförvaltare Troman 
 

För kännedom: 

Anders Larsson (S) 
Tallen kooperativa hyresrättsförening 
Revisorerna 
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§23/22   Dnr: KS 2020/222 

 

Avsägelse och fyllnadsval efter Sigrid Josefin 

Borgström (S) som ledamot i tillväxtnämnden 
 

Beslut 

1. Sigrid Josefin Borgströms (S) avsägelse godkänns 
2. Platsen som ledamot till tillväxtnämnden lämnas vakant 

Ärendebeskrivning 

Sigrid Josefin Borgström (S) har inkommit med en avsägelse 
som ledamot i tillväxtnämnden. 

Förslag till beslut 

3. Sigrid Josefin Borgströms (S) avsägelse godkänns 
2. XX utses till ny ledamot i tillväxtnämnden efter Sigrid Josefin 

Borgström (S) 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Margareta Ahlm (S) föreslår att platsen lämnas vakant. 
___ 
 
För åtgärd: 

Systemförvaltare Troman 
 

För kännedom: 

Sigrid Josefin Borgström (S) 
Tillväxtnämnden 
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§24/22   Dnr: KS 2019/10 

 

Avsägelse från Anna Lindberg som förordnande som 

borgerlig begravningsförrättare 
 

Beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen eftersom 
kommunstyrelsen beslutat att utse Anna Lindberg, inte 
kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 

Anna Lindberg har inkommit med en avsägelse som borgerlig 
begravningsförrättare. 
 

Förslag till beslut 

1. Anna Lindbergs avsägelse som borgerlig 
begravningsförrättare godkänns from april 2022 

2. Förordnandet lämnas vakant tillsvidare. 
 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare 
 

För kännedom: 

Anna Lindberg 
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KF §25/22 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Kommunfullmäktige : 
 
2021-10-22 Revisionsrapport om underhåll och skötsel 
av parkmiljöerna och skogsinnehavet i KNÖL-
kommunerna Dnr SBB2021-1118-1 Dnr  

  

 
2021-11-29 Beslut om ny ledamot Bo Stenberg (S) och 
ny ersättare Göran Karlsson (S) i kommunfullmäktige 
Dnr 201-9054-2021 Dnr KS 2021/218 

  

 
 

 

 


