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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-10-19  

 

 

 

  

  

    

  

  

 

Plats och tid: 

 
Lindeskolans aula, kl. 17:00-18:00 

Beslutande: Daniel Andersson (S) 
Linda Svahn (S) 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Bengt Storbacka (S) 
Margareta Ahlm (S) 
Arnold Bengtsson (S) 
Gunilla Remnert (V) 
Jonas Kleber (C) 
Susanne Karlsson (C) 
Magnus Storm (C), på distans 
Inga Ängsteg (C) 
Johan Andersson (C) 
Tuula Marjeta (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Jan Hansson (M) 
Tomas Klockars (M) 
Fredrik Lindmark (M) 
Sven-Erik Larsson (M), på distans 
Nils Detlofsson (L) 
Markus Lundin (KD) 
Margareta Andergard (KD) 
Inger Griberg (MP) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Tommy Lönnström (SD) 
Tom Persson (SD) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Joacim Hermansson (S), ersätter Ingela Larsson (S) 
Sofie Krantz (S), ersätter Lena Kallionpää (S) 
Kristine Andersson (S), ersätter Irja Gustafsson (S) 
Stefan Eriksson (S), ersätter Anders Ceder (S) 
Maria Odheim Nielsen (V), ersätter Ulf Axelsson 
Inger Söderberg (V), ersätter Hans Lindkvist 
Bertil Jansson (M), ersätter Lillemor Bodman (M), deltar på distans 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

  

Göran Gustavsson (M), ersätter Emil Welander (M) 
Christian Nygren Kokvik (M), ersätter Anniette Lindvall (M) 
Krister Jakobsson (SD), ersätter Amanda Funk (SD) 
 

Övriga 

deltagare: 
Rouzbeh Isa, kanslienheten 
Anna Lundström, kanslienheten 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Peter Björklund, folkhälsoteamet § 92 
 

Utses att 

justera 
Nafih Mawlood (S) och Christian Nygren Kokvik (M) med Gunilla 
Remnert (V) och Thomas Klockars (M) som ersättare. 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kommunhuset 23 oktober 2020 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Anna Lundström 

 
Paragraf 

 
91 - 107 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Arnold Bengtsson          

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Nafih Mawlood             Christian Nygren Kokvik 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-10-19 

Anslaget sätts upp 2020-10-26   Anslaget tas ned 2020-11-17   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Ärendeförteckning 

 
§91/20 Godkännande deltagande på distans 
  
§92/20 Information om Demokratidagen 
  
§93/20 VA-situationen Spannarboda 
  
§94/20 Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktiges  för Amanda Funk (SD) 
  
§95/20 Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som ledamot i 

valnämnden för Maria Lagerman (S) 
  
§96/20 Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som ledamot i 

Bergslagens överförmyndarnämnd för Maria Lagerman (S) 
  
§97/20 Allmänhetens frågestund 
  
§98/20 Medborgarförslag om att anlägga en promenadväg längs en 

gammal stig genom Stadsskogen 
  
§99/20 Medborgarförslag gatubelysning Snickartorpsvägen 10 i 

Vedevåg 
  
§100/20 Medborgarförslag om att gör om före detta Ramshyttans skola 

till Lindesbergs museum 
  
§101/20 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard 

(KD) om att inleda samarbete med organisationen Ung omsorg 
  
§102/20 Medborgarförslag om åtgärder på höjd av räcke vid 

Pälsärmens gång- och cykelbana 
  
§103/20 Medborgarförslag om att göra Lindesjön runt 

funktionsanpassad 
  
§104/20 Medborgarförslag om gratis parkering på översta våningen i 

parkeringshuset vid Bergsparken 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§105/20 Medborgarförslag om upprustning av omklädningsrum vid 
Lindesbergs tennisbana  

  
§106/20 Meddelanden 
  
§107/20 Interpellation från Lillemor Bodman (M) till Linda Svahn (S) 

om integrationsarbete i skolorna 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§91/20   Dnr:  

 

Godkännande deltagande på distans 
 
Beslut 

 

Ordförande godkänner att Sven-Erik Larsson (M), Bertil Jansson 
(M) och Magnus Storm (C) deltar på distans via Teams.  
 
Ärendebeskrivning 

 

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

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§92/20   Dnr:  

 

Information om Demokratidagen 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 

 

Peter Björklund, folkhälsoteamet, informerar om 
demokratidagen 2019. Demokratidagen 2020 är inställd på 
grund av coronapandemin. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  
 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§93/20   Dnr: KS 2020/71 

 

VA-situationen Spannarboda 
 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att inte inrätta 
verksamhetsområde för avlopp i Spannarboda i Lindesbergs 
kommun, på grund av att Spannarboda inte faller under 
kriterierna för anordnande av kommunal avloppsförsörjning i 
ett större sammanhang. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Den 4/10-16 skickar Länsstyrelsen i Örebro län ett meddelande 
angående klagomål på VA-situationen i Spannarboda i 
Lindesbergs kommun till Bergslagens kommunalteknik. 
Länsstyrelsen ber Bergslagens kommunalteknik att ge sin syn på 
VA-situationen i Spannarboda och meddela om de anser sig ha 
ansvar att tillhandahålla avloppstjänster i området, samt 
redogöra för eventuella vidtagna eller planerade åtgärder i 
området. 
 
Den 14/10-16 besvaras förfrågan med en tjänsteskrivelse från 
process VA till direktionen, där direktionen föreslås besluta om 
att Bergslagens kommunalteknik anser sig ha ansvaret för att 
tillhandahålla avloppstjänster i Spannarboda. Att skyldigheten 
att tillhandahålla vattentjänster är kommunens ansvar, men att 
de har givit Bergslagens kommunalteknik fullmakt att föra 
kommunens talan. Samt att Bergslagens kommunalteknik hade 
planer på att bygga ut kommunalt VA till Spannarboda genom 
att pumpa vatten och avlopp till ochfrån Frövi. De planerna 
ansågs då kunna förverkligas inom fem år. 
 
Frågan angående utbyggnad av avloppstjänster aktualiserades 
den 8/11-19 då det inkom en förfrågan från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen hur utbyggnad av 
avloppstjänster i Spannarboda är planerat, då det finns ett flertal 
enskilda avlopp med förelägganden i området. 
 
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska ett beslut 
om inrättande av ett verksamhetsområde tas av 
kommunfullmäktige för anordnandet av VA-tjänster. Enligt 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

praxis är en samlad bebyggelse i ett större sammanhang 20-30 
st fastigheter med ett avstånd som inte överskrider 100 m 
mellan byggnader för bostadsändamål. Detta är vägledande 
kriterier för bildandet av ett verksamhetsområde för kommunal 
VA försörjning. Spannarboda i Lindesbergs kommun faller inte 
under de kriterierna. Förbundet anser inte att befintligt 
skyddsområde för Spannarboda vattentäkt omöjliggör 
byggnation av enskilda avlopp. 
 
Det beslut som är taget i ärendet den 21/10-16 togs i fel instans 
då det fattades av förbundets direktion på anmodan av process 
VA och inte av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte 
inrätta verksamhetsområde för avlopp i Spannarboda i 
Lindesbergs kommun, på grund av att Spannarboda inte faller 
under kriterierna för anordnande av kommunal 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Inger Griberg (MP) föreslår att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen på grund av otillräckligt handlingsunderlag 
och avsaknad av långsiktigt hållbarhetsresonemang - dvs. målen 
för Lindesbergs kommuns framtidsstrategi. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande ställer Inger Gribergs (MP) förslag om återremiss 
mot att ärendet ska avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige kan anta 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige gör så. 
 

Reservationer 

 

Inger Griberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget förslag. 
_____ 
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Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§94/20   Dnr: KS 2020/232 

 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktiges för Amanda Funk (SD) 
 
Beslut 

 

1. Amanda Funks (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige godkänns.  

2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Amanda Funk (SD).  
 
Ärendebeskrivning 

Amanda Funk (SD) har flyttat från kommunen och är därför inte 
längre valbar. Amanda Funk (SD) har uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige.  

 
Förslag till beslut 

1. Amanda Funks (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige godkänns.  

2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Amanda Funk (SD).  
 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 
Länsstyrelsen Örebro län 
 
 

För kännedom: 

Amanda Funk (SD) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

§95/20   Dnr: KS 2020/233 

 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som 

ledamot i valnämnden för Maria Lagerman (S) 
 
Beslut 

 

1. Maria Lagermans (S) avsägelse från uppdraget som ledamot, 
tillika vice ordförande, i valnämnden godkänns 

2. Platsen som ledamot lämnas vakant tillsvidare. 

3. Uppdraget som vice ordförande i valnämnden lämnas 
vakant tillsvidare 

 
Ärendebeskrivning 

Maria Lagerman (S) har avlidit, därför måste nytt val göras till 
valnämnden. 

Förslag till beslut 

1. Maria Lagermans (S) avsägelse från uppdraget som 
ledamot, tillika vice ordförande, i valnämnden 
godkänns 

2. XX utses till ny ledamot efter Maria Lagerman (S) 

3. XX utses till ny vice ordförande i valnämnden 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande för valberedningen, Margareta Ahlm (S), föreslår att 
platsen och uppdragen lämnas vakant tillsvidare.  
 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
§96/20   Dnr: KS 2020/234 

 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som 

ledamot i Bergslagens överförmyndarnämnd för Maria 

Lagerman (S) 
 
Beslut 

1. Maria Lagermans (S) avsägelse som ledamot, tillika vice 
ordförande, i Bergslagens Överförmyndarnämnd godkänns 

2. Platsen som ledamot lämnas vakant tillsvidare 

3. Uppdraget som vice ordförande lämnas vakant tillsvidare 

Ärendebeskrivning 

Maria Lagerman (S) har avlidit och ny ledamot måste utses till 
Bergslagens Överförmyndarnämnd. 

Ljusnarsbergs kommun är värdkommun för den gemensamma 
nämnden Överförmyndarnämnden och därför måste 
kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun besluta om vice 
ordförande till denna nämnd.   

Förslag till beslut 

1. Maria Lagermans (S) avsägelse som ledamot, tillika vice 
ordförande, i Bergslagens Överförmyndarnämnd godkänns 

2. XX utses till ny ledamot efter Maria Lagerman (S) 

3. XX nomineras till ny vice ordförande i Bergslagens 
Överförmyndarnämnd 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande för valberedningen, Margareta Ahlm (S), föreslår att 
platsen och uppdragen lämnas vakant tillsvidare. 
 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare 
Bergslagens Överförmyndarnämnd 
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2020-10-19  
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§97/20   Dnr:  

 

Allmänhetens frågestund 
 
Beslut 

 

En medborgare frågade kommunledningen om 
fiberutbyggnaden i Spannarboda. Vice ordförande i 
kommunstyrelsen, Jonas Kleber (C), svarade att kommunen inte 
är den avgörande aktören i detta – det är Telia och 
riksdagsledamöter som måste kontaktas.  
 

  

_____ 
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2020-10-19  
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§98/20   Dnr: KS 2020/170 

 

Medborgarförslag om att anlägga en promenadväg 

längs en gammal stig genom Stadsskogen 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att en promenadväg ska anläggas längs med 
en gammal stig genom Stadsskogen. 

 
Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

 
För kännedom: 

Medborgaren 
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§99/20   Dnr: KS 2020/181 

 

Medborgarförslag gatubelysning Snickartorpsvägen 

10 i Vedevåg 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att gatubelysning ska uppföras på 
Snickartorpsvägen i Vedevåg. 

 
Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

 
För kännedom: 

Medborgaren 
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§100/20   Dnr: KS 2020/231 

 

Medborgarförslag om att göra om före detta 

Ramshyttans skola till Lindesbergs museum 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att ett museum ska öppnas i före detta 
Ramshyttans skola i Ramsberg. 

 
Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

 
För kännedom: 

Medborgaren 
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§101/20   Dnr: KS 2020/205 

 

Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta 

Andergard (KD) om att inleda samarbete med 

organisationen Ung omsorg 
 
Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) har 
inkommit med en motion där de föreslår kommunen att inleda 
samarbete med Ung omsorg. 

 
Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare 
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Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§102/20   Dnr: KS 2020/179 

 

Medborgarförslag om åtgärder på höjd av räcke vid 

Pälsärmens gång- och cykelbana 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett försla att räcket vid 
Päsärmens gång- och cykelbana ska höjas. 

 
Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 
 

För kännedom: 

Medborgaren 
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§103/20   Dnr: KS 2020/242 

 

Medborgarförslag om att göra Lindesjön runt 

funktionsanpassad 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

Två medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personerna föreslår att stigen Lindesjön runt ska 
funktionsanpassas. 

 
Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

 
För kännedom: 

Medborgaren 
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§104/20   Dnr: KS 2020/245 

 

Medborgarförslag om gratis parkering på översta 

våningen i parkeringshuset vid Bergsparken 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att parkeringen på översta våningen i 
parkeringshuset vid Bergsparken ska vara gratis. 

 
Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

 
För kännedom: 

Medborgaren 
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KF §105/20   Dnr: KS 2020/251 

 

Medborgarförslag om upprustning av 

omklädningsrum vid Lindesbergs tennisbana  
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att omklädningsrummen vid Lindesbergs 
tennisbana ska rustas. 

 
Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

 
För kännedom: 

Medborgaren 
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KF §106/20 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Kommunfullmäktige : 
 
2020-05-28 Revisionsrapport Skolgranskning 
Lindesberg 2020 Dnr KS 2020/65 

  

 
2020-06-12 Samhällsbyggnadsförbundet § 45 
Kommentarer revisionsrapport årsredovisning 2019 
Dnr KS 2020/109 

  

 
2020-06-17 Ljusnarsberg KF § 64 Årsredovisning för 
Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 2019 
Dnr KS 2020/105 

  

 
2020-09-10 Revisionsrapport Tidsgränser vid 
utredning barn och unga Lindesberg 2020 Dnr KS 
2020/65 

  

 
2020-09-17 Revisionsrapport samt granskning av delår 
för Nerikes Brandkår 2020-07-31 Dnr  

  

 
2020-09-23 KPR § 8 Kommunala Pensionärsrådet 
2020-09-23 Seniorkollo 2020 Dnr  

  

 
 
2020-06-17 Ljusnarsberg KF § 67 Ny medlem i 
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice Dnr KS 2020/124 

  

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (23) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§107/20   Dnr: KS 2020/46 

 

Interpellation från Lillemor Bodman (M) till Linda 

Svahn (S) om integrationsarbete i skolorna 
 
Beslut 

 

Interpellationen bordläggs.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en interpellation till 
barn- och utbildningsnämndens ordförande, Linda Svahn (S).  
 

Interpellationen bordlades vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i september. 

 
Förslag till beslut 

 

Interpellationen ställs och besvaras. 
 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att ärendet bordläggs eftersom 
Lillemor Bodman (M) inte närvarar vid dagens sammanträde. 
 

_____ 

 

 

 
För kännedom 

Lillemor Bodman (M) 
 

 

 

 

 


