
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2018-10-16 

Plats och tid: Lindeskolans aula, kl. 17:00-18:10 

Beslutande: Daniel Andersson (S) 

Irja Gustavsson (S) 

Linda Svahn (S) 

Jonas Bernström (S) 

John Omoomian (S) 

Ingela Larsson (S) 

Anders Ceder (S) 

Ulla Lundqvist (S) 

Nafih Mawlood (S) 

Renate Hermansson (S) 

Bengt Storbacka (S) 

Margareta Ahlm (S) 

Arnold Bengtsson (S) 

Ulf Axelsson (V) 

Gunilla Remnert (V) 

Hans Lindkvist (V) 

Jonas Kleber (C) 

Susanne Karlsson (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) 

Margareta Andergard (KD) 

Inger Griberg (MP) 

Per Söderlund (SD) 

Mats Seijboldt (SD) 

Jari Mehtäläinen (SD) 

Thord Durnell (SD) 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2018-10-16 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-10-16 

Anslaget sätts upp 

2018-10-19 

Anslaget tas ned 

2018-11-10 

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

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

Fredrik Rosenbecker (SD) 

Björn Larsson (SD) 

Anders Eriksson (SD) 

Tom Persson (SD) 

Amanda Funk (SD) 

Anders Persson (LPO) 

Tjänstgörande ersättare 
Bo Stenberg (S) för Lena Kallionpää (S) 

Övriga deltagare 
Henrik Arenvang, kommundirektör 

Anna Nilsson, kanslichef 

Gunilla Sandgren, ekonomichef 

Utses att justera Irja Gustavsson (S) och Mats Seijboldt (SD) med Margareta Ahlm (S) och Pär-

Ove Lindqvist (M) som ersättare. 

Justeringens 

plats och tid: 
Kommunhuset, 18 oktober, kl. 13.00 

Underskrifter: Sekreterare ______________________ 

Anna Nilsson 

Paragraf 120 - 130 

Ordförande _____________________________________________________

Jonas Kleber  

Justerare _____________________________________________________ 

Irja Gustavsson och Mats Seijboldt 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2018-10-16 

Ärendeförteckning 

§120/18 Presentation av ny kommundirektör 

§121/18 Allmänhetens frågestund 

§122/18 Val av valberedning 2018-2022  

§123/18 Redovisning av motioner som ej är slutbehandlade per den 23 

augusti 2018 

§124/18 Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 

23 augusti 2018 

§125/18 Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 1 2018 

§126/18 Slutlig rösträkning och mandatfördelning för val till 

kommunfullmäktige 2018-09-09 

§127/18 Svar på medborgarförslag om att kommunen ska sluta skjuta 

fyrverkerier 

§128/18 Motion från Ulla Lundqvist (S) om rensning av träd och bilvrak, 

påfyllning av sand och lagning av brygga vid badplatsen Viken i 

Guldsmedshyttan 

§129/18 Interpellation från Christina Pettersson (C) om porrfilter i skolorna 

§130/18 Meddelanden 



LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2018-10-16 

KF §120/18 Dnr: 

Presentation av ny kommundirektör 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Christer Lenke har avslutat sin tjänst som kommundirektör och från 

1 oktober är Henrik Arenvang ny kommundirektör. Henrik 

Arenvang presenterar sig själv och hans vision för det framtida 

arbetet i Lindesbergs kommun. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

_____ 



LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2018-10-16 

KF §121/18  Dnr: KS 2018/72 

Allmänhetens frågestund 

En medborgare ställde en fråga om sitt tidigare inlämnade 

medborgarförslag. Medborgaren önskade förtydligande gällande 

svaret från besök Linde. Kommunstyrelsens ordförande ber att få 

återkomma med svar till medborgare. 



LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2018-10-16 

KF §122/18  Dnr: KS 2018/365 

Val av valberedning 2018-2022 

Beslut 

9 ledamöter och 9 ersättare till valberedningen för perioden 2018-

10-14 – 2022-10-14:

Ordinarie Ersättare 

Margareta Ahlm (S) Ingela Larsson (S) 

Nafih Mawlod (S) Anders Ceder (S) 

Renate Hermansson (S) Daniel Andersson (S) 

Christina Pettersson (C) Tuula Marjeta (C) 

Gunilla Remnert (V) Inger Söderberg (V) 

Jan Hansson (M) Nils Detlofsson (L) 

Markus Lundin (KD) Agneta Nilsdotter (MP) 

Fredrik Rosenbecker (SD) Tommy Lönnström (SD) 

Amanda Funck (SD) Krister Jakobsson (SD) 

Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktiges 

valberedning för perioden 2014-10-15 - 2018-10-14: 

Ordförande Vice ordförande 

Margareta Ahlm (S) Christina Pettersson (C) 

Ärendebeskrivning 

Varje ny mandatperiod ska kommunfullmäktige utse en 

valberedning. Valberedningen består av nio ledamöter och nio 

ersättare. 

Förslag till beslut 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-10-16  

 

9 ledamöter och 9 ersättare till valberedningen för perioden 2018-

10-14 – 2022-10-14: 

 

Ordinarie   Ersättare 

Margareta Ahlm (S)  Ingela Larsson (S) 

    

Nafih Mawlod (S)  Anders Ceder (S) 

    

Renate Hermansson (S)  Daniel Andersson (S) 

    

Christina Pettersson (C)  Tuula Marjeta (C) 

    

Gunilla Remnert (V)  Inger Söderberg (V) 

   

Jan Hansson (M)  Nils Detlofsson (L) 

  

Markus Lundin (KD)  Agneta Nilsdotter (MP) 

    

Fredrik Rosenbecker (SD)  Tommy Lönnström (SD) 

    

Amanda Funck (SD)  Krister Jakobsson (SD) 

 

 

Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktiges 

valberedning för perioden 2014-10-15 - 2018-10-14: 

 

Ordförande   Vice ordförande 

Margareta Ahlm (S)  Christina Pettersson (C) 

 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

  Kanslienheten 

För kännedom 

De valda 

 

 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-10-16  

 

KF §123/18   Dnr: KS 2018/311 

 

Redovisning av motioner som ej är slutbehandlade per 

den 23 augusti 2018 
 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  

 

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 23 augusti 2018. 

Förslag till beslut 

 

 

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 23 

augusti 2018 överlämnas till kommunfullmäktige 

 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jonas Kleber (C) föreslår att informationen läggs till handlingarna. 

 

 

_____ 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-10-16  

 

KF §124/18   Dnr: KS 2018/312 

 

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till 

nämnder per den 23 augusti 2018 
 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

 

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 23 augusti 2018. 

 

Förslag till beslut 

 

 

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 23 

augusti 2018 överlämnas till kommunfullmäktige. 

 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jonas Kleber (C) föreslår att informationen läggs till handlingarna. 

 

 

_____ 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (15)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-10-16  

 

KF §125/18   Dnr: KS 2018/349 

 

Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 

1 2018 
 

Beslut 

 

Redovisning av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 1 2018 läggs till handlingarna.  

 

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 1 2018 läggs till handlingarna.  

 

 

_____ 

 

För kännedom 

  Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-10-16  

 

KF §126/18   Dnr: KS 2018/354 

 

Slutlig rösträkning och mandatfördelning för val till 

kommunfullmäktige 2018-09-09 
 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Länsstyrelsen Örebro län har på Valmyndighetens hemsida redovisat 

protokoll över slutlig rösträkning och mandatfördelning för val till 

kommunfullmäktige 2018. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jonas Kleber (C) föreslår att informationen läggs till handlingarna. 

 

_____ 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-10-16  

 

KF §127/18   Dnr: KS 2018/313 

 

Svar på medborgarförslag om att kommunen ska sluta 

skjuta fyrverkerier 
 

Beslut 

 

Ärendet tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 

november 2018. 

 

  Ärendebeskrivning 

 En medborgare föreslår i ett medborgarförslag, ankommet den 5 

september 2018, att Lindesbergs kommun inte ska skjuta 

fyrverkerier vid exempelvis nyår och sommarsaluten. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 september att 

kommunstyrelsen ordförande ska lämna ett skriftligt svar till 

kommunfullmäktiges sammanträde den 16 oktober 2018. 

Kommunstyrelsens ordförande har skrivit ett svar på 

medborgarförslaget men detta svar har missats att tas med i 

kallelsen. 

 

Förslag till beslut 

Jonas Kleber (C) föreslår att ärendet tas upp vid 

kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 21 november 2018. 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-10-16  

 

KF §128/18   Dnr: KS 2018/303 

 

Motion från Ulla Lundqvist (S) om rensning av träd 

och bilvrak, påfyllning av sand och lagning av brygga 

vid badplatsen Viken i Guldsmedshyttan 
 

Beslut 

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ulla Lundqvist (S) föreslår i en motion, inkommen den 28 augusti 

2018, att badet i Viken (Guldsmedshyttan) ska ses över. Detta ska 

göras genom att slänten rensas från sly, sand fylls på, strandremsan 

gallras från överhängande träd och bilvrak tas bort, bryggan lagas 

samt att badet görs iordning inför badsäsongen 2019. 

 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jonas Kleber (C) föreslår att motionen remitteras till 

kommunstyrelsen. 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (15)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-10-16  

 

KF §129/18   Dnr: KS 2018/331 

 

Interpellation från Christina Pettersson (C) om 

porrfilter i skolorna 
 

Beslut 

 

Interpellationen får ställas och anses besvarad.  

 

Ärendebeskrivning 

 

 Christina Pettersson (C) inkom med en interpellation till barn- och 

bildningsnämndens ordförande den 6 september 2018. Enligt 

arbetsordningen ska en interpellation inkomma sju dagar innan 

utskick till kommunfullmäktige för att tas med i kallelsen. Därför 

hänsköts interpellationen till kommunfullmäktiges sammanträde den 

16 oktober 2018. 

 

Christina Pettersson (C) ställer följande fråga i sin interpellation till 

barn- och utbildningsnämndens ordförande: 

Har Lindesbergs kommun och skolan tagit beslutet att sätta in en 

filter som förhindrar att eleverna kommer in på så kallade porrsiter?  

 

Ett skriftligt svar på interpellationen har lämnats in till kanslienheten 

från barn- och utbildningsnämndens ordförande. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jonas Kleber (C) föreslår att Christina Petterson (C) får ställa sin 

interpellation. 

  

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-10-16  

 

KF §130/18 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Kommunfullmäktige : 

 

2018-09-27 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 

(beslutande)s sammanträde den 18 september 2018 - 

Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige till 

nämnd/kommunalt bolag/verksamhet augusti 2018 Dnr KS 

2018/290 
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