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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 

 

  

  

    

  

  

 

Plats och tid: 

 
Lindeskolans aula, kl. 17:00-18:15 

Beslutande: Linda Svahn (S) 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Anders Ceder (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Lennart Olsson (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 Storm (C) 
Inga Ängsteg (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) 
Nils Detlofsson (L) 
Markus Lundin (KD) 
Inger Griberg (MP) 
Per Söderlund (SD) §§ 181-193 
Mats Seijboldt (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Björn Larsson (-) 
Tom Persson (SD) 
Tommy Lönnström (SD) 
Amanda Funk (SD) 
Anders Persson (LPO) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Joacim Hermansson (S), ersätter Daniel Andersson (S) 
Sofie Krantz (S), ersätter Irja Gustafsson (S) 
Bo Stenberg (S), ersätter Lena Kallionpää (S) 
Stefan Eriksson (S), ersätter Ingela Larsson (S) 
Björn Pettersson (C), ersätter Johan Andersson (C) 
Bertil Jansson (M), ersätter Emil Wellander (M) 
Kent Hiding (KD), ersätter Margareta Andergard (KD) 
Lars Ljunggren (SD), ersätter Thord Durnell (SD) 
Inger Karlsson (-), ersätter Per Söderlund (SD) §§ 178-180 
 

Övriga 

deltagare: 
Anna Lundström, kanslienheten 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Björn Nettelbladt, Samhällsbyggnadsförvaltningen, §§178-180 
Kristina Grape, Klara Arkitekter, §§178-180 
 

Utses att 

justera 
Linda Svahn (S) och Jari Mehtäläinen (SD) med Jonas Kleber (C) och Pär -
Ove Lindqvist (M) som ersättare.  
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kommunhuset, 26 november 2019 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Anna Lundström 

 
Paragraf 

 
178 - 193 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Arnold Bengtsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn                               Jari Mehtäläinen 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-11-25 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 

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

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Ärendeförteckning 

 
§178/19 Förändring i dagordningen 
  
§179/19 Information med anledning av skottlossning i Lindesberg 
  
§180/19 Förslag om antagande av tillägg till Översiktsplan för 

Lindesbergs kommun TÖP LIS 
  
§181/19 Omfördelning av beviljad borgensram för bolagskoncernen 
  
§182/19 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
  
§183/19 Riktlinje för lönepolitik 
  
§184/19 Fyllnadsval: ersättare i kommunstyrelsen efter Sandra Olsson 

(S) 
  
§185/19 Fyllnadsval: ersättare i socialnämnden från Sandra Olsson (S) 
  
§186/19 Fyllnadsval: ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter 

Elin Axelsson (S) 
  
§187/19 Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapport 

2019 
  
§188/19 Delårsrapport och Nämndernas verksamhetsberättelse 

januari-augusti 2019 
  
§189/19 Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av badplats 

vid Aspasjön i Gusselby 
  
§190/19 Medborgarförslag om gång- och cykelväg Lindesberg NO-

Björkyttan 
  
§191/19 Meddelanden 
  
§192/19 Interpellation från Inger Griberg (MP) om att underlätta för 

cyklister 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§193/19 Enkel fråga från Anders Persson (LPO) till Anders Ceder (S) 
om utköp av personal i Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §178/19   Dnr:  

 

Förändring i dagordningen 
 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige ändrar till följande ordning: 
 

1. Kommundirektören informerar med anledning av 
skottlossning i Lindesberg 

2. Information från Samhällsbyggnadsförbundet om LIS 
3. Revisorernas bedömning av delårsrapporten behandlas i 

samband med delårsrapporten 

4. Anders Perssons (LPO) enkla fråga till Anders Ceder (S) 
läggs till dagordningen    

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
  Arnold Bengtsson (S) föreslår följande ändring i dagordningen: 
 

1. Kommundirektören informerar med anledning av 
skottlossning i Lindesberg 

2. Information från Samhällsbyggnadsförbundet om LIS 
3. Revisorernas bedömning av delårsrapporten behandlas i 

samband med delårsrapporten 
4. Anders Perssons (LPO) enkla fråga till Anders Ceder (S) 

läggs till dagordningen. 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§179/19   Dnr:  

 

Information med anledning av skottlossning i 
Lindesberg 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

 
På eftermiddagen den 21 november inträffade en skottlossning i 
Hagabergsområdet, Lindesberg. Polisen blev snabbt kallade till 
platsen. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har 
arbetat utifrån sina krisplaner gällande händelsen. Detta 
eftersom det finns skola och boenden i närheten av 
skottlossningen. Mycket av förvaltningarnas arbete har handlat 
om informationsspridning.  
 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§180/19   Dnr: AKK2016/433 

 

Förslag om antagande av tillägg till Översiktsplan för 
Lindesbergs kommun TÖP LIS 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige antar LIS-plan för Lindesbergs kommun 
(TÖP LIS Lindesberg).  
 
Ärendebeskrivning 

 
Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygglagen, ha en 
aktuell översiktsplan där bl.a. områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen framgår.  
 
Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun tog den 29 november  
2016 beslut om att ta fram en ny översiktsplan, med områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Syftet med tillägget 
till översiktsplanen är att peka ut lämpliga områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
 
LIS-planen visar kommunens önskan om en framtida 
användning av strandområden. Samtidigt ger den ett långsiktigt 
skydd av strand och vattenområden där frilufts- och 
naturområden inte äventyras. Planen ska också fungera som en 
vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige antar LIS-plan för Lindesbergs kommun 
(TÖP LIS Lindesberg). 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Bengt Storbacka (S), Pär-Ove Lindqvist (M) och Jonas Kleber (C) 
föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§181/19   Dnr: KS 2018/457 

 

Omfördelning av beviljad borgensram för 
bolagskoncernen 
 

Beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom egen skuld ingå borgen 
för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 2 482 523 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.  
 
Beloppen specificeras enligt tabell nedan (Tkr) och gäller tills 
nytt beslut fattas: 
 
Linde Stadshus AB: 90 450   
Fastigheter i Linde AB: 1 659 873   
Lindesbergsbostäder AB: 607 200   
Linde Energi: 125 000   
Summa koncernen Linde Stadshus: 2 482 523. 
 
Ärendebeskrivning 

 
När Linde Stadshus bildades överfördes aktierna från FALAB till 
Linde Stadshus AB. Lånen överfördes dock inte utan FALAB har 
internfakturerat Linde Stadshus kostnaderna för lånen sedan 
dess.  
 
Av praktiska skäl och för att tydliggöra ansvaret bör även 
befintliga lån på 90 450 000 kronor föras över från FALAB till 
Linde Stadshus AB. Överflyttningen av lånen mellan bolagen 
innebär att kommunfullmäktige behöver besluta om 
proprieborgen. Det innebär ingen ökning av befintligt totalt 
borgensåtagande. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom egen skuld ingå borgen 
för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 2 482 523 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beloppen specificeras enligt tabell nedan (Tkr) och gäller tills 
nytt beslut fattas: 
 
Linde Stadshus AB: 90 450   
Fastigheter i Linde AB: 1 659 873   
Lindesbergsbostäder AB: 607 200   
Linde Energi: 125 000   
Summa koncernen Linde Stadshus: 2 482 523. 
_____ 
 

Meddelas för åtgärd 

Ekonomienheten 

För kännedom 

Samtliga bolag 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§182/19   Dnr: KS 2019/214 

 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige antar reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Nuvarande reglemente för barn- och utbildningsnämnden är 
antagen av kommunfullmäktige (§ 5/2005), reviderat av 
kommunfullmäktige (233/2015) och gäller fr o m 2016-01-01. 
Vid nämndsammanträde i mars år 2019 beslutade nämnden att 
ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en översyn av 
nämndens reglemente. Ärendet återkommer till beredande 
barn- och utbildningsnämnd innan sommaren 2019. 
 
Vid beredande barn- och utbildningsnämnd i maj år 2019 tog 
nämnden del av förslag till reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Delar av förändringar i reglementet är på grund av ny 
kommunlag leder till att tidigare paragrafshänvisningar i 
tidigare reglemente är fel, samt att kommunfullmäktige beslutat 
att bestämmelser om uppdragsbeskrivningar för ordförande och 
vice ordförande antas och ska föras in i barn- och 
utbildningsnämndens reglemente (KF § 72/18). 

 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
_____ 

Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 

För kännedom 

Barn- och utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§183/19   Dnr: KS 2019/243 

 

Riktlinje för lönepolitik 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för lönepolitik. 
Riktlinjer för lönesättning Kf§145/2005 upphör att gälla .  
 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommun arbetar aktivt med lönepolitiska frågor. 
En del i det arbetet är att ha riktlinjer som återger det arbete 
som sker. Nuvarande riktlinjer för lönesättning är antagna i 
kommunfullmäktige under 2005 och har därefter genomgått 
flertalet redaktionella ändringar. 
 
Innehållet i nuvarande riktlinjer är till största del aktuellt men 
har skrivits om och ändrats utifrån att behov av uppdatering 
behövs. Lindesbergs kommun har också antagit en ny grafisk 
profil som nu använts i förslag till nya riktlinjer. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta 
riktlinjer för lönepolitik. Riktlinjer för lönesättning 
Kf§145/2005 upphör att gälla.  

_____ 

Meddelas för åtgärd 

Personalchef 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§184/19   Dnr: KS 2019/292 

 

Fyllnadsval: ersättare i kommunstyrelsen efter Sandra 
Olsson (S) 
 
Beslut 

 
Elin Axelsson (S) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen till 
och med 2022-12-31.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Sandra Olsson (S) har inkommit med en avsägelse som ersättare 
i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige godkände avsägelsen 
vid förra sammanträdet.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Valberedningens ordförande, Margareta Ahlm (S), föreslår Elin 
Axelsson (S) till ny ersättare. 
 
_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 
För kännedom 

Kommunstyrelsen 
Elin Axelsson (S) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§185/19   Dnr: KS 2019/294 

 

Fyllnadsval: ersättare i socialnämnden efter Sandra 
Olsson (S) 
 
Beslut 

 
Vera Peci (S) utses till ny ersättare i socialnämnden till och med 
2022-12-31.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Sandra Olsson (S) har inkommit med en avsägelse som ersättare 
i socialnämnden. Kommunfullmäktige godkände avsägelsen vid 
förra sammanträdet. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Valberedningens ordförande, Margareta Ahlm (S), föreslår Vera 
Peci (S) till ny ersättare. 
 
_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kanslieneheten 

För kännedom 

Vera Peci (S) 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§186/19   Dnr: KS 2019/300 

 

Fyllnadsval: ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
efter Elin Axelsson (S) 
 
Beslut 

 
Intisar Alansari (S) utses till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden till och med 2022-12-31  

 
Ärendebeskrivning 

 
Elin Axelsson (S) har inkommit med en avsägelse som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Valberedningens ordförande, Margareta Ahlm (S), föreslår 
Intisar Alansari (S) till ny ersättare. 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 

För kännedom 

Intisar Alansari (S) 
Barn- och utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§187/19   Dnr: KS 2019/320 

 

Revisorernas bedömning och granskning av 
delårsrapport 2019 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas bedömning av 
delårsrapporten per den 31 augusti 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Revisorerna överlämnade bedömning av delårsrapport 2019 
daterad 12 november 2019. 

 
Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas bedömning av 
delårsrapporten per den 31 augusti 2019. 
 
_____ 
 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 
Revisorerna 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§188/19   Dnr: KS 2019/267 

 

Delårsrapport och Nämndernas 
verksamhetsberättelse januari-augusti 2019 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Godkänna delårsrapporten januari-augusti 2019. 
 
2. Lindesbergs kommun tillskriver regeringen med anledning 

av den svåra planeringshorisont som kommunen befinner sig 
i beroende på Migrationsverkets förändrade verksamhet. 
Lindesbergs kommun drabbas hårt ekonomiskt med den 
minimala framförhållning Migrationsverket i dag har. 
Kommunerna borde även fortsättningsvis kompenseras av 
staten för de kostnader som är förknippade med 
Migrationsverkets verksamhet. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt kommunens årshjul upprättas delårsrapporten per 
augusti månad mot tidigare år juni månad. Tidpunkten har 
samordnats med de övriga kommunerna i norra Örebro län 
(KNÖL) och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.  
 
Ny redovisningslag gäller från 1 januari 2019 för den 
kommunala redovisningen och delåret har till vissa delar 
anpassats efter denna. Som exempel kan nämnas 
redovisningsprinciper, uppställningar i siffermaterial, utökat 
innehåll i begreppet koncernen. Ytterligare anpassningar 
kommer att ske i årsredovisningen och i kommande års budget. 
De kommunala bolagen kommer under 2020 involveras i den 
nya styrmodellen. Då kommer bl a kopplingen till god 
ekonomisk hushållning på kommunkoncernnivå vara ett område 
som behöver utvecklas för att kommunens skall kunna leva upp 
till den nya lagstiftningen.  
 
Delårsrapport har upprättats per sista augusti 2019. Resultatet 
uppgår till 24,7 Mnkr, vilket är en försämring med 24,2 Mnkr 
jämfört med samma period 2018. Resultatförsämringen 
förklaras främst med att verksamheternas kostnader har ökat 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

med 3% (39 Mnkr), samtidigt som intäkterna minskat med 4% 
(9 Mnkr). Den största minskningen avser intäkter från 
Migrationsverket. 
 
Helårsprognosen visar ett resultat på 1 Mnkr och är 12,5 Mnkr 
sämre än budgeterat positivt resultat på 13,5 Mnkr. 
 
Resultatet vad gäller nämnder och styrelser redovisar 
underskott mot budget med 32,9 Mnkr. För vidare information 
om orsakerna till avvikelser hänvisar vi till delårsrapporten. 
 
Vid avstämning av det lagstadgade balanskraven ska resultatet 
justeras med de realisationsvinster som uppstått under året. 
Efter dessa balanskravs-justeringar redovisas ett noll resultat 
efter avrundning per Mnkr, men upprättad per tkr är resultatet 
positivt om än så litet. Balanskravet beräknas med 
helårsprognos därmed vara uppfylld.  
 
Investeringarna under perioden uppgår endast till 15,5 Mnkr att 
jämföra med budgeterade 125,5 Mnkr. Prognosen är att 66 Mnkr 
av investerings-budgeten kommer att förbrukas under 2019. Se 
vidare kommentarer i delårsrapporten. 
 
De övergripande målen, enligt Vision 2025 och antagen 
utvecklingsstrategi, visar hur målvärdet har uppnåtts per den 31 
augusti och med en kommentar om prognosen för att målet ska 
vara uppnått vid årets slut. Flera av indikatorerna går endast att 
mäta en gång per år, vilket gör att det är svårt att bedöma om 
målet kommer att uppfyllas under året. Med den information 
som finns bedöms ett av målen helt eller delvis uppnås under 
året, fyra bedöms delvis nås under året, samt fem av målen går 
inte att utvärdera alls. De finansiella målen är uppfyllda per 
2019-08-31. 
 
Koncernens resultat per sista augusti redovisar ett resultat på 
42,5 Mnkr att jämföra med 73,9 Mnkr föregående år. Nytt är 
Lindesbergs andel av Nerikes Brandkår ingår i koncernen. 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer även att ingå fr 
o m årsredovisningen 2019. Jämförelsetalen från 2018 har inte 
korrigerats mellan åren, vilket framgår av 
redovisningsprinciperna. 

Förslag till beslut 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 
3. Godkänna delårsrapporten januari-augusti 2019. 
 
4. Lindesbergs kommun tillskriver regeringen med anledning 

av den svåra planeringshorisont som kommunen befinner sig 
i beroende på Migrationsverkets förändrade verksamhet. 
Lindesbergs kommun drabbas hårt ekonomiskt med den 
minimala framförhållning Migrationsverket i dag har. 
Kommunerna borde även fortsättningsvis kompenseras av 
staten för de kostnader som är förknippade med 
Migrationsverkets verksamhet. 

 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Jonas Kleber och Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Ekonomienheten 
För kännedom 

Samtliga nämnder 
Kommunala revisionen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§189/19   Dnr: KS 2019/314 

 

Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av 
badplats vid Aspasjön i Gusselby 
 
Beslut 

 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Inger Griberg (MP) har inkommit med en motion där hon 
föreslår att kommunen ska upprusta badplatsen vid Aspasjön i 
Gusselby. 

 
Förslag till beslut 

 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§190/19   Dnr: KS 2019/318 

 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg Lindesberg 
NO-Björkyttan 
 
Beslut 

 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår en gång- och cykelväg Hagaberg-Björkhyttan-
Aspensäng. 
 
Förslag till beslut 

 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 

Medborgaren 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §191/19 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Kommunfullmäktige : 
 
2019-09-13 Direktionen Nerikes Brandkår § 33 
Delårsrapport 2019-07-31 Dnr KS 2019/264 

  

 
2019-10-01 Delårsrapport 30 juni 2019 för 
Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT Dnr 
KS 2019/274 

  

 
2019-10-07 BUN § 102 Svar på Medborgarförslag om 
fritidsverksamhet i tidigare Ramshyttans skolas lokaler 
Dnr KS 2019/238 

  

 
2019-10-09 Dom Överklagan av behörigheten att fatta 
beslut i ärendena vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 28 mars 2019 laglighetsprövning enligt 
kommunallagen - avslår överklagandet - beslutet står 
fast - ersättare får inte gå in för ledamot kvar 
sammanträdet publik Dnr KS 2019/158 

  

 
2019-10-17 Ljusnarsberg KF § 80 Tillägg till 
översiktsplan för Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen LIS i Ljusnarsbergs kommun Dnr  

  

 
2019-10-18 Delårsrapport 31 augusti 2019  för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Dnr KS 
2019/302 

  

 
2019-10-24 Översiktlig granskning 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens delårsbokslut 
2019-08-31 Dnr KS 2019/302 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-10-24 Revisorernas bedömning 31 augusti 2019 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Dnr KS 
2019/302 

  

 
 
2019-11-08 Beslut om ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Sandra Olsson (S) är Zaki 
Habib (S) Dnr KS 2019/293 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§192/19   Dnr: KS 2019/291 

 

Interpellation från Inger Griberg (MP) om att 
underlätta för cyklister 
 
Beslut 

 
Interpellationen ställs och besvaras vid nästa sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande 
har inkommit med ett skriftligt svar.   

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Arnold Bengtsson (S) föreslår att interpellationen ställs och 
besvaras vid nästa sammanträde eftersom Irja Gustafsson (S) 
inte är på plats.  
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 
För kännedom 

Irja Gustafsson (S) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§193/19   Dnr: KS 2019/338 

 

Enkel fråga från Anders Persson (LPO) till Anders 
Ceder (S) om utköp av personal i 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
Beslut 

 

Anders Persson (LPO) ställer sin enkla fråga och Anders Ceder 
(S) besvarar frågan. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Anders Persson (LPO) har inkommit med en enkel fråga till 
ordförande för samhällsbyggnadsförbundet, Anders Ceder (S). 
Anders Perssons (LPO) frågor handlar om utköp av perso nal 
inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.   

 

_____ 
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