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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-02-15  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-02-15 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

Plats och tid: 
 

Lindeskolans aula, kl. 17:00-19:30 

Beslutande: Daniel Andersson (S) 
Joacim Hermansson (S) 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Anders Ceder (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Bengt Storbacka (S) 
Margareta Ahlm (S) 
Arnold Bengtsson (S) 
Ulf Axelsson (V) 
Gunilla Remnert (V) 
Hans Lindqvist (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) 
Tomas Klockars (M) 
Fredrik Lindmark (M) 
Emil Wellander (M) 
Markus Lundin (KD) 
Margareta Andergard (KD) 
Nils Detlofsson (L) 
Inger Griberg (MP) 
Per Söderlund (SD) 
Tommy Lönnström (SD) 
Krister Jakobsson (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Tom Persson (SD) 
Anders Persson (LPO) 

2021-02-23 2021-03-17
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
  

Tjänstgörande 
Ersättare: 

Bo Stenberg (S) för Linda Svahn (S) 
Stefan Eriksson (S) för Ingela Larsson (S) 
Viktoria Johansson (S) för Lena Kallionpää (S) 
Björn Pettersson (C) för Johan Andersson (C) 
Bertil Jansson (M) för Anniette Lindvall (M) 
Reidar Larsson (SD) för Lars Ljunggren (SD) 
Rickard Jurvelius (SD) för Björn Larsson (-) 
Marina Mehtäläinen (SD) för Thord Durnell (SD) 
 

Övriga Deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör 
Ebba Jansson, kanslienheten 
Jessica Brogren, kanslienheten 
Rouzbeh Isa, kanslienheten 
 

Utses Att Justera John Omoomian och Tomas Klockars med Magnus Storm (C) och 
Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare 
 

Justeringens Plats 
Och Tid: 

Kanslienheten den 23 februari 2021 kl. 14.00 

 
UNDERSKRIFTER: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
1 - 23 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Arnold Bengtsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
John Omoomian                   Tomas Klockars 
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Ärendeförteckning 
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§1/21 Ändring av dagordningen 
  
§2/21 Godkännande deltagande på distans 
  
§3/21 Kommundirektören informerar om covid-19 i Lindesbergs 

kommun 
  
§4/21 Reglering av Fastigheter i Linde AB:s fordran på Linde 

Stadshus AB och Besök Linde AB 
  
§5/21 Avsägelse och fyllnadsval efter Lena Kallionpää (S) som 

ersättare i Bergslagens överförmyndarnämnd 
  
§6/21 Avsägelse och fyllnadsval efter Lena Kallionpää (S) som 

ledamot i kommunfullmäktige 
  
§7/21 Fyllnadsval efter Bengt Storbacka (S) som ledamot i 

Fastigheter i Linde AB 
  
§8/21 Fyllnadsval efter Bengt Storbacka (S) som ordinarie ledamot i 

Lindesbergsbostäder AB 
  
§9/21 Fyllnadsval efter Maria Lagerman (S) som ledamot i 

Bergslagens överförmyndarnämnd och nominering av vice 
ordförande i Bergslagens överförmyndarnämnd från perioden 
2021-2022 

  
§10/21 Fyllnadsval efter Maria Lagerman (S) som ledamot och vice 

ordförande i valnämnden 
  
§11/21 Fyllnadsval efter Kenneth Danielsson (M) som ersättare i 

samhällsbyggnadsnämnden 
  
§12/21 Allmänhetens frågestund 
  
§13/21 Motion från Inger Griberg (MP) om att utforma en trädplan för 

Lindesbergs centralorter som i en fördjupningsdel för en grön 
infrastrukturplan 

  
§14/21 Motion från Inger Griberg (MP) om att ta fram en 

handlingsplan för Grön infrastruktur i Lindesbergs kommun 
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§15/21 Motion från Emil Wellander (M) och Lillemor Bodman (M) om 
att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i 
grundskola och gymnasium 

  
§16/21 Medborgarförslag om att övergångsstället på Järnvägsgatan i 

Lindesberg har skymd sikt 
  
§17/21 Medborgarförslag om att bygga en hinderbana anpassad för 

både barn och vuxna med tillhörande bänkar och bord på 
Loppholmarna i Lindesberg 

  
§18/21 Medborgarförslag om indraget busskort för gymnasieelever 
  
§19/21 Medborgarförslag om att rensa upp vid en öde tomt Ängeby-

Bergsvägen i Fellingsbro 
  
§20/21 Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30km/h utanför 

Fröviskolan och förskolan i Frövi 
  
§21/21 Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder Bergsvägen-

Hemvägen i Fellingsbro 
  
§22/21 Meddelanden 
  
§23/21 Interpellation från Inger Griberg (MP) till kommunstyrelsens 

ordförande om att kirurg-akuten på Lindesbergs lasarett hållit 
nattstängt 

  
  

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 6 (31) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-02-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §1/21   Dnr:  
 
Ändring av dagordningen 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förändringen i dagordning. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arnold Bengtsson (S) föreslår följande förändringar av 
dagordningen:  

Följande nya ärenden tas bort från dagens sammanträde: 

• Redovisning ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen kvartal 3 2020 

Följande nya ärenden tas med till dagens sammanträde: 

• Fyllnadsval efter Kenneth Danielsson (M) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden 

• Kommundirektören informerar om covid-19 i 
Lindesbergs kommun 

_____ 
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KF §2/21   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 
 

Beslut 

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

 
_____ 
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KF §3/21   Dnr:  
 
Kommundirektören informerar om covid-19 i 
Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige tackar kommundirektören för 
informationen och lägger den till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Henrik Arenvang informerar om covid-19 i 
Lindesbergs kommun.   

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tackar kommundirektören för 
informationen och lägger den till handlingarna.  

_____ 
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KF §4/21   Dnr: KS 2020/279 
 
Reglering av Fastigheter i Linde AB:s fordran på Linde 
Stadshus AB och Besök Linde AB 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Fastigheter i Linde AB (FALAB) överlåter sin fordran på 
Besök Linde AB (BELAB) till Linde Stadshus AB 
(Stadshus) genom ett överlåtelseavtal. Köpeskillingen 
regleras med att en revers där Stadshus blir skyldig 
FALAB motsvarande belopp. Mellanhavanden mellan 
FALAB och BELAB är därmed nollställda och FALAB och 
Stadshus mellanhavanden ökar från 98 940 tkr till 101 
412 tkr (98 940 tkr + 2 472 tkr).  

2. För att därefter reglera mellanhavanden mellan Stadshus 
och BELAB, 2 472 tkr, utförs en kvittningsemission. Där 
Stadshus fordran omvandlas till aktievärde i dotterbolag 
och BELAB:s skuld till Stadshus (tidigare FALAB) 
omvandlas till eget kapital (100 tkr aktiekapital och 
resterande 2 372 tkr överkursfond).  

3. Kvarstår då att reglera mellanhavande Stadshus och 
FALAB, 101 412 tkr, vilket regleras genom att Stadshus 
genom avtal övertar externa lån från FALAB. 

Ärendebeskrivning 

Beskriven av ärendet och bakgrund finns i styrelseprotokoll  
Linde Stadshus AB, 2020-10-05, §23/20. 

Bakgrund 

Underställningsskyldighet enligt ägardirektiv (bilaga) 

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan 
beslut inom verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas.  

Dessa ärenden ska före verkställighet fastställas av 
kommunfullmäktige i Lindesberg.  

1. Ärenden enligt KL 3 kap. 16–18 §§ att:  
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• besluta om att viss verksamhet ska bedrivas i 
bolagsform  

• fastställa det kommunala ändamålet med 
verksamheten  

• välja styrelse och minst en lekmannarevisor  

• säkerställa att fullmäktige får yttra sig i 
principiella frågor eller annat som är av  

• större vikt innan bolaget fattar beslut  

2. Godkänna bolagsordning och stadgar  

3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga 
policy- och inriktningsbeslut  

4. Mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi  

5. Beslut om kommunal borgen  

6. Nyemission samt kapitaltillskott, förlusttäckning eller 
driftbidrag  

7. Ansvarsfrihet om revisor ej tillstyrkt sådan  

Bolaget ska med eget yttrande vidarebefordra framställningar 
från dotterbolag om kommun-fullmäktiges ställningstagande i 
frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. 

Förslag till beslut 
Linde Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige beslut 

1. Fastigheter i Linde AB (FALAB) överlåter sin fordran på 
Besök Linde AB (BELAB) till Linde Stadshus AB 
(Stadshus) genom ett överlåtelseavtal. Köpeskillingen 
regleras med att en revers där Stadshus blir skyldig 
FALAB motsvarande belopp. Mellanhavanden mellan 
FALAB och BELAB är därmed nollställda och FALAB och 
Stadshus mellanhavanden ökar från 98 940 tkr till 101 
412 tkr (98 940 tkr + 2 472 tkr).  

2. För att därefter reglera mellanhavanden mellan Stadshus 
och BELAB, 2 472 tkr, utförs en kvittningsemission. Där 
Stadshus fordran omvandlas till aktievärde i dotterbolag 
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och BELAB:s skuld till Stadshus (tidigare FALAB) 
omvandlas till eget kapital (100 tkr aktiekapital och 
resterande 2 372 tkr överkursfond).  

3. Kvarstår då att reglera mellanhavande Stadshus och 
FALAB, 101 412 tkr, vilket regleras genom att Stadshus 
genom avtal övertar externa lån från FALAB. 

_____ 
 
För kännedom: 
Linde Stadshus AB 
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KF §5/21   Dnr: KS 2021/20 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Lena Kallionpää (S) 
som ersättare i Bergslagens överförmyndarnämnd 
 

Beslut 

• Lena Kallionpääs (S) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i Bergslagens överförmyndarnämnd i 
kommunfullmäktige godkänns. 

• Platsen som ersättare i Bergslagens 
överförmyndarnämnd lämnas vakant tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Lena Kallionpää (S) har inkommit med en avsägelse som 
ersättare i Bergslagens överförmyndarnämnd. 

Förslag till beslut 

• Lena Kallionpääs (S) avsägelse från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige godkänns.  

• Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Lena Kallionpää (S).  

_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (troman) 
För kännedom: 
Lena Kallionpää 
Bergslagens överförmyndarnämnd 
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KF §6/21   Dnr: KS 2021/21 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Lena Kallionpää (S) 
som ledamot i kommunfullmäktige 
 

Beslut 

• Lena Kallionpääs (S) avsägelse från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige godkänns.  

• Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Lena Kallionpää (S).  

Ärendebeskrivning 

Lena Kallionpää (S) har inkommit med en avsägelse som ledamot 
i kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut 

• Lena Kallionpääs (S) avsägelse från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige godkänns.  

• Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Lena Kallionpää (S).  

_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare 
Länsstyrelsen i Örebro län 
För kännedom: 
Lena Kallionpää 
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KF §7/21   Dnr: KS 2019/17 
 
Fyllnadsval efter Bengt Storbacka (S) som ledamot i 
Fastigheter i Linde AB 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Elin Axelsson (S) till 
ledamot i Fastigheter i Linde AB till och med 2022. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet i december godkände kommunfullmäktige 
Bengt Storbackas (S) avsägelse men lämnade platsen vakant 
tillsvidare (KF § 156/20). 

Socialdemokraterna har inkommit med en nominering om att 
Elin Axelsson (S) ska utses till ledamot i Fastigheter i Linde AB 
(FALAB) efter Bengt Storbacka (S). 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Elin Axelsson (S) till 
ledamot i Fastigheter i Linde AB till och med 2022. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (troman) 
För kännedom: 
Fastigheter i Linde AB (FALAB) 
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KF §8/21   Dnr: KS 2019/18 
 
Fyllnadsval efter Bengt Storbacka (S) som ordinarie 
ledamot i Lindesbergsbostäder AB 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Elin Axelsson (S) till ny 
ledamot i Lindesbergsbostäder AB till och med 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige godkände Bengt Storbackas (S) avsägelse 
vid sammanträdet i december men lämnade platsen vakant tills 
vidare (KF § 157/20). 

Socialdemokraterna har inkommit med en nominering att Elin 
Axelsson (S) ska efterträda Bengt Storbacka (S) som ordinarie 
ledamot i Lindesbergsbostäder AB (LIBO).  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Elin Axelsson (S) till ny 
ledamot i Lindesbergsbostäder AB till och med 2022. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (troman) 
För kännedom: 
Lindesbergsbostäder AB (LIBO) 
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KF §9/21   Dnr: KS 2020/234 
 
Fyllnadsval efter Maria Lagerman (S) som ledamot i 
Bergslagens överförmyndarnämnd och nominering av 
vice ordförande i Bergslagens överförmyndarnämnd 
från perioden 2021-2022 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utse Jerry Elvin (S) som ledamot i 
Bergslagens överförmyndarnämnd för perioden 2021-2022. 

Kommunfullmäktige nominerar Jerry Elvin (S) till vice 
ordförande i Bergslagens överförmyndarnämnd för perioden 
2021-2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkände Maria Lagermans (S) avsägelse 
vid sammanträdet i oktober men lämnade platsen vakant 
tillsvidare (KF § 96/20).  
Socialdemokraterna nominerar Jerry Elvin (S) till posten som 
ordinarie ledamot i samt vice ordförande i Bergslagens 
överförmyndarnämnd för 2021–2022. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Jerry Elvin (S) som ledamot i 
Bergslagens överförmyndarnämnd för perioden 2021-2022. 

Kommunfullmäktige nominerar Jerry Elvin (S) till vice 
ordförande i Bergslagens överförmyndarnämnd för perioden 
2021-2022. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (troman) 
Bergslagens överförmyndarnämnd 
För kännedom: 
Jerry Elvin (S) 
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KF §10/21   Dnr: KS 2020/233 
 
Fyllnadsval efter Maria Lagerman (S) som ledamot 
och vice ordförande i valnämnden 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner 

• Ulf Ljunggren (S) som ledamot i valnämnden från år 2021 
till och med år 2022 

• Ulf Ljunggren (S) som vice ordförande i valnämnden från 
år 2021 till och med år 2022 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkände Maria Lagermans (S) avsägelse 
vid sammanträdet i oktober men lämnade platsen vakant 
tillsvidare (KF § 95/20).  

Socialdemokraterna har nominerat Ulf Ljunggren (S) till posten 
som ledamot och vice ordförande i valnämnden. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner 

• Ulf Ljunggren (S) som ledamot i valnämnden från år 2021 
till och med år 2022 

• Ulf Ljunggren (S) som vice ordförande i valnämnden från 
år 2021 till och med år 2022 

_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (troman) 
För kännedom: 
Ulf Ljunggren (S) 
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KF §11/21   Dnr: KS 2018/409 
 
Fyllnadsval efter Kenneth Danielsson (M) som 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Monika Klockars (M) till 
ny ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden. 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige godkände Kenneth Danielssons (M) 
avsägelse vid sammanträdet i december men lämnade platsen 
vakant tills vidare (KF § 174/20). 

Moderaterna har inkommit med en nominering att Monika 
Klockars (M) ska efterträda Kenneth Danielsson (M) som 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Monika Klockars (M) till 
ny ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden. 

_____ 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (troman) 
För kännedom: 
Monika Klockars (M) 
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KF §12/21   Dnr:  
 
Allmänhetens frågestund 

 

Ärendebeskrivning 

Två frågor ställdes under allmänhetens frågestund: 

• En medborgare frågade om skolvägen för barn boende på 
östra och sydöstra delen av Lindesberg (Bondskogen och 
Hagaområdet). Magnus Storm (C), vice ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden, svarade att han ska ta med sig 
frågan till barn- och utbildningsförvaltningen för att 
bereda frågan ytterligare. 

• En medborgare upplever att Torphyttevägen är smal vid 
ett parti, specifikt vid krönet mellan Lindesbygatan och 
Solberga förskolor. Kommunstyrelsens ordförande Bengt 
Storbacka (S) svarade att han ska ta med sig frågan till 
kommunstyrelseförvaltningen för att bereda frågan 
ytterligare. 

_____ 
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KF §13/21   Dnr: KS 2021/24 
 
Motion från Inger Griberg (MP) om att utforma en 
trädplan för Lindesbergs centralorter som i en 
fördjupningsdel för en grön infrastrukturplan 
 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Inger Griberg (MP) har inkommit med motion om att utforma en 
trädplan för Lindesbergs centralorter samt en fördjupningsdel 
för en grön infrastrukturplan. 

Förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreteraren 
För kännedom: 
Inger Griberg (MP) 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 21 (31) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-02-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §14/21   Dnr: KS 2021/25 
 
Motion från Inger Griberg (MP) om att ta fram en 
handlingsplan för Grön infrastruktur i Lindesbergs 
kommun 
 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Inger Griberg (MP) har inkommit med en motion om att ta fram 
en handlingsplan för Grön infrastruktur i Lindesbergs kommun.  

Förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreteraren 
För kännedom: 
Inger Griberg (MP) 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 22 (31) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-02-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §15/21   Dnr: KS 2021/27 
 
Motion från Emil Wellander (M) och Lillemor Bodman 
(M) om att öka elevinflytandet och den demokratiska 
processen i grundskola och gymnasium 
 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

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. 

Förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreteraren 
För kännedom: 
Emil Wellander (M) 
Lillemor Bodman (M) 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 23 (31) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-02-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §16/21   Dnr: KS 2021/14 
 
Medborgarförslag om att övergångsstället på 
Järnvägsgatan i Lindesberg har skymd sikt 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att parkeringsfickorna på Järnvägsgatan i 
Lindesberg ska förändras för att förbättra säkerheten för gång- 
och cykeltrafikanter. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreteraren 
För kännedom: 
Medborgaren 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 24 (31) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-02-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §17/21   Dnr: KS 2021/15 
 
Medborgarförslag om att bygga en hinderbana 
anpassad för både barn och vuxna med tillhörande 
bänkar och bord på Loppholmarna i Lindesberg 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om att 
bygga en hinderbana anpassad för både barn och vuxna med 
tillhörande bänkar och bord på Loppholmarna i Lindesberg 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.  

_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
För kännedom: 
Medborgaren 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 25 (31) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-02-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §18/21   Dnr: KS 2020/178 
 
Medborgarförslag om indraget busskort för 
gymnasieelever 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om indraget busskort för gymnasieelever 
boende i centralorten har inkommit. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
För kännedom: 
Medborgaren 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 26 (31) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-02-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §19/21   Dnr: KS 2021/16 
 
Medborgarförslag om att rensa upp vid en öde tomt 
Ängeby-Bergsvägen i Fellingsbro 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om att rensa upp vid en öde tomt vid 
Ängeby-Bergsvägen i Fellingsbro har inkommit.  

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.  

_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreteraren 
För kännedom: 
Medborgaren 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 27 (31) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-02-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §20/21   Dnr: KS 2021/17 
 
Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30km/h 
utanför Fröviskolan och förskolan i Frövi 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30 km/h 
utanför Fröviskolan och förskolan i Frövi har inkommit.  

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreteraren 
För kännedom: 
Medborgaren 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 28 (31) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-02-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §21/21   Dnr: KS 2021/18 
 
Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder 
Bergsvägen-Hemvägen i Fellingsbro 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder Bergsvägen-
Hemvägen i Fellingsbro har inkommit.  

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreteraren 
För kännedom: 
Medborgaren 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 29 (31) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-02-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §22/21 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunfullmäktige: 
 
08.12.2020 Ny ledamot i kommunfullmäktige efter 
Mats Seijboldt (-) har utsetts till Lars Ljunggren (SD) 8 
december-14 oktober 2022 Dnr KS 2020/257 

  

 
08.12.2020 Ny ersättare kommunfullmäktige efter 
Sheila Seijboldt (SD) - ingen ersättare 8 december 2021-
14 oktober 2022 Dnr KS 2020/258 

  

 
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  

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 30 (31) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-02-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

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    

 
 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 
den 15 december 2020 KS § 207 - Underskrift av 
Deklaration för en stark demokrati Dnr KS 2020/272 

  

 
 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 31 (31) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-02-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §23/21   Dnr: KS 2021/19 
 
Interpellation från Inger Griberg (MP) till 
kommunstyrelsens ordförande om att kirurg-akuten 
på Lindesbergs lasarett hållit nattstängt 
 

Beslut 

Interpellationen ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 

Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande om att kirurg-akuten på 
Lindesbergs lasarett hållit nattstängt. 

Förslag till beslut 
Interpellationen ställs och besvaras. 

_____ 
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