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 2021-02-16  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-02-16 
Anslaget sätts upp     2021-02-23   Anslaget tas ned     2021-03-17   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

Plats och tid: 
 

Digitalt via Teams, kl. 09:00-10:10 

Beslutande: Bengt Storbacka (S), ordförande 
Linda Svahn (S) 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Tommy Kragh (S) 
Jonas Kleber (C), vice ordförande 
Mathz Eriksson (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Markus Lundin (KD) 
Nils Detlofsson (L) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 
Ersättare: 

 

Övriga Deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
Anette Persson, controller 
Gunilla Sandgren, ekonomichef § 18 
Anders Ceder (S), ej tjänstgörande ersättare 
Nafih Mawlod (S), ej tjänstgörande ersättare 
Elin Axelsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Magnus Storm (C), ej tjänstgörande ersättare 
Fredrik Sundén Vessling (V), ej tjänstgörande ersättare 
Jan Hansson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Göran Gustavsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Conny Ärlerud (M), ej tjänstgörande ersättare 
Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 
Tommy Lönnström (SD), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses Att Justera John Omoomian (S) med Tom Persson (SD) som ersättare 
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Justeringens Plats 
Och Tid: 

Kanslienheten den 23 februari 2021 kl. 15.00 

 
UNDERSKRIFTER: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
15 - 34 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka  

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
John Omoomian 
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Ärendeförteckning 
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§15/21 Godkännande deltagande på distans 
  
§16/21 Kommundirektören informerar 
  
§17/21 Ombudgetering investeringar från 2020 till 2021 
  
§18/21 Information om 2020 års bokslut 
  
§19/21 Uppsiktsplikt barnkonventionen december 2020 för 

kommunstyrelsen 
  
§20/21 Rapport om dataskyddsarbetet inom dataskyddsombudets 

verksamhetsområde 2020 
  
§21/21 Plan för dataskyddsarbetet inom dataskyddsombudets 

verksamhetsområde 2021 
  
§22/21 Svar på återremissen av motion från Markus Lundin (KD) 

Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) om badplats på 
Loppholmarna 

  
§23/21 Rapport om nuläge och framtid för näringsliv och 

näringslivsklimat 2020-2021 
  
§24/21 Medborgarförslag om att göra om kontorslokalerna på 

Banvägen 28 i Lindesberg till ett Föreningarnas Hus - 
tjänsteskrivelse 

  
§25/21 Medborgarförslag om att göra om före detta Ramshyttans 

skola till Lindesbergs museum 
  
§26/21 Medborgarförslag om upprustning av omklädningsrum vid 

Lindesbergs tennisbana 
  
§27/21 Medborgarförslag om att låta någon lokal konstnär eller 

skulptör skapa en staty av Selma Lagerlöfs Akka vid kyrkan i 
Fellingsbro 

  
§28/21 Medborgarförslag om gravplats samt staty över Märta Gahn en 

av Sveriges största textilkonstnärer i Fellingsbro 
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§29/21 Medborgarförslag om att sätta upp korgar för Discgolf i 
idrottsparken i Fellingsbro 

  
§30/21 Medborgarförslag om att starta ett projekt liknande TV-

programmet Fyraåringar på äldreboende i Fellingsbro 
  
§31/21 Medborgarförslag om att marknadsföra aktiviteten 

Knytgubbarna i Fellingsbro 
  
§32/21 Rastplatsutredning Lindesbergs tätort - truckstop 
  
§33/21 Delegationsärenden 
  
§34/21 Meddelanden 
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KS §15/21   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 

Beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19.   

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.  

Förslag till beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19.   

_____ 
 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 7 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §16/21   Dnr:  
 
Kommundirektören informerar 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen 
och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektören informerade om följande på 
kommunstyrelsen i januari 2021:  

• Covid-19, tillika coronaviruset, i Lindesbergs kommun 

• Öppna och stängda verksamheter 

• Vaccination medarbetare 

• Det nya normala 

• Uppdrag/utredning Samhällsbyggnad Bergslagen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen 
och lägger den till handlingarna. 

_____ 
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KS §17/21   Dnr: KS 2020/135 
 
Ombudgetering investeringar från 2020 till 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

• Ombudgetera 957 000 kronor för projekt Inventarier 
Brotorpsskolan (950 25) 

• Ombudgetera 4 042 000 kronor för projekt 
Lindbackaskolan (950 50) 

• Ombudgetera 10 000 000 kronor för projekt Nytt 
villaområde Lindesberg (900 76) 

• Ombudgetera 15 920 000 kronor för projekt 
Exploatering industrimark Frövi (900 71) 

• Ombudgetera 8 441 000 kronor för projekt Renovering 
broar (900 86) 

• Ombudgetera 400 000 kronor för projekt Park Tivoliplan 
(900 95) 

• Ombudgetera 2 930 000 kronor för projekt Gusselby 
verksamhetsområde (910 56) 

• Ombudgetera 1 015 000 kronor för projekt Gamla Vibyn 
(910 24) 

• Ombudgetera 6 039 000 kronor för projekt 
Överföringsledning Löa-Vasselhyttan (910 28) 

• Ombudgetera 376 000 kronor för projekt VA-förnyelse 
Kristinavägen (910 57) 

• Ombudgetera 1 381 000 kronor för projekt Lindesbergs 
reningsverk (910 29) 

• Ombudgetera 907 000 kronor för projekt 
Minireningsverk Öskevik-Mårdshyttan (910 22) 

• Ombudgetera 2 302 000 kronor för projekt Mindre va-
anläggningar (910 37) 

• Ombudgetera 1 243 000 kronor för projekt Vändplan 
Guldsmedshyttan (900 64) 
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Ärendebeskrivning 
2020 års totala investeringsbudget var 121 700 000 kronor. 
Netto är utfallet för investeringar år 2020 blev 50 400 000 
kronor. Utgiften för år 2020 är 60 200 000 kronor och 
inkomsten 9 800 000 kronor. Ett antal projekt har inte hunnit 
att färdigställas eller påbörjats under 2020, utan det kommer att 
ske under år 2021, därav begäran om ombudgetering av 14 
stycken investeringsprojekt, med en totalsumma på 56 000 000 
kronor. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Ombudgetera 957 000 kronor för projekt Inventarier 
Brotorpsskolan (950 25) 

• Ombudgetera 4 042 000 kronor för projekt 
Lindbackaskolan (950 50) 

• Ombudgetera 10 000 000 kronor för projekt Nytt 
villaområde Lindesberg (900 76) 

• Ombudgetera 15 920 000 kronor för projekt 
Exploatering industrimark Frövi (900 71) 

• Ombudgetera 8 441 000 kronor för projekt Renovering 
broar (900 86) 

• Ombudgetera 400 000 kronor för projekt Park Tivoliplan 
(900 95) 

• Ombudgetera 2 930 000 kronor för projekt Gusselby 
verksamhetsområde (910 56) 

• Ombudgetera 1 015 000 kronor för projekt Gamla Vibyn 
(910 24) 

• Ombudgetera 6 039 000 kronor för projekt 
Överföringsledning Löa-Vasselhyttan (910 28) 

• Ombudgetera 376 000 kronor för projekt VA-förnyelse 
Kristinavägen (910 57) 

• Ombudgetera 1 381 000 kronor för projekt Lindesbergs 
reningsverk (910 29) 

• Ombudgetera 907 000 kronor för projekt 
Minireningsverk Öskevik-Mårdshyttan (910 22) 
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• Ombudgetera 2 302 000 kronor för projekt Mindre va-
anläggningar (910 37) 

• Ombudgetera 1 243 000 kronor för projekt Vändplan 
Guldsmedshyttan (900 64) 

_____ 

För åtgärd: 
Ekonomienheten 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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KS §18/21   Dnr: KS 2021/30 
 
Information om 2020 års bokslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen informerar om 2020 års bokslut. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

_____ 
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KS §19/21   Dnr: KS 2020/7 
 
Uppsiktsplikt barnkonventionen december 2020 för 
kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser uppsiktsplikt gällande 
barnkonventionen uppfylld enligt antaget årshjul för 
uppsiksplikt (KS §2/2020). 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och 
samordna kommunalförbunds och kommunala bolags 
verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt så föreslås att 
sammanträdena inleds med olika redovisningar utifrån 
grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och hållbarhet hur kommunens 
verksamheter jobbar med respektive saker utifrån ett 
helhetsperspektiv. Om ytterligare frågor uppstår under året 
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan berörda 
verksamheter kallas av kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser uppsiktsplikt gällande 
barnkonventionen uppfylld enligt antaget årshjul för 
uppsiksplikt (KS §2/2020). 

____ 
För kännedom: 
Samtliga förvaltningar och nämnder 
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KS §20/21   Dnr: KS 2021/4 
 
Rapport om dataskyddsarbetet inom 
dataskyddsombudets verksamhetsområde 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning 
(nedan dataskyddsförordningen). Dataskyddsförordningen har 
till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av 
personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa 
inte hindras. 

Dataskyddsombudets främsta uppgift är att informera och ge 
råd till personuppgiftsansvariga om deras skyldigheter enligt 
dataskyddslagstiftningen samt övervaka efterlevnaden av 
dataskyddslagstiftningen. 

År 2020 ingick Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, 
Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun och 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (förbundet) ett avtal 
om samverkan i personuppgiftsfrågor, dataskydd och 
dataskyddsombud. Innan Ljusnarsbergs kommun anslöt sig till 
avtalet har kommunen skött dessa frågor självständigt och har 
haft ett eget dataskyddsombud. Som avtalspart är kommunen 
numera en del av samverkan i personuppgiftsfrågor, dataskydd 
och dataskyddsombud. 

I rapporten framgår det vilket typ arbete som 
dataskyddsombuden har bedrivit under 2020.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

_____ 

För kännedom: 
Dataskyddsombud 
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KS §21/21   Dnr: KS 2021/5 
 
Plan för dataskyddsarbetet inom 
dataskyddsombudets verksamhetsområde 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning. 
Dataskyddsförordningen har till syfte att skapa en enhetlig och 
likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria 
flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. 

År 2020 ingick Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, 
Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun och 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (förbundet) ett avtal 
om samverkan i personuppgiftsfrågor, dataskydd och 
dataskyddsombud. Innan dess arbetar kommunerna med dessa 
frågor självständigit genom ett eget dataskyddsombud.  

Dataskyddsombudets arbete består av både planerade såväl som 
händelsestyrda aktiviteter. Det händelsestyrda arbetet omfattar 
exempelvis att informera och ge råd till personuppgiftsansvariga 
om deras skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen. 
Dataskyddsombudet fungerar även som kontaktperson 
gentemot Datainspektionen i frågor som gäller dataskydd. 

Dataskyddsombudets årsplan syftar till att skapa struktur 
gällande arbetet som planeras under det kommande året 
rörande dataskydd och personuppgiftsbehandling. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.  

_____ 
 
För kännedom: 
Dataskyddsombud 
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KS §22/21   Dnr: KS 2020/154 
 
Svar på återremissen av motion från Markus Lundin 
(KD) Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) om 
badplats på Loppholmarna 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänvisning till uppdraget till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra 
investeringen att anlägga loddammen vid Loppholmen. 

• Kommunstyrelsen ger i uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att ansöka om 
förlängning av tillståndet från Mark- och miljödomstolen 
(Mål nr M 7169-12) till muddring mm för att kunna 
utreda var och hur upplaget av muddermassan ska 
förvaras samt utreda effekten på vattenkvalitén genom 
anläggande av en loddamm. 

• Kommunstyrelsen ger i uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra 
investeringen att anlägga loddammen vid Loppholmen.  

• Investeringen på max 2,6 miljoner kronor exklusive 
bidrag finansieras inom tidigare beslutad 
investeringsbudgetram på Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen.  

• Kommunstyrelsen ger i uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet att söka bidrag för lokala 
vattenvårdsprojekt (LOVA) hos Länsstyrelsen för att 
finansiera investeringen. 

Ärendebeskrivning 

Markus Lundin (KD), Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist 
(M) har inkommit med ett förslag om att anlägga en badplats på 
Loppholmarna i Lindesberg. Liknande förslag om badplats på 
Loppholmarna har hanterats flertalet gånger de senaste åren.  

År 2018 uppdrog kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att kostnadsberäkna 
anläggning av badplats vid Loppholmen i enlighet med 
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tillståndet från Mark- och miljödomstolen. I början av 2020 
redovisade Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kostnader 
för anläggande av badplats på Loppholmarna. Muddring och 
bottensand 5,5 miljoner kronor och anläggande av en pir 800 
000 kronor. Till detta tillkommer driftskostnader.  

Med anledning av det stora behov som finns hela kommunen för 
investeringar gällande vattenförsörjning, underhåll av vägar, 
parker och idrottsanläggningar så är inte det motiverat att bygga 
en badplats på Loppholmarna. Det finns numera möjlighet till 
bad vid tre olika badplatser i Lindessjön och vid ett flertal sjöar i 
hela kommunen.  

Kommunfullmäktige beslutade i november att återremittera 
ärendet till kommunledningskontoret med motivering att:  

• redovisa driftkostnad för ett friluftsbad på Loppholmarna 
enligt det förslag som Samhällsbyggnad Bergslagen 
presenterades för kommunstyrelsen den 25 februari 
2020. I driftkostnaden ska även kapitaltjänstkostnaden 
ingå, det vill säga räntekostnad för investeringen (6.3 
milj. Kr) och avskrivning av densamma.  

• undersöka möjligheten till delfinansiering av nu aktuell 
investering från bolag inom i första hand bostads- och 
byggentreprenadverksamhet. De kommunala bolagen 
Fastigheter i Linde AB och Lindesbergsbostäder AB skall 
också ingå i undersökningen. Ovanstående ska göras 
eftersom det framkommit att det finns sådant intresse för 
att höja attraktiviteten för bostäder mm i Lindesbergs 
tätort.  

• undersöka möjligheten till förlängning av tillståndet från 
Mark- och Miljödomstolen till muddring mm som löper ut 
under våren 2022. utreda vad konsekvenserna blir för 
vattenkvaliteten i Lindessjön och nedströms när det 
planerade lokala omhändertagande av dagvatten från 
Kristinavägen inte blir av och vad ersättningen blir för 
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den av staten till 85–90% bekostade lod-dammen vid 
Loppholmen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås med hänvisning till uppdraget till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra 
investeringen att anlägga loddammen vid Loppholmen. 

• Kommunstyrelsen ger i uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att ansöka om 
förlängning av tillståndet från Mark- och miljödomstolen 
(Mål nr M 7169-12) till muddring mm för att kunna 
utreda var och hur upplaget av muddermassan ska 
förvaras samt utreda effekten på vattenkvalitén genom 
anläggande av en loddamm. 

• Kommunstyrelsen ger i uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra 
investeringen att anlägga loddammen vid Loppholmen.  

• Investeringen på max 2,6 miljoner kronor exklusive 
bidrag finansieras inom tidigare beslutad 
investeringsbudgetram på Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen.  

• Kommunstyrelsen ger i uppdrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet att söka bidrag för lokala 
vattenvårdsprojekt (LOVA) hos Länsstyrelsen för att 
finansiera investeringen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till motionen. 

Nils Detlofsson (L), Markus Lundin (KD), Lillemor Bodman (M), 
Jari Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD) föreslår bifall till 
Pär-Ove Lindqvists (M) förslag. 

Tommy Kragh (S), John Omoomian (S), Linda Svahn (S), Jonas 
Kleber (C) och Ulf Axelsson (V) föreslår bifall till förvaltningens 
förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande Bengt Storbacka (S) finner att det finns två förslag 
till beslut: bifall och avslag. 

Ordförande Bengt Storbacka stället förvaltningens förslag mot 
Pär-Ove Lindqvists (M) förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

De som röstar enligt förvaltningens förslag röstar JA. De som 
röstar enligt Pär-Ove Lindqvists (M) förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utföll med 8 JA och 7 NEJ. 

Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna 
röstade. 

Ordförande lägger sin röst sist Förvaltningens förslag: JA 
Bifall till motionen: NEJ 

Namn Ja Nej Avstår 

Linda Svahn X   

John Omoomian X   

Jonas Bernström X   

Tommy Kragh X   

Jonas Kleber X   

Ulf Axelsson X   

Pär-Ove Lindqvist  X  

Lillemor Bodman  X  

Markus Lundin  X  

Nils Detlofsson  X  

Fredrik Rosenbecker  X  

Jari Mehtäläinen  X  
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Tom Persson  X  

Bengt Storbacka, ordf X   

 8 7  

 

Reservationer 

Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M), Markus Lundin 
(KD), Nils Detlofsson (L), Jari Mehtäläinen (SD) och Fredrik 
Rosenbecker (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
För kännedom: 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §23/21   Dnr: KS 2021/28 
 
Rapport om nuläge och framtid för näringsliv och 
näringslivsklimat 2020-2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Näringslivschefen informerar om nuläge och framtid för 
näringsliv och näringslivsklimat i Lindesbergs kommun 2020–
2021. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §24/21   Dnr: KS 2020/197 
 
Medborgarförslag om att göra om kontorslokalerna 
på Banvägen 28 i Lindesberg till ett Föreningarnas 
Hus 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar till tillväxtnämnden i Lindesbergs 
kommun att besvara medborgarförslag om att göra om 
kontorslokalerna på Banvägen 28 i Lindesberg till ett 
Föreningarnas Hus. 
Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att göra om kontorslokalerna på Banvägen 28 
i Lindesberg till ett Föreningarnas Hus. 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar till tillväxtnämnden i Lindesbergs 
kommun att besvara medborgarförslag om att göra om 
kontorslokalerna på Banvägen 28 i Lindesberg till ett 
Föreningarnas Hus. 

_____ 
  För åtgärd:  
  Tillväxtnämnden 
  För kännedom: 

Medborgaren 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §25/21   Dnr: KS 2020/231 
 
Medborgarförslag om att göra om före detta 
Ramshyttans skola till Lindesbergs museum 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

• Avslå medborgarförslag om att göra om före detta 
Ramshyttans skola till Lindesbergs museum till följd av 
att lokalen har sålts till privatpersoner i Lindesbergs 
kommun. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om att göra om före detta Ramshyttans 
skola till Lindesbergs museum har inkommit. Det är många som 
saknar ett museum i Lindesbergs kommun och förslagsställaren 
menar på att före detta Ramshyttans skola är en bra fastihet 
med många möjligheten till utställningar, förelänsningar, kurser, 
etc.  

Lindesbergs kommun står inte som ägare för hyreskontraktet 
och under hösten 2020 har privatpersoner varit i kontakt med 
Fastigheter i Linde AB och köpt före detta Ramshyttans skola.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Avslå medborgarförslag om att göra om före detta 
Ramshyttans skola till Lindesbergs museum till följd av 
att lokalen har sålts till privatpersoner i Lindesbergs 
kommun. 

_____ 
 
För kännedom: 
Förslagsställaren 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §26/21   Dnr: KS 2020/251 
 
Medborgarförslag om upprustning av 
omklädningsrum vid Lindesbergs tennisbana 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar till tillväxtnämnden i Lindesberg 
att besvara medborgarförslaget om upprustning av 
omklädningsrum vid Lindesbergs tennisbana. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår upprustning av omklädningsrum vid 
Lindesbergs tennisbana. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar till tillväxtnämnden i Lindesberg 
att besvara medborgarförslaget om upprustning av 
omklädningsrum vid Lindesbergs tennisbana. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Medborgaren 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §27/21   Dnr: KS 2020/294 
 
Medborgarförslag om att låta någon lokal konstnär 
eller skulptör skapa en staty av Selma Lagerlöfs Akka 
vid kyrkan i Fellingsbro 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget till 
tillväxtnämnden.  

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om att låta någon lokal konstnär eller 
skulptör skapa en staty av Selma Lagerlöfs Akka vid kyrkan i 
Fellingsbro. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget till 
tillväxtnämnden.  

_____ 
 
För åtgärd: 
Tillväxtnämnden 
För kännedom: 
Medborgaren 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §28/21   Dnr: KS 2020/295 
 
Medborgarförslag om gravplats samt staty över Märta 
Gahn en av Sveriges största textilkonstnärer i 
Fellingsbro 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget till 
tillväxtnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om gravplats samt staty över Märta Gahn, 
en av Sveriges största textilkonstnärer i Fellingsbro, har 
inkommit. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget till 
tillväxtnämnden. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Tillväxtnämnden 
För kännedom: 
Medborgaren 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §29/21   Dnr: KS 2020/300 
 
Medborgarförslag om att sätta upp korgar för 
Discgolf i idrottsparken i Fellingsbro 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget till 
tillväxtnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om att sätta upp korgar för Discgolf i 
idrottsparken i Fellingsbro har inkommit. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget till 
tillväxtnämnden. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Tillväxtnämnden 
För kännedom: 
Medborgaren 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §30/21   Dnr: KS 2020/307 
 
Medborgarförslag om att starta ett projekt liknande 
TV-programmet Fyraåringar på äldreboende i 
Fellingsbro 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget till 
socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om att 
starta ett projekt liknande TV-programmet Fyraåringar på 
äldreboende i Fellingsbro. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget till 
socialnämnden. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Socialnämnden 
För kännedom: 
Medborgaren 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §31/21   Dnr: KS 2020/308 
 
Medborgarförslag om att marknadsföra aktiviteten 
Knytgubbarna i Fellingsbro 

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget till 
tillväxtnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om att marknadsföra aktiviteten 
Knytgubbarna i Fellingsbro har inkommit. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget till 
tillväxtnämnden. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Tillväxtnämnden 
För kännedom: 
Medborgaren 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §32/21   Dnr: KS 2019/52 
 
Rastplatsutredning Lindesbergs tätort - truckstop 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna lokaliseringsutredningen 
för truckstop. 

Ärendebeskrivning 
Tillväxtutskottet gav Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-07 
(KS 2019/52) i uppdrag att ta fram en lokaliseringsutredning för 
truckstop utifrån de ställningstaganden som formulerats i 
rastplatsutredningen. 

I rastplatsutredningen tydliggjordes behovet av att renodla 
rastplatsens funktioner för mer traditionella rastplatsändamål. I 
nuvarande utformning finns en problematik som kan kopplas till 
bristen av tydliga ställplatser/truckstop för lastbilstransporter 
längs riksväg 50. För att möjliggöra en hållbar närings-och 
transportutveckling längs stråket behöver kommunen se över en 
ny lokalisering för truckstop. Detta har mynnat ut i en 
lokaliseringsutredning för att möta behovet av truckstop för 
tyngre trafik längs riksväg 50 utifrån de ställningstaganden som 
antagits i rastplatsutredningen. 

Tillfälligt kan tung trafik hänvisas till den 20 meter breda 
Stafettgatan i det norra industriområdet i Lindesberg utifrån 
analysen i rastplatsutredningen. 

Förslag till beslut 
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 
godkänna lokaliseringsutredningen för truckstop 

_____ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen  
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §33/21 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
 Köpebrev Vibyn 1:53 Vibyn 14 Dnr KS 2021/8   

 
21.01.2021 Avtal för projekt med vägledning och 
nationellt nätverk för gruvkommuner - 
delegationsbeslut enligt punkt 4.1 i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr KS 2021/13 

  

 
21.01.2021 Avtal om förlikning mellan Lindesbergs 
kommun och en tidigare elev i Lindesbergs kommun - 
förlikningsavtal Dnr KS 2021/12 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §34/21 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
09.12.2020 Stadshus § 32 Budget 2021 
Stadshuskoncernen Dnr KS 2020/135 

  

 
09.12.2020 Stadshus § 31 Affärs- och 
verksamhetsplaner 2021-2023 Stadshuskoncernen Dnr 
KS 2020/135 

  

 
09.12.2020 Stadshus § 30 Uppföljning och analys 
januari-oktober 2020 för Stadhuskoncernen Dnr KS 
2020/73 

  

 
09.12.2020 Stadshus § 28 Uppföljning av internkotroll 
för Stadshuskoncernen Dnr KS 2021/11 

  

 
11.12.2020 Samhällsbyggnadsförbundet § 109 Budget 
2021 Verksamhetsplan 2022-2023 Dnr  

  

 
12.11.2020 Samhällsbyggnadsförbundet § 101 
Kommentarer, revisionsrapport delårsbokslut augusti 
2020 Dnr  

  

 
12.11.2020 Samhällsbyggnadsförbundet § 100 
Investeringsuppföljning 2020-10-31 Dnr  

  

 
14.12.2020 BUN § 131 Ny förskola Björken Dnr    

 
14.12.2020 BUN § 132 Ny förskola i Vedevåg Dnr    

 
22.10.2020 Minnesanteckningar TURSAM i Bergslagen 
Ekonomisk förening Dnr  
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