
Sammanträdesprotokoll 1 (47) 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige  2022-04-25 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-04-25 
Anslaget sätts upp Anslaget tas ned 

Förvaringsplats  
för protokoll 

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

Plats och tid: Lindeskolans aula, kl. 17:00-20:40 

Beslutande: Joacim Hermansson (S) 
Bo Stenberg (S) 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Bengt Storbacka (S) 
Margareta Ahlm (S) 
Arnold Bengtsson (S) 
Sofié Krantz (S) 
Gunilla Remnert (V) 
Hans Lindkvist (V) 
Jonas Kleber (C) 
Magnus Storm (C) 
Inga Ängsteg (C) 
Tuula Marjeta (C) 
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) 
Inger Griberg (MP) 
Lars Ljunggren (SD) 
Tommy Lönnström (SD) 
Krister Jakobsson (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Tom Persson (SD) 
Anders Persson LPO 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Zaki Habib (S) för Daniel Andersson (S) 
Kristine Andersson (S) för Anders Ceder (S) 
Stefan Eriksson (S) för Ingela Gyllenbacka (S) 

2022-05-03 2022-05-25
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Victoria Johansson (S) för Lennart Olsson (S) 
Tommy Kragh (S) för Ulla Lundqvist (S) 
Christina Pettersson (C) för Susanne Karlsson (C) 
Björn Pettersson (C) för Johan Andersson (C) 
Maria Odheim Nielsen (V) för Ulf Axelsson (V) 
Sanna Jansson (L) för Nils Detlofsson (L) 
Bertil Jansson (M) för Pär-Ove Lindqvist (M) 
Rickard Jirvelius (SD) för Per Söderlund (SD) 
Reidar Larsson (SD) för Thord Durnell (SD) 
 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Anna Lundström, kanslienheten 
Rouzbeh Isa, kanslienheten 
Ebba Jansson, kanslienheten 
 

Utses att justera Margareta Ahlm (S) och Markus Lundin (KD) med Gunilla Remnert 
(V) och Fredrik Rosenbecker (SD) som ersättare. 
 

Justeringens plats 
och tid: 

Lindesbergs kommunhus, 2 maj kl. 16.00 
 
 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
26 - 57 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Arnold Bengtsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Margareta Ahlm                  Markus Lundin 
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Ärendeförteckning 

 
§26/22 Allmänhetens frågestund 
  
§27/22 Årsredovisning 2021 
  
§28/22 Revisionsberättelse 2021 Lindesbergs kommun 
  
§29/22 Personalekonomiskt bokslut 2021 
  
§30/22 Taxa för tillsyn av individuell mätning och debitering IMD 
  
§31/22 Framtida organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad 

Bergslagen 
  
§32/22 Uppsägning av avtal Frunzenskijdistriktet i Sankt Petersburg - 

vänort i Ryssland 
  
§33/22 Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade 4 

september till och med 30 juni 2021 
  
§34/22 Redovisning av medborgarförslag som är överlåtna till nämnder 

från 4 september 2019 till och med 30 juni 2021 
  
§35/22 Redovisning av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 3 år 2021 
  
§36/22 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) 

om att undersöka möjligheten till att inleda samarbete med 
organisationen Ung omsorg 

  
§37/22 Motion från Lillemor Bodman (M) och Emil Wellander (M) om 

att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i 
grundskola 
och gymnasium 

  
§38/22 Interpellation från Markus Lundin (KD) om aktivitet och träning 

för seniorer med hjälp av digital teknik 
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§39/22 Interpellation från Markus Lundin (KD) om förbättringar inom 

äldreomsorgen 
  
§40/22 Interpellation från Sven-Erik Larsson (M) om förtroende för 

socialförvaltningens förvaltningschef efter händelserna vid 
Tallåsens äldreboende 

  
§41/22 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) 

om att inrätta en dietist inom äldreomsorgen 
  
§42/22 Medborgarförslag om utökning av utegym vid arenan med nya 

träningsalternativ 
  
§43/22 Medborgarförslag om utbildning i PDV för elever och lärare på 

kommunens högstadieskola gymnasieskola 
  
§44/22 Medborgarförslag om att låta gräsmattor bli vildängar 
  
§45/22 Medborgarförslag om att utveckla badet Prästryggen i Frövi 
  
§46/22 Medborgarförslag om parkering vid badhuset i Lindesberg 
  
§47/22 Medborgarförslag om kommungym för anställda inom 

Lindesbergs kommun 
  
§48/22 Avsägelse och fyllnadsval Sven Erik Larsson (M) som ledamot i 

Socialnämnden 30 juni 2022 
  
§49/22 Avsägelse och val av ledamot i direktionen för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för Sven-Erik Larsson 
(M) 

  
§50/22 Avsägelse och val av uppdraget som ersättare i Länstrafiken i 

Örebro AB bolagsstämma från Sven Erik Larsson (M) 30 juni 
2022 

  
§51/22 Avsägelse och val av ombudsersättare i Stiftelsen Frövifors 

pappersbruksmuseum för Sven-Erik Larsson (M) 
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§52/22 Val av ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet i norra 

Örebro län (SOFINT) efter Sven-Erik Larsson (M) 
  
§53/22 Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från 

Sven Erik Larsson (M) 30 juni 2022 
  
§54/22 Avsägelse och fyllnadsval efter Ken Karlsson (S) som vice 

ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
  
§55/22 Fyllnadsval efter Sigrid Josefin Borgström (S) som ledamot i 

Tillväxtnämnden 
  
§56/22 Enkel fråga från Lillemor Bodman (M) om fontänen "Leda och 

svanen" 
  
§57/22 Meddelanden 
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KF §26/22   Dnr:  
 
Allmänhetens frågestund 

 

Ärendebeskrivning 
 

På kommunfullmäktige i december 2021 ställde Bergslagens 
Demensförening frågor till kommunstyrelsens ordförande med 
anledning av Socialnämndens beslut från den 28 oktober 2021 
om att stänga ned anhörigstödet i form av demensdagvård på 
Källgården från och med 1 januari 2022. Kommunstyrelsens 
ordförande bad om att få återkomma med och under 
sammanträdet den 25 april besvarades frågorna. 

Kommunstyrelsens ordförande besvarade även fråga som lyder: 
Min fråga är tidsplan för färdigställande av plan för projekt 
Sjövallen och för de kommande projekten.  

_______ 
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KF §27/22   Dnr: KS 2022/30 
 
Årsredovisning 2021 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Årsredovisningen för år 2021 antas. 

2. Årets resultat 23 918 004:34 kronor-överskott förs till det 
egna kapitalet samt verksamheterna vatten och avlopp 
samt renhållning regleras mot respektive 
balansräkningsenhet enligt nedan: 

• Underskott 10 022 335:29 kronor disponeras ur 
balansräkningsenheten för vatten och avlopp. 

• Överskottet 3 023 033:07 kronor förs till 
balansräkningsenheten för renhållning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar årsredovisningen för 
år 2021 till kommunstyrelsen. 

Kommunens resultat uppgår till 23 918 004:34 kronor. I 
resultatet ingår resultatet för va-enheten med underskott 10 
022 335:29 kronor och överskott för renhållningsenheten med 3 
023 033:07 kronor. 

Information om det ekonomiska resultatet samt nämndernas 
resultat 2021 har på en övergripande nivå lämnats på 
kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars 2022. Detaljer från 
verksamheterna med syfte att utvärdera måluppfyllelsen mm. 
för år 2021 har sedan presenteras vid analysdagen den 16 mars 
2022. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för år 2021 antas. 

2. Årets resultat 23 918 004:34 kronor-överskott förs till det 
egna kapitalet samt verksamheterna vatten och avlopp 
samt renhållning regleras mot respektive 
balansräkningsenhet enligt nedan: 



 

 Sammanträdesprotokoll 8 (47) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

• Underskott 10 022 335:29 kronor disponeras ur 
balansräkningsenheten för vatten och avlopp. 

• Överskottet 3 023 033:07 kronor förs till 
balansräkningsenheten för renhållning. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S), Kristine Andersson (S) och Inger Griberg 
(MP) föreslår bifall till kommunstyrelsen förslag. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Ekonomienheten 
För kännedom: 
Alla nämnder 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KF §28/22   Dnr: KS 2022/117 
 
Revisionsberättelse 2021 Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen, 
nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ för den 
bedrivna verksamheten 2021. 

Ärendebeskrivning 

Revisionsberättelse för 2021. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen, 
nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ för den 
bedrivna verksamheten 2021. 

_______ 
 
För kännedom: 
Revisionen 
Ekonomichef 
Samtliga nämnder 
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KF §29/22   Dnr: KS 2022/59 
 
Personalekonomiskt bokslut 2021 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen i form av 
personalekonomiskt bokslut 2021, 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 
exempelvis kostnader, hälsa, personalomsättning, arbetad tid, 
anställningsförhållande, kompetensförsörjning med mera. 
Sammanställningen är tänkt både som information men också 
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. 
 
Kortfattad sammanfattning av 2021 är: 

• 1 november hade kommunen 1 909 tillsvidareanställda. 
• 79 procent var kvinnor och 21 procent män. 
• 158 medarbetare slutade sin anställning vid Lindesbergs 

kommun. 
• 153 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, 

yrkesbenämning eller arbetsplats. 
• 78 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 76 

procent och av männen 87 procent. 
• Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 94,8 

procent och bland män 97,2 procent. Totalt 95,3 procent. 
• Medelåldern 2021 för kommunens medarbetare var 46,9 

år. 
• Sjukfrånvaron var 6,65 procent av ordinarie arbetstid. 
• Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till 2 miljoner 

kronor. 
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• 127 medarbetare anmälde en arbetsskada och 145 
anmälde tillbud 

• 52 medarbetare har under året gått i pension. 
 

Förslag till beslut 
Personalchef och kommunstyrelsens ordförande föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

• Redovisningen i form av personalekonomiskt bokslut 
2021, en övergripande redogörelse gällande 
personalrelaterade delar för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
 
För kännedom: 
Personalchefen 
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KF §30/22   Dnr: KS 2022/3 
 
Taxa för tillsyn av individuell mätning och debitering 
IMD 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige anta taxa för tillsyn av individuell mätning 
och debitering. 

Ärendebeskrivning 

Enligt Lag (2014:267) om energimätning i byggnader är det den 
eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- 
och byggområdet (byggnadsnämnden) som har tillsyn över att 
de skyldigheter som anges i lag fullgörs. 

Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn och meddela 
föreskrifter om avgifternas storlek. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta taxa för 
tillsyn av individuell mätning och debitering. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Anders Persson (LPO) föreslår att ärendet återremitteras med 
motiveringen att taxa för tillsyn av individuell mätning och 
debitering IMD utreds bättre för att se vad det kommer att kosta 
för ett hyreshus med denna besiktning. I 
besiktningskostnaderna ska allt ingå, från första besök till färdig 
åtgärd i vitesföreläggande. Tiden som en tjänsteperson lägger på 
den enskilde fastighetsägaren kommer att kosta ett antal 
timmar. Därför vill jag veta en ungefärlig kostnad.  

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: de som röstar 
för att ärendet ska avgöras idag röstar JA, de som röstar att 
ärendet ska återremitteras röstar NEJ. 
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Omröstningen utföll enligt följande: 32 JA och 11 NEJ. Se listan 
nedan för att se hur var och en av ledamöterna röstade: 
 
Förtroendevald JA NEJ 
Hermansson Joacim (S) X  
Stenberg Bo (S) X  
Andersson Kristine (S) X  
Omoomian John (S) X  
Bernström Jonas (S) X  
Mawlod Nafih (S) X  
Storbacka Bengt (S) X  
Ahlm Margareta (S) X  
Krantz Sofie (S) X  
Habib Zaki (S) X  
Eriksson Stefan (S) X  
Johansson Victoria (S) X  
Kragh Tommy (S) X  
Remnert Gunilla (V) X  
Lindkvist Hans (V) X  
Odheim Nielsen Maria (V) X  
Kleber Jonas (C) X  
Storm Magnus (C) X  
Marjeta Tuula (C) X  
Pettersson Christina (C) X  
Pettersson Björn (C) X  
Bodman Lillemor (M) X  
Hansson Jan (M) X  
Klockars Tomas (M)  X 
Larsson Sven-Erik (M) X  
Wellander Emil (M) X  
Jansson Bertil (M)  X 
Lundin Markus (KD) X  
Andergard Margareta (KD) X  
Jansson Sanna (L)  X 
Griberg Inger (MP) X  
Ljunggren Lars (SD)  X 
Lönnström Tommy (SD)  X 
Jakobsson Krister (SD)  X 
Mehtäläinen Jari (SD) X  
Rosenbecker Fredrik (SD)  X 
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Persson Tom (SD)  X 
Jirvelius Rickard (SD)  X 
Larsson Reidar (SD)  X 
Persson Anders (LPO)  X 
Ängsteg Inga, 2:a vice ordförande (C) X  
Lindmark Fredrik, 1:a vice ordförande 
(M) 

X  

Bengtsson Arnold, ordförande (S) X  
Summa totalt 32 11 

 

Reservationer 

Bertil Jansson (M), Tomas Klockars (M), Sanna Jansson (L), 
Rickard Jirvelius (SD), Lars Ljunggren (SD), Tommy Lönnström 
(SD), Krister Jakobsson (SD), Reidar Larsson (SD), Fredrik 
Rosenbecker (SD), Tom Persson (SD) och Anders Persson (LPO) 
reserverar sig mot beslutet. 

_______ 
För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KF §31/22   Dnr: KS 2021/54 
 
Framtida organisation av verksamheter inom 
Samhällsbyggnad Bergslagen 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen, som 
idag hanterar VA (vatten och avlopp), avfall och 
återvinning, gata, park och idrottsanläggningar, lokal och 
miljöservice, skog och naturvård upphör som egen 
juridisk person. Ansvaret övergår till respektive kommun. 

2. Alla fyra kommunerna (Lindesberg, Ljusnarsberg, 
Hällefors, Nora) fortsatt samverkar kring verksamheterna 
VA (vatten och avlopp), avfall och återvinning, gata och 
vinterhållning genom att en gemensam teknisk nämnd 
med egen förvaltning bildas. Sätet för den gemensamma 
nämnden föreslås organiseras i Lindesbergs kommun med 
politisk representation från Lindesberg, Nora, Hällefors 
och Ljusnarsberg. 

3. Verksamheterna inom lokal och miljöservice, 
idrottsanläggningar, park, natur och skogsvård, vilka idag 
organiseras inom kommunalförbundet Samhällsbyggnad 
Bergslagen, hanteras inom respektive kommun. 
Samarbeten kan komma att ske genom avtalssamverkan 
mellan kommuner. 

4. Förvaltningen inom Samhällsbyggnad Bergslagen, som 
idag hanterar planverksamhet, bygglov och tillsyn för de 
fyra kommunerna, får ett oförändrat uppdrag. 
Förvaltningen lyder fortsatt under en gemensam nämnd 
som består av politiker från de fyra kommunerna. 

5. Namnet och varumärket Samhällsbyggnad Bergslagen 
upphör 

6. Den nya politiska organisationen träder i kraft i samband 
med nya mandatperioden 1 januari 2023. 
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7. Kommunchefer/kommundirektörer presenterar senast 
juni 2022 ett förslag till finansieringsmodell för de båda 
nämnderna. 

8. Kommunchefer/kommundirektörer (i de fyra 
kommunerna) får i uppdrag att utarbeta och verkställa en 
genomförandeplan. 

Ärendebeskrivning 
Sedan 2003 samarbetar kommunerna i Norra Örebro län kring 
samhällsbyggnadsfrågor. Samarbetet har organiserats i ett 
gemensamt kommunalförbund samt en gemensam nämnd. Från 
2017 arbetar verksamheterna under det gemensamma namnet 
Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB. 
 
Förändringar i samhället i allmänhet och kommunernas 
utveckling i synnerhet skapar nya förutsättningar och nya 
villkor för samarbetet. Alla kommunerna är eniga om att sättet 
vi idag är organiserade på skapat en otydlighet gentemot 
medborgare, näringsliv och i vårt sätt att arbeta internt. 
 
För att på ett effektivare sätt kunna leda kommunerna in i 
framtiden inleddes 2019 ett arbete med att se över och skapa en 
tydligare organisation. Arbetet har skett både i kommunernas 
respektive politiska organ och i gemensamma organ som KNÖL-
KS, liksom på förvaltningsnivå. 
 
Under 2021 har en förstudie framtagen av KPMG presenterats, 
en remissrunda har genomförts gällande framtida samverkan 
och en utredning av teknisk förvaltning har behandlats. I slutet 
av 2021fick kommunernas kommundirektörer och -chefer i 
uppdrag att utifrån framtagen politisk viljeinriktning 
konkretisera ett antal beslutsförslag för att driva 
utvecklingsarbetet framåt. Det arbetet har nu lett fram till ett 
gemensamt förslag som skall behandlas i respektive kommun. 
 
Förslaget från kommundirektörer och -chefer kan i korthet 
beskrivas med att verksamheter som idag är organiserade under 
den gemensamma nämnden kvarstår i samma form, medan 
kommunalförbundet som juridisk person föreslås avvecklas.  
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En del av kommunalförbundets verksamheter flyttas in i 
respektive kommun och en del verksamheter kommer fortsatt 
bygga på samarbete mellan kommunerna Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora. Lindesbergs kommun föreslås bli 
huvudman för en ny gemensam nämnd med ansvar för 
verksamheterna Vatten och Avlopp, Renhållning och Gata, samt 
tillhörande projektenhet. Förslaget innebär att Samhällsbyggnad 
Bergslagen som namn och varumärke föreslås upphöra. 
 
Efter politiska beslut fortsätter arbetet i de fyra kommunerna 
med att, i samarbete med de fackliga organisationerna och 
extern expertis, arbeta fram en plan för förändringens 
genomförande. 
 

Förslag till beslut 
Kommundirektör föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen, som 
idag hanterar VA (vatten och avlopp), avfall och 
återvinning, gata, park och idrottsanläggningar, lokal och 
miljöservice, skog och naturvård upphör som egen 
juridisk person. Ansvaret övergår till respektive 
kommun. 

2. Alla fyra kommunerna (Lindesberg, Ljusnarsberg, 
Hällefors, Nora) fortsatt samverkar kring 
verksamheterna VA (vatten     och avlopp), avfall och 
återvinning, gata och vinterhållning genom att en 
gemensam teknisk nämnd med egen förvaltning bildas. 
Sätet för den gemensamma nämnden föreslås 
organiseras i Lindesbergs kommun med politisk 
representation från Lindesberg, Nora, Hällefors och 
Ljusnarsberg. 

3. Verksamheterna inom lokal och miljöservice, 
idrottsanläggningar, park, natur och skogsvård, vilka idag 
organiseras inom kommunalförbundet Samhällsbyggnad 
Bergslagen, hanteras inom respektive kommun. 
Samarbeten kan komma att ske genom avtalssamverkan 
mellan kommuner. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

4. Förvaltningen inom Samhällsbyggnad Bergslagen, som 
idag hanterar planverksamhet, bygglov och tillsyn för de 
fyra kommunerna, får ett oförändrat uppdrag. 
Förvaltningen lyder fortsatt under en gemensam nämnd 
som består av politiker från de fyra kommunerna. 

5. Namnet och varumärket Samhällsbyggnad Bergslagen 
upphör 

6. Den nya politiska organisationen träder i kraft i samband 
med nya mandatperioden 1 januari 2023. 

7. Kommunchefer/kommundirektörer presenterar senast 
juni 2022 ett förslag till finansieringsmodell för de båda 
nämnderna. 

8. Kommunchefer/kommundirektörer (i de fyra 
kommunerna) får i uppdrag att utarbeta och verkställa en 
genomförandeplan. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) och Tommy Kragh (S) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

_______ 
 
För kännedom: 
Nora kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Hällefors kommun 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  
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 2022-04-25  
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KF §32/22   Dnr: KS 2022/75 
 
Uppsägning av avtal Frunzenskijdistriktet i Sankt 
Petersburg - vänort i Ryssland 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Bryta vänortavtal med Frunzenskijdistriktet i Sankt 
Petersburg daterat 14 april 2003. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av Rysslands invasion av självständiga staten 
Ukraina föreslås Lindesbergs kommun lämna det 
vänortssamarbete som funnits med Frunzenskijdistriktet i Sankt 
Petersburg sedan 2003. 

Detta är inte en markering mot ryska folket utan mot en 
auktoritär statsledning ledd av Vladimir Putin. Vi tar starkt 
avstånd från Rysslands angrepp på ett demokratiskt och fredligt 
grannland varför ett fortsatt samarbete inte är möjligt. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Bryta vänortavtal med Frunzenskijdistriktet i Sankt 
Petersburg daterat 14 april 2003. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S), Tommy Lönnström (SD) och Jan Hansson 
(M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Informatör, kanslienheten 
Registrator, kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Frunzenskijdistriktet i Sankt Petersburg. 
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 2022-04-25  
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KF §33/22   Dnr: KS 2021/294 
 
Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade 
4 september till och med 30 juni 2021 
 

Beslut 

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade 4 
september till och med 30 juni 2021 läggs 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 4 september till och med 30 juni 2021. 

Förslag till beslut 
Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade 4 
september till och med 30 juni 2021 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
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KF §34/22   Dnr: KS 2021/295 
 
Redovisning av medborgarförslag som är överlåtna till 
nämnder från 4 september 2019 till och med 30 juni 
2021 
 

Beslut 
Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder från 4 
september 2019 till och med 30 juni 2021 läggs 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 från 4 september 2019 till och med 30 
juni 2021. 

Förslag till beslut 
Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder från 4 
september 2019 till och med 30 juni 2021 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
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KF §35/22   Dnr: KS 2022/65 
 
Redovisning av ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen kvartal 3 år 2021 
 

Beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 
kvartal 3 2021 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 inom socialförvaltningen 
kvartal 3 2021 överlämnas till kommunfullmäktige. 

_______ 
 
För kännedom: 
Socialnämnden 
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KF §36/22   Dnr: KS 2020/205 
 
Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta 
Andergard (KD) om att undersöka möjligheten till att 
inleda samarbete med organisationen Ung omsorg 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ärendebeskrivning 
KD har genom Markus Lundin och Margareta Andergard skrivit 
en motion gällande möjligheten för Lindesbergs kommun att 
inleda ett samarbete med organisationen Ung omsorg. 

För de äldre vill man med ungdomlig energi ge det lilla extra och 
en meningsfull vardag och social gemenskap. En möjlighet för 
ungdomar att kunna få sitt första extra jobb som erbjuder 
möjlighet att kunna utvecklas både som individ och ledare. 

Målet med Ung omsorg är att vara en naturlig språngbräda ut i 
arbetslivet och att ungdomen ska bli intresserad och engagerad i 
välfärdsfrågor framöver och med nya ögon vilja vara en del av 
lösningen på framtidens välfärdsutmaningar genom att göra 
äldreomsorgen mer mänsklig och attraktiv som ett framtida 
karriär- och yrkesval. 
 
Ärendet har remitterats till Tillväxtnämnden och Socialnämnden 
som ställer sig positiva till att tillväxtförvaltningen tillsammans 
med Socialförvaltningen bjuder in organisationen Ung omsorg 
för att ta del av deras verksamhet och se hur ett samarbete 
skulle kunna se ut. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Bifalla motionen. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_______ 
 
För åtgärd: 
Socialförvaltningen 
Tillväxtförvaltningen 
För kännedom: 
Förslagsställare 
Tillväxtnämnden 
Socialnämnden 
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KF §37/22   Dnr: KS 2021/27 
 
Motion från Lillemor Bodman (M) och Emil Wellander 
(M) om att öka elevinflytandet och den demokratiska 
processen i grundskola 
och gymnasium 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ärendebeskrivning 
Emil Wellander (M) och Lillemor Bodman (M) har inkommit 
med en motion om att öka elevinflytandet och den demokratiska 
processen i grundskola och gymnasium. Kommunstyrelsen har 
remitterat motionen till Barn- och utbildningsnämnden. 
 
I motionen ges fyra förslag: 

• Att alla skolor i Lindesbergs kommun ska erbjudas en 
elevrådsutbildning med exempelvis Elevernas 
riksförbund. 

• Att eleverna ges rätt förutsättningar för en hållbar 
struktur där de kan bedriva skoldemokratiskt arbete. 

• Att eleverna ska ges förutsättningar att bedriva 
elevrådsarbete på eget initiativ. 

• Att Barn- och utbildningsnämnden ges fortlöpande 
information hur detta arbete fortskrider. 

Motionen remitteras till Barn- och utbildningsnämnden som 
beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att förtydliga 
uppföljningen av det demokratiska uppdraget under 2022. 
Redovisningen ska ske inom ramen för lägesrapport per sista 
april, delårsredovisning per sista augusti och i årsredovisning 
för 2022. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 

• Motionen bifalls. 
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_______ 
 
För åtgärd: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
För kännedom: 
Förslagsställare 
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 Sammanträdesdatum  
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 2022-04-25  
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KF §38/22   Dnr: KS 2022/42 
 
Interpellation från Markus Lundin (KD) om aktivitet 
och träning för seniorer med hjälp av digital teknik 
 

Beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 
Markus Lundin (KD) har inkommit med en interpellation om 
aktivitet och träning för seniorer med hjälp av digital teknik. 
Interpellationen besvaras av socialnämndens ordförande Mathz 
Eriksson (C). 

Förslag till beslut 
Interpellationen ställs och besvaras. 

_______ 
 
För kännedom: 
Markus Lundin (KD) 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 28 (47) 
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 2022-04-25  
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KF §39/22   Dnr: KS 2022/97 
 
Interpellation från Markus Lundin (KD) om 
förbättringar inom äldreomsorgen 
 

Beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 
Markus Lundin (KD) har inkommit med interpellation om 
förbättringar inom äldreomsorgen i Lindesberg. Interpellationen 
är ställd till socialnämndens ordförande Mathz Eriksson. 

Förslag till beslut 
Interpellationen ställs och besvaras. 

_______ 
 
För kännedom: 
Markus Lundin (KD) 
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KF §40/22   Dnr: KS 2022/28 
 
Interpellation från Sven-Erik Larsson (M) om 
förtroende för socialförvaltningens förvaltningschef 
efter händelserna vid Tallåsens äldreboende 
 

Beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 
Interpellation från Sven Erik Larsson (M) om förtroende för 
socialförvaltningens förvaltningschef efter händelserna vid 
Tallåsens äldreboende. Interpellationen är ställd till 
kommunstyrelsens ordförande, Bengt Storbacka (S). 

Förslag till beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 

_______ 
 
För kännedom: 
Sven Erik Larsson (M) 
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 2022-04-25  
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KF §41/22   Dnr: KS 2022/102 
 
Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta 
Andergard (KD) om att inrätta en dietist inom 
äldreomsorgen 
 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 
Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) föreslår i en 
motion att äldreomsorgen ska inrätta en dietist. Då arbetet kring 
mat och näring är en integrerad del av vård och omsorg och ska 
präglas av kvalitetstänkande på alla nivåer. 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Markus Lundin (KD) 
Margareta Andergard (KD) 
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KF §42/22   Dnr: KS 2022/88 
 
Medborgarförslag om utökning av utegym vid arenan 
med nya träningsalternativ 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår 
utökning av utegymmet vid arenan med nya träningsalternativ. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen  
För kännedom: 
Förslagsställaren 
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 2022-04-25  
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KF §43/22   Dnr: KS 2022/110 
 
Medborgarförslag om utbildning i PDV för elever och 
lärare på kommunens högstadieskola gymnasieskola 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till barn- och 
utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare föreslår att Lindesbergs kommun ska utbilda 
personal och elever på Lindbackaskolan, Storåskolan, 
Fröviskolan samt Lindeskolan i PDV (Pågående dödligt våld). 
Detta efter attackerna i Trollhättan (2015), Eslöv (2021) och 
Kristianstad (2022). 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till barn- och 
utbildningsnämnden. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Barn- och utbildningsnämnden 
För kännedom: 
Medborgaren 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §44/22   Dnr: KS 2022/111 
 
Medborgarförslag om att låta gräsmattor bli vildängar 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare föreslår att Lindesbergs kommun ska dra ner på 
gräsklippningen och låta gräsmattor bli vildängar i stället.  

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Medborgaren 
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KF §45/22   Dnr: KS 2022/106 
 
Medborgarförslag om att utveckla badet Prästryggen 
i Frövi 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om att 
utveckla badet i Prästryggen i Frövi. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Medborgaren 
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KF §46/22   Dnr: KS 2022/107 
 
Medborgarförslag om parkering vid badhuset i 
Lindesberg 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har lämnat förslag gällande parkeringen vid 
badhuset i Lindesberg. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_______ 
  
  För åtgärd: 
  Kommunstyrelsen 
  För kännedom: 
  Medborgaren 
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KF §47/22   Dnr: KS 2022/118 
 
Medborgarförslag om kommungym för anställda inom 
Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att Lindesbergs kommun ska ha ett 
kommungym för sina anställda. 

Förslag till beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
För kännedom: 
Medborgaren 
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 2022-04-25  
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KF §48/22   Dnr: KS 2018/406 
 
Avsägelse och fyllnadsval Sven Erik Larsson (M) som 
ledamot i Socialnämnden 30 juni 2022 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner 

• Sven Erik Larsson (M) avsägelse från uppdraget som 
ledamot i Socialnämnden per den 30 juni 2022 

• Platsen som ledamot i Socialnämnden lämnas vakant tills 
vidare. 

Ärendebeskrivning 
Sven Erik Larsson (M) har inkommit med avsägelse som ledamot i 
Socialnämnden. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner 

• Sven Erik Larsson (M) avsägelse från uppdraget som 
ledamot i Socialnämnden per den 30 juni 2022 

• XX som ny ledamot i Socialnämnden 

Ledamöternas förslag till beslut 

Margareta Ahlm (S) föreslår att platsen lämnas vakant tills 
vidare.  

_______ 
 
För åtgärd: 
Systemansvarig Troman 
För kännedom: 
Sven Erik Larsson (M) 
Socialnämnden 
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 2022-04-25  
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KF §49/22   Dnr: KS 2018/410 
 
Avsägelse och val av ledamot i direktionen för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för Sven-Erik 
Larsson (M) 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

• Godkänna Sven-Erik Larssons (M) avsägelse som ledamot 
i direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
per 30 juni 2022 

• Platsen som ledamot i direktionen för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen lämnas vakant 
tills vidare. 

Ärendebeskrivning 

Sven-Erik Larsson (M) har inkommit med en avsägelse som 
ledamot i direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

• Godkänna Sven-Erik Larssons (M) avsägelse som ledamot 
i direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
per 30 juni 2022 

• Utser XX till ny ledamot. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Margareta Ahlm (S) föreslår att platsen lämnas vakant tills 
vidare. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Systemförvaltare Troman 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KF §50/22   Dnr: KS 2018/413 
 
Avsägelse och val av uppdraget som ersättare i 
Länstrafiken i Örebro AB bolagsstämma från Sven 
Erik Larsson (M) 30 juni 2022 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Ärendebeskrivning 
Sven Erik Larsson (M) har inkommit med en avsägelse från 
uppdraget som ersättare i Länstrafiken i Örebro AB 
Bolagsstämma per den 30 juni 2022. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

• Godkänna Sven Erik Larsson (M) avsägelse från 
uppdraget som ersättare i Länstrafiken i Örebro AB 
Bolagsstämma per den 30 juni 2022 

• XX som ny ersättare i Länstrafiken i Örebro AB 
Bolagsstämma. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arnold Bengtsson (S) föreslår att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelseförvaltningen med motiveringen att 
kanslienheten ska kolla upp om Sven Erik Larssons (M) har 
uppdraget som ersättare i Länstrafik i Örebro AB Bolagsstämma.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Arnold Bengtssons (S) ändringsförslag, och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Systemansvarig Troman 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 40 (47) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §51/22   Dnr: KS 2018/417 
 
Avsägelse och val av ombudsersättare i Stiftelsen 
Frövifors pappersbruksmuseum för Sven-Erik Larsson 
(M) 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänna Sven-Erik Larssons (M) avsägelse som 
ombudsersättare i Stiftelsen 
Fröviforspappersbruksmuseum per 30 juni 2022 

• Platsen som ombudsersättare i Stiftelsen Frövifors 
pappersbruksmuseum lämnas vakant tills vidare. 

Ärendebeskrivning 
Sven-Erik Larsson (M) har inkommit med en avsägelse som 
ombudsersättare i Stiftelsen Fröviforspappersbruksmuseum. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

• Godkänna Sven-Erik Larssons (M) avsägelse som 
ombudsersättare i Stiftelsen 
Fröviforspappersbruksmuseum per 30 juni 2022 

• Utse XX till ny ombudsersättare 

Ledamöternas förslag till beslut 

Margareta Ahlm (S) föreslår att platsen lämnas vakant tills 
vidare. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Systemförvaltare Troman 
För kännedom: 
Stiftelsen Fröviforspappersbruksmuseum 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 41 (47) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §52/22   Dnr: KS 2018/426 
 
Val av ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet i 
norra Örebro län (SOFINT) efter Sven-Erik Larsson (M) 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

• Godkänna Sven-Erik Larssons (M) avsägelse som ledamot 
i Samordningsförbundet i norra Örebro län per 30 juni 
2022 

• Platsen som ledamot i styrelsen för 
Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) 
lämnas vakant tills vidare. 

Ärendebeskrivning 

Sven-Erik Larsson (M) har inkommit med en avsägelse som 
ledamot i Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT). 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

• Godkänna Sven-Erik Larssons (M) avsägelse som ledamot 
i Samordningsförbundet i norra Örebro län per 30 juni 
2022 

• Utse XX till ny ledamot. 

Ledamöternas förslag till beslut  

Margareta Ahlm (S) föreslår att platsen lämnas vakant tills 
vidare. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Systemförvaltare Troman 
För kännedom: 
Samordningsförbundet i norra Örebro län 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 42 (47) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §53/22   Dnr: KS 2022/70 
 
Avsägelse av uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige från Sven Erik Larsson (M) 30 
juni 2022 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

• Sven Erik Larssons (M) avsägelse från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige per den 30 juni 2022 
godkänns 

• Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Sven Erik Larsson (M) 

Ärendebeskrivning 

Sven Erik Larsson (M) har inkommit med en avsägelse från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige per den 30 juni 
2022.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

• Sven Erik Larssons (M) avsägelse från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige per den 30 juni 2022 
godkänns 

• Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Sven Erik Larsson (M) 

_______ 
 
För åtgärd: 
Systemansvarig Troman 
För kännedom: 
Länsstyrelsen Örebro län 
Sven Erik Larsson (M) 

 



 

 Sammanträdesprotokoll 43 (47) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §54/22   Dnr: KS 2018/409 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Ken Karlsson (S) som 
vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

• Godkänna Ken Karlsson (S) avsägelse som vice 
ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

• Utse Christer Gustavsson (C) till ny vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för 
mandatperioden 2022.  

Ärendebeskrivning 

Ken Karlsson (S) har inkommit med en avsägelse som vice 
ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

Kommunfullmäktige i Nora kommun nominerar Christer 
Gustavsson (C) till vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen för mandatperioden 2022.  
 
Valberedningen har sammanträtt och nominerar Christer 
Gustavsson (C) till ny vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för mandatperioden 
2022. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige 
besluta: 

• Godkänna Ken Karlsson (S) avsägelse som vice 
ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

• Utse Christer Gustavsson (C) till ny vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för 
mandatperioden 2022.  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 44 (47) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

_______ 
 
För åtgärd: 
Systemansvarig Troman 
För kännedom: 
Nora Kommun 
Ljusnarsbergs Kommun 
Christer Gustavsson (C) 
Ken Karlsson (S) 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 45 (47) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §55/22   Dnr: KS 2020/222 
 
Fyllnadsval efter Sigrid Josefin Borgström (S) som 
ledamot i Tillväxtnämnden 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utse John Omoomian (S) till 
ledamot i Tillväxtnämnden mandatperioden 2022. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet i februari 2022 godkände 
kommunfullmäktige Sigrid Josefin Borgströms (S) avsägelse 
men lämnade platsen vakant tillsvidare (KF § 23/22). 

Under sammanträdet i april 2022 inkom Socialdemokraterna 
med en nominering om att John Omoomian (S) ska utses till 
ledamot i Tillväxtnämnden efter Sigrid Josefin Borgström (S). 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse John Omoomian (S) till 
ledamot i Tillväxtnämnden mandatperioden 2022.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Margareta Ahlm (S) nominerar John Omoomian (S) till ledamot i 
Tillväxtnämnden mandatperioden 2022.  

_______ 
 
För åtgärd: 
Systemansvarig Troman 
För kännedom: 
John Omoomian (S) 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 46 (47) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §56/22   Dnr: KS 2022/131 
 
Enkel fråga från Lillemor Bodman (M) om fontänen 
"Leda och svanen" 
 

Beslut 

Den enkla frågan ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 

Lillemor Bodman (M) har inkommit med en fråga om fontänen 
”Leda och svanen” på Rådhustorget i Lindesberg. Sommaren 
2021 var den inte igång och vore trevligt om den kunde vara 
igång till studentdagen den 10 juni. Frågan lyder: Kommer 
fontänen ”Leda och svanen” att vara igång denna sommar? 

Förslag till beslut 

Den enkla frågan ställs och besvaras. 

_______ 
 
För kännedom: 
Lillemor Bodman (M) 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 47 (47) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §57/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunfullmäktige: 
 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 
den 25 januari 2022 KS § 17 - Medborgarförslag om 
säker gångväg över riksväg 50 i Guldsmedshyttans 
centrum och till Råsshallen Dnr KS 2021/197 

  

 
2022-03-01 Protokoll från Högsta Domstolen målnr Ö 
7323-21 Slutligt beslut ej särskilt uppsatt - Avvisar 
överklagan av Detaljplan för Lindesby 1:13 med flera för 
Nytt bostadsområde i Torphyttan Dnr KS 2019/310 

  

 
2022-02-11 Revisionsrapport 
samhällsbyggnadsförbundet Granskning av kontroll av 
säkerhetsarbete och arbetsmiljö hos entreprenörer Dnr  

  

 
2022-01-25 Inspektionsprotokoll Bergslagens 
Överförmyndarnämnd 2021 Dnr  

  

 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 
den 29 mars 2022 - Medborgarförslag om att måla om 
bänkarna på Norrtullstorget i Lindesberg Dnr KS 
2021/201 

  

 
2022-03-23 Återkoppling Demokratidag för ungdomar 
2021 inklusive fortsatt arbete Dnr KS 2021/259 
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