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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-05-23  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-05-23 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

Plats och tid: 
 

Lindeskolans aula, kl. 17:00-19:40 

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

Tjänstgörande 
ersättare: 

Stefan Eriksson (S) för Ingela Gyllenbacka (S) 
Victoria Johansson (S) för Anders Ceder (S) 
Zaki Habib (S) för Lennart Olsson (S) 

2022-06-02 2022-06-27
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 2022-05-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
  

Christina Pettersson (C) för Susanne Karlsson (C) 
Björn Pettersson (C) för Inga Ängsteg (C) 
Maria Odheim Nielsen (V) för Ulf Axelsson (V) 
Bertil Jansson (M) för Tomas Klockars (M) 
Göran Gustavsson (M) för Anniette Lindvall (M) 
Sven-Göran Holm (KD) för Margareta Andergard (KD) 
Inger Karlsson (-) för Björn Larsson (-) 
Rickard Jirvelius (SD) för Per Söderlund (SD) 
Reidar Larsson (SD) för Thord Durnell (SD) 
 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör 
Anna Lundström, kanslienheten 
Rouzbeh Isa, kanslienheten 
Ebba Jansson, kanslienheten 
Jens Isemo, Linde Energi AB § 58 
Åsa Jönsson-Carlsson, Besök Linde AB § 58 
Roger Sixtensson, Lindesbergsbostäder AB och Fastigheter i Linde 
AB  § 58 
 

Utses att justera Tom Persson (SD) och Jonas Kleber (C) med Jonas Bernström (S) 
och Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare 
 

Justeringens plats 
och tid: 

Lindesbergs kommunhus, 1 juni 2022 kl. 16.00 
 
 
 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
58 - 66 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Arnold Bengtsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Tom Persson                     Jonas Kleber 
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 2022-05-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§58/22 Information från kommunens bolag 
  
§59/22 Medborgarförslag om brygga vid Ågården 
  
§60/22 Medborgarförslag om pendlarparkering 
  
§61/22 Utökning av investeringsbudget 2022 
  
§62/22 Förslag till gemensam avfallsplan för Hällefors, Nora, Lindesberg 

och Ljusnarsbergs kommun  2022-2026 
  
§63/22 Generella ägardirektiv för kommunens bolag 
  
§64/22 Avsägelse och fyllnadsval som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden efter Rickard Jirvelius (SD) 
  
§65/22 Begäran om ny röstsammanräkning för att utse ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter Emil Wellander (M) 
  
§66/22 Enkel fråga från Emil Wellander (M) om funktionsanpassad 

lekplats för barn 
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KF §58/22   Dnr:  
 
Information från kommunens bolag 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj var de 
kommunala bolagen Besök Linde AB, Linde energi AB, 
Lindesbergsbostäder AB och Fastigheter i Linde AB med och 
informerade om deras verksamheter för 2021 samt planer för 
2021. 

_______ 
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KF §59/22   Dnr: KS 2022/136 
 
Medborgarförslag om brygga vid Ågården 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare föreslår att Lindesbergs kommun ska bygga en 
brygga med ramp för rullstolar vid äldreboendet Ågården. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
För kännedom: 
Medborgaren 
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KF §60/22   Dnr: KS 2022/130 
 
Medborgarförslag om pendlarparkering 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om pendlarparkering har inkommit till 
Lindesbergs kommun. Medborgaren menar på att norr om 
järnvägsstationen i Lindesberg finns ganska många P-platser 
utefter järnvägen mellan gångtunneln och nya Vårdcentralen. 
Närmast gångtunneln är det skyltat för 7 dygn och längre bort 
mot vårdcentralen skyltas det med dygnsparkering. 
Medborgaren menar på att dagspendlarna tar 7-
dygnparkeringen för att ha nära till gångtunneln och ockuperar 
då 7-dygnsparkeringen som veckopendlarna så väl behöver. 

Medborgaren vill därför att Lindesbergs kommun ska skylta om 
parkeringsplatserna närmast gångtunneln. 

Förslag till beslut  

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Medborgaren 
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KF §61/22   Dnr: KS 2021/126 
 
Utökning av investeringsbudget 2022 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anta utökning av 
investeringsbudget 2022 med  

1. 18 300 000 kronor för va-anläggningen för vatten och 
avlopp vid del av Mariedal 1:1 Frövi  

2. 15 000 000 kronor för infrastrukturen vid del av Mariedal 
1:1 Frövi 

3.  6 500 000 kronor för va-anläggning för vatten och avlopp 
vid Lindesby 1:13 (Torphyttan) 

4. Finansiering sker via eget kapital alternativt genom lån 
upp till ett belopp av 24 800 000 kronor för 
investeringarna av va-anläggningarna. 

Ärendebeskrivning 

Detaljplan för del av Mariedal 1:1, Dnr AKK2015/403, 
planområdet ska enligt detaljplanen försörjas med allmänt 
vatten och avlopp och därmed föreslås området upptas i 
verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet och dagvattengata.  

Anslutningen är dimensionerad för en belastning på 500 PE (Se 
bilaga 2). Verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska 
omfattas av den del i plankartan för detaljplan del av Mariedal 
1:1, Dnr AKK 2015/403 som innehar beteckning Z och NATUR 
fördröjning. Intäkt för anslutningsavgift kommer att komma in 
när va-anläggningen är klar och etableringen har påbörjats. 

15 000 000 kronor för infrastruktur vid Mariedal 1:1 avser gata, 
belysning, gång och cykelväg, återskapande åtgärder och 
oförutsedda kostnader (ätor) utifrån exploateringskalkylen.  

6 500 000 kronor för VA-anslutning för vatten och avlopp vid 
Lindesby 1:13 är för att kunna färdigställa tomterna efter fler 
års överklagan av detaljplanen. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
utökning av investeringsbudget 2022 med  

1. 18 300 000 kronor för va-anläggningen för vatten och 
avlopp vid del av Mariedal 1:1 Frövi  

2. 15 000 000 kronor för infrastrukturen vid del av Mariedal 
1:1 Frövi 

3.  6 500 000 kronor för va-anläggning för vatten och avlopp 
vid Lindesby 1:13 (Torphyttan) 

4. Finansiering sker via eget kapital alternativt genom lån 
upp till ett belopp av 24 800 000 kronor för 
investeringarna av va-anläggningarna. 

Reservationer 

Anders Persson (LPO) reserverar sig mot beslutet. 

_______ 

För åtgärd: 
Ekonomienheten 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KF §62/22   Dnr: KS 2021/179 
 
Förslag till gemensam avfallsplan för Hällefors, Nora, 
Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun 2022-2026 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

• Anta förslag till Avfallsplan 2022–2026 inklusive dess 
bilagor. 

Ärendebeskrivning 

En gemensam avfallsplan för Hällefors, Lindesbergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommun för perioden 2022–2026 har 
tagits fram. Arbetet har genomförts av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i samverkan med 
medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen.  

Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade 
2021-06-11 att förslaget till Avfallsplan 2022–2026 inklusive 
MKB skulle ställas ut till allmänheten för granskning. Sista 
datum för inkomna yttranden var 2021-10-29. Lindesberg 
kommun begärde anstånd till 2021-11-24, vilket beviljades.  

I Avfallsplanens kapitel 1.4 "genomfört samråd" beskrivs hur 
samrådet gick till, det inkom synpunkter från sju 
remissinstanser. Hur arbetsgruppen omhändertog dessa 
framgår av dokumentet "Samrådsredogörelse" som inte blir en 
bilaga till avfallsplanen utan ett fristående dokument, vilket  
följer rekommendationen i NV:s föreskrifter om avfallsplaner.  

Beslut om avfallsplanen tas av respektive kommuns fullmäktige, 
vissa av planens aktiviteter innebär samordning mellan 
kommunerna och beslut utöver detta kan behöva fattas, vilket i 
sin tur kan påverka tidsplanen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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• Anta förslag till Avfallsplan 2022–2026 inklusive dess 
bilagor.  

Ledamöternas förslag till beslut 

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

_______ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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KF §63/22   Dnr: KS 2022/68 
 
Generella ägardirektiv för kommunens bolag 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

• Ändra Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag 
och fastställa Generella ägardirektiv för kommunens 
bolag enligt förslaget från Linde Stadshus AB 

Ärendebeskrivning 

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang presenterar förslag till 
ändring av Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag till. 
Generella ägardirektiv för kommunens bolag enligt uppdrag från 
ägardialog. 

Syftet med dessa generella ägardirektiv riktlinjer är dels att 
förtydliga det gemensamma regelverket för att utveckla 
kommunkoncernens verksamhet och lägga fast rollfördelningen 
mellan kommunen som ägare och bolagen, dels att tydliggöra 
styrelsernas roller och ansvar i bolagen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Ändra Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag 
och fastställa Generella ägardirektiv för kommunens 
bolag enligt förslaget från Linde Stadshus AB 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommundirektör 
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KF §64/22   Dnr: KS 2018/407 
 
Avsägelse och fyllnadsval som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Rickard Jirvelius (SD) 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Rickard Jirvelius (SD) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden godkänns  

2. Alessandro Lindskog (SD) utses till ny ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden efter Rickard Jirvelius (SD) 

Ärendebeskrivning 

Rickard Jirvelius (SD) har inkommit med en avsägelse som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Sverigedemokraterna nominerar Alessandro Lindskog (SD) som 
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Rickard 
Jirvelius (SD). 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Rickard Jirvelius (SD) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden godkänns  

2. XX (SD) utses till ny ledamot  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tom Persson (SD) föreslår att Alessandro Lindskog (SD) ska 
utses till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter 
Rickard Jirvelius (SD). 

Beslutsgång 

Ordförande Arnold Bengtsson (S) frågar om kommunfullmäktige 
kan besluta enligt Tom Perssons (SD) ändringsförslag, och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
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_______ 
 
För åtgärd: 
Systemansvarig Troman 
För kännedom: 
Rickard Jirvelius (SD) 
Alessandro Lindskog (SD) 
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KF §65/22   Dnr: KS 2022/157 
 
Begäran om ny röstsammanräkning för att utse ny 
ledamot i kommunfullmäktige efter Emil Wellander 
(M) 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Ärendebeskrivning 

Emil Wellander (M) har flyttat till Örebro kommun på grund av 
studier, och är inte längre en ledamot i kommunfullmäktige i 
Lindesbergs kommun.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

_______ 
 
För åtgärd: 
Länsstyrelsen i Örebro län 
För kännedom: 
Emil Wellander (M) 
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KF §66/22   Dnr: KS 2022/156 
 
Enkel fråga från Emil Wellander (M) om 
funktionsanpassad lekplats för barn 
 

Beslut 

Den enkla frågan ställs och besvaras.  

Ärendebeskrivning 

Den 29 februari 2019 lämnade Emil Wellander (M) in en motion 
till kommunfullmäktige om att skapa en lekplats i Lindesbergs 
kommun som är funktionsanpassade för barn med 
funktionsvariationer. Motionen har även bifallits. Tre år har gått 
och Emil Wellander (M) ställer frågan ”Vad har hänt med 
motionen och varför finns det fortfarande inte en 
funktionsanpassad lekplats som barnen kan leka på?”. 

Bengt Storbacka (S), kommunstyrelsens ordförande, ber om att 
få återkomma till sammanträdet i juni och besvara den enkla 
frågan.  

Förslag till beslut 

Den enkla frågan ställs och besvaras.  

_______ 
 
För kännedom: 
Emil Wellander (M) 

 

 


	Ärendeförteckning
	Information från kommunens bolag
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	_______

	Medborgarförslag om brygga vid Ågården
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______


	Medborgarförslag om pendlarparkering
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______


	Utökning av investeringsbudget 2022
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Reservationer


	Förslag till gemensam avfallsplan för Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun 2022-2026
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ledamöternas förslag till beslut
	_______


	Generella ägardirektiv för kommunens bolag
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______


	Avsägelse och fyllnadsval som ersättare i barn- och
	utbildningsnämnden efter Rickard Jirvelius (SD)
	Beslut
	Kommunfullmäktige beslutar att
	1. Rickard Jirvelius (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden godkänns
	2. Alessandro Lindskog (SD) utses till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Rickard Jirvelius (SD)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunfullmäktige beslutar att
	1. Rickard Jirvelius (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden godkänns
	2. XX (SD) utses till ny ledamot
	Ledamöternas förslag till beslut
	Beslutsgång
	_______


	Begäran om ny röstsammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Emil Wellander (M)
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______


	Enkel fråga från Emil Wellander (M) om funktionsanpassad lekplats för barn
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______



