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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-06-08  

 

Plats och tid: 

 
Lindeskolans aula, kl. 14:00-14:40 

Beslutande: Daniel Andersson (S) 
Irja Gustafsson (S) 
Linda Svahn (S) 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Arnold Bengtsson (S) 
Gunilla Remnert (V) 
Jonas Kleber (C) 
Magnus Storm (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tomas Klockars (M) 
Markus Lundin (KD) 
Inger Griberg (MP) 
Per Söderlund (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Bengt Storbacka (S) för Ingela Larsson (S) 
Lennart Olsson (S) för Anders Ceder (S) 
Inger Söderberg (V) för Ulf Axelsson (V) 
Johan Andersson (C) för Susanne Karlsson (C) 
Christina Pettersson (C) för Inga Ängsteg (C) 
Christian Kokvik (M) för Lillemor Bodman (M) 
Emil Wellander (M) för Jan Hansson (M) 
Sanna Jansson (L) för Nils Detlofsson (L) 
Tom Persson (SD) för Mats Seijboldt (-) 
Lars Ljunggren (SD) för Thord Durnell (SD) 
Tommy Lönnström (SD) för Björn Larsson (-) 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare 
Ebba Jansson, sekreterare 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Mathz Eriksson, socialnämndens ordförande 
 

Utses att 

justera 
Jari Mehtäläinen (SD) och Linda Svahn (S) med Markus Lundin (KD) och 
Jonas Kleber (C) som ersättare. 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten tisdag den 9 juni 2020 kl. 15.00 
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Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
44 – 62 
 
 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Arnold Bengtsson 
 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtäläinen                                     Linda Svahn 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-06-08 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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Ärendeförteckning 

 
§44/20 Ändring av dagordning 
  
§45/20 Reglemente för kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning - tjänsteskrivelse 
  
§46/20 Reglemente för kommunala pensionärsrådet 
  
§47/20 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län 

SOFINT 2019 
  
§48/20 Frövi verksamhetsområde 
  
§49/20 Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun 2020–

2024  
  
§50/20 Svar från Lindesbergs kommun gällande Nora kommuns 

ansökan om att ingå i gemensam nämnd för företagshälsa och 
tolk- och översättarservice 

  
§51/20 Budget 2021 Verksamhetsplan VP 2022–2023 
  
§52/20 Redovisning kommunalt partistöd 2019 
  
§53/20 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 4 2019 
  
§54/20 Närvaro vid politiska sammanträden på distans 
  
§55/20 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
  
§56/20 Närvaro vid politiska sammanträden på distans för 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
  
§57/20 Extraval av nämndemän vid Örebro tingsrätt på grund av 

coronapandemin till och med 2023-12-31 
  
§58/20 Enkel fråga från Pär-Ove Lindqvist (M) till Irja Gustafsson (S) 

om skyltar vid gästbryggorna vid Lindesjön 
  
§59/20 Enkel fråga från Markus Lundin (KD) till Irja Gustafsson (S) 

angående sommarvistelse för äldre sommaren 2020 
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§60/20 Motion från Jari Mehtäläinen (SD) om att redovisa 
kostnaderna för kommunala verksamheter som styrs av 
lagkrav 

  
§61/20 Motion från Markus Lundin (KD), Sanna Jansson (L) och Pär-

Ove Lindqvist (M) om badplats på Loppholmarna 
  
§62/20 Meddelanden 
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§44/20   Dnr:  

 

Ändring av dagordning 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att 
 
• Val av nämndeman till Örebro tingsrätt får behandlas 
• Motion från Markus Lundin (KD), Sanna Jansson (L) och Pär-

Ove Lindqvist (M) om badplats på Loppholmarna får 
behandlas. 

_____ 
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§45/20   Dnr: KS 2019/287 

 

Reglemente för kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning - tjänsteskrivelse 
 
Beslut 

 

Reviderat reglemente för kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning antas.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommun har rådet för personer med 
funktionsnedsättning.  
Rådet är knutet till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
ordförande är ordförande i rådet. Rådet består av sju 
representanter för funktionshinderorganisationerna enligt 
nedanstående fördelning: 
 
2 från rörelsehindergruppen   
1 från hörselgruppen   
1 från synskadegruppen   
1 från psykiatrigruppen   
2 från medicingruppen   
För varje ledamot utses en ersättare. 
Funktionshinderorganisationerna nominerar sina ledamöter och 
ersättare. 
 
Rådet behandlar inte enskilda personers ärenden. 
 
Kommunens råd för personer med funktionsnedsättning är hela 
kommunens referensorgan i alla frågor och är organisatoriskt 
knutet till kommunstyrelsen. 
Kommunens alla organ ska informera rådet om sina planer före 
förändringar av samhällsinsatsernas utformning och 
organisation när det berör personer med funktionsnedsättning.  
 
Rådet kan adjungera politiker alternativt tjänsteperson från 
aktuella nämnder/förvaltningar. Andra kommunala nämnder 
som har samrådsplikt bör hålla kontakt med 
kommunstyrelsen/Kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning för att adjungeras när frågor som berör 
deras verksamhet blir aktuella. 
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Funktionsnedsatta ska genom rådet ges en större delaktighet i 
samhällets utformning.  
 
Rådets reglemente omfattar 

• Rådets uppgifter 
• Sammansättning av rådet 
• Utskott och samarbetsorgan 
• Arbetsformer 
• Arvode och ersättning 
• Ikraftträdande  

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 

Reviderat reglemente för kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning antas.  
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Nämndsekreteraren 
 
För kännedom 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 
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§46/20   Dnr: KS 2019/286 

 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet 
 
Beslut 

 

Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet enligt 
förslag antas.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommun har kommunala pensionärsrådet, rådet är 
knutet till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ordförande 
är ordförande i rådet.  
Pensionärsrådet består av 16 ledamöter och 16 ersättare, varav 
13 utses av pensionärsorganisationer verksamma i kommunen.  
 
Rådet kan aktivt arbeta för förändringar i den kommunala 
verksamheten.  
De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av 
verksamhetsutbudet som berör äldres förhållanden i samhället.  
 
Kommunala pensionärsrådet ska vara ett referensorgan i frågor 
som berör pensionärer.  
 
Reglementet omfattar 

• Rådets uppgifter 
• Sammansättning av rådet 
• Utskott och samarbetsorgan 
• Arbetsformer 
• Arvode och ersättning 
• Ikraftträdande  

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 

Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet enligt 
förslag antas. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Nämndsekreteraren 
 
För kännedom 

Kommunala pensionärsrådet 
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§47/20   Dnr: KS 2020/105 
 

Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra 

Örebro län SOFINT 2019 
 
Beslut 

 

1. Årsredovisning 2019 för SOFINT godkänns 
2. Styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT) har 
inkommit med årsredovisning för 2019. Revisorerna bedömmer 
sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmålsom är uppställda. 
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet.  
 
Förslag till beslut 

 

1. Årsredovisning 2019 för SOFINT godkänns 
2. Styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2019. 
_____ 

 
För kännedom: 

SOFINT 
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§48/20   Dnr: AKK2015/403 

 

Frövi verksamhetsområde 
 
Beslut 

 

Kommundirektören undertecknar avsiktsförklaring mellan 
Lindesbergs kommun, Region Örebro län och Trafikverket 
gällande byggnation av järnväg inom område för Frövi 
verksamhetsområde. 
 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförbundet har i enlighet med Översiktsplanen 
och den fördjupade översiktsplanen för Frövi arbetat fram 
förslag på detaljplan/er för verksamheter i Frövi. Parallellt har 
dialog med Trafikverket löpande genomförts gällande 
möjligheterna att ansluta verksamhetsområdet till Frövi 
bangård via ett industrispår. Då Trafikverket avser att planera 
för en ombyggnation av bangården i Frövi har frågan 
aktualiserats huruvida kommunens verksamhetsområde och 
Trafikverkets ombyggnation kan samordnas. Tillsammans med 
Regionen i Örebro län har kommunen och Trafikverket enats om 
en trafiklösning som innebär att Trafikverket kan uppnå 
önskade funktionslösningar på bangården genom att förlägga 
delar av infrastrukturen inom det område som detaljplaneläggs 
för verksamheter i Frövi. 

För att Trafikverket ska kunna starta sin planprocess med 
järnvägsplan, behöver ingående parter underteckna en 
avsiktsförklaring.  

För mer detaljerad information se bifogat bildspel från 
informationen den 10 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 

Kommundirektören undertecknar avsiktsförklaring mellan 
Lindesbergs kommun, Örebro regionen och Trafikverket 
gällande byggnation av järnväg inom område för Frövi 
verksamhetsområde. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustafsson (S), Pär-Ove Lindqvist (M), Jari Mehtäläinen (SD), 
Jonas Kleber (C), Markus Lundin (KD) och Gunilla Remnert (V) 
föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår redaktionell ändring av 
kommunstyrelsens förslag från Örebro regionen till Region 
Örebro län. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Arnold Bengtsson (S) frågar om kommunfullmäktige 
kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag med Pär-Ove 
Lindqvist (M) ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Näringslivschefen  
Infrastrukturansvarig 
Kommundirektör 
 
För kännedom 

 Per Lilja Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Mark och exploateringsingenjören, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
 Bram Corthals, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 Controller 
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§49/20   Dnr: KS 2018/348 

 

Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun 

2020–2024  
 
Beslut 

 

Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun daterat 
den 5 maj 2020 antas. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna visar vad kommunen vill med 
det befintliga bostadsbeståndet och hur planeringen av nya 
bostäder ser ut. 
 
Varje kommun ska med riktlinjer planera för 
bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska 
vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 
goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
 
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen 
samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören 
med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra 
regionala organ tillfälle att yttra sig. 
 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av 
kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras 
förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer 
upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866). 
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst 
innehålla följande uppgifter: 
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 

bostadsbeståndet, 
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och 

regionala mål, planer och program som är av betydelse för 
bostadsförsörjningen. 

 
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den 
demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, 
bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. Lag (2013:866). 
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Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2018 att uppdra 
till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till 
Riktlinjer för bostadsförsörjning. Arbetet genomförs med extern 
resurs och kostnaden belastar kommundirektörens anslag för 
utveckling. 
 
Svefa AB har levererat ett utkast till 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun. 
Kommundirektörens ledningsgrupp har utsett 
utvecklingsstrateg vid tillväxtförvaltningen som 
sammankallande till en arbetsgrupp för 
Bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
Arbetsgruppen har efter leveransen från Svefa AB arbetat in 
ytterligare perspektiv från kommunens olika förvaltningar samt 
arbetat fram övergripande mål för bostadsförsörjningen och 
åtgärder för hur Lindesbergs kommun ska nå uppsatta mål i 
Bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
I arbetsgruppen ingår representanter från socialförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, 
tillväxtförvaltningen samt Lindesbersbostäder AB. 
 
Arbetsgruppen har tagit hänsyn till inkomna remissyttranden. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 

Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun daterat 
den 5 maj 2020 antas. 
_____ 

 
För åtgärd:  

Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen  
 

För kännedom:  

Socialförvaltningen  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Tillväxtförvaltningen  
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen  
Lindesbergsbostäder AB 
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§50/20   Dnr: KS 2020/124 

 

Svar från Lindesbergs kommun gällande Nora 

kommuns ansökan om att ingå i gemensam nämnd 

för företagshälsa och tolk- och översättarservice 
 
Beslut 

 

1. För sin del godkänna samverkansavtal mellan Region 
Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs 
kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, 
Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora 
kommun avseende samverkan angående 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med 
giltighet från och med 2020-10-01. 

 
2. Från samma tidpunkt anta reglemente för den 

gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- 
och översättarservice. 

 
3. Tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, 

Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, 
Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun 
och Ljusnarsbergs kommun upphör när det nya 
samverkansavtalet träder i kraft. 

 
4. Tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård och tolk- och översättarservice upphör 
när det nya reglementet träder i kraft. 

 
5. Beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut 

av regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, 
Kumla, Hallsberg, Laxå, Lindesberg, Lekeberg, 
Ljusnarsberg och Nora kommun. 

 
Ärendebeskrivning 

En begäran från Region Örebro län har inkommit till 
Lindesbergs kommun. Där föreslås ansökan från Nora kommun 
om att ingå i den gemensamma nämnden för företagshälsovård 
samt tolk- och översättarservice att bifallas och att reviderat 
samverkansavtal och reviderat reglemente för den 
gemensamma nämnden ska fastställas. 

Örebro läns landsting och Örebro kommun inrättade 2005 en 
gemensam nämnd, kallad den gemensamma nämnden för 
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samverkan angående företagshälsovård. 2007 tillfördes 
kommunens tolkförmedling den gemensamma nämnden och 
nämnden antog benämningen gemensam nämnd för samverkan 
angående företagshälsovård samt tolkförmedling. Samverkande 
kommuner har sedan utökats med: Kumla 2009, Hallsberg och 
Laxå 2015, Lindesberg 2016, Ljusnarsberg 2017 och Lekeberg 
2018. Nämnden benämns den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård och tolk- och översättarservice. Sedan nu 
även Nora kommun önskar medverka i den gemensamma 
nämnden föreslås att det ingångna avtalet mellen Region Örebro 
län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå 
kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och 
Lekebergs kommun upphör från och med 2020-10-01, då nytt 
avtal träder i kraft. Samtidigt gäller även nytt reglemente för 
nämnden varvid tidigare reglemente upphör att gälla. 

Region Örebro län är som tidigare värdorganisation och den 
gemensamma nämnden ingår i regionens organisation. 

Det föreslås med ändring av tidigare avtal och reglemente att 
nämnden ska bestå av 20 ledamöter och 20 ersättare. Härvid ska 
ledamöter och ersättare utses enligt följande: Region Örebro län 
10 ledamöter och  10 ersättare, Örebro kommun 2 ledamöter 
och 2 ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter och 2 ersättare, 
Hallsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Laxå kommun 1 
ledamot och 1 ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1 
ersättare, Lekebergs kommun 1 ledamot och 1ersättare, 
Ljusnarsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare samt Nora 
kommun 1 ledamot och 1 ersättare. 

Region Örebro län ska som värdorganisation inneha posten som 
ordförande medan Örebro kommun ska inneha posten som vice 
ordförande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 

1. För sin del godkänna samverkansavtal mellan Region 
Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs 
kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, 
Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora 
kommun avseende samverkan angående 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med 
giltighet från och med 2020-10-01. 

2. Från samma tidpunkt anta reglemente för den 
gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- 
och översättarservice. 
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3. Tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, 

Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, 
Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun 
och Ljusnarsbergs kommun upphör när det nya 
samverkansavtalet träder i kraft. 

 
4. Tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård och tolk- och översättarservice upphör 
när det nya reglementet träder i kraft. 

 
5. Beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut 

av regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, 
Kumla, Hallsberg, Laxå, Lindesberg, Lekeberg, 
Ljusnarsberg och Nora kommun. 

_____ 

 
För kännedom 

Personalchef 
Region Örebro län 
Nora kommun 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§51/20   Dnr: KS 2020/135 

 

Budget 2021 Verksamhetsplan VP 2022–2023 
 
Beslut 

 

• Budget för reinvesteringar år 2021 antas 
• Budget för investeringsprojekt som är påbörjade år 2020 

och sträcker sig över år 2021 antas 
• Finansiering sker ur det egna kapitalet 

  
Ärendebeskrivning 

Enligt Styrning- och ledningssystem för kommunkoncernen ska 
kommunstyrelsen varje år besluta om årshjul för planering och 
uppföljning. Det innefattar arbetet med grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer samt utvecklingsområden och budget, helårs- 
och delårsredovisning, internkontroll, samt andra uppföljningar 
som kommunstyrelsen gör för att fullgöra sin uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelsen antog årshjulet för 2020 på beslutande 
kommunstyrelse 2019-11-26.  

Enligt årshjulet så skulle investeringsbudgeten beslutats i 
kommunstyrelsen i maj och kommunfullmäktige i juni och 
driftbudgeten på beredande kommunstyrelse i juni och 
beslutande kommunstyrelse i oktober och kommunfullmäktige i 
november. Men på grund av Coronapandemin och genom de 
stora ekonomiska osäkerheter som råder så är budgetprocessen 
gällande driftbudgeten framskjuten för beredning i september 
och beslut i kommunfullmäktige i november alternativt i 
december. 

Den 30 april hade kommunstyrelsen i budgetgenomgång utifrån 
nuläget och ny skatteprognos per 29 april 2020 samt 
genomgång av investeringbehovet. Förslag utifrån mötet blev att 
reinvesteringar för år 2021 och påbörjade projekt år 2020 och 
som sträcker sig över år 2021 ska beslutas i kommunstyrelsen 
19 maj och kommunfullmäktige 8 juni 2020.  

Nyinvesteringar, inventarier för 2021-2025 samt 
reinvesteringar för åren 2022–2025 hanteras i budgetprocessen 
under hösten i samband med driftbudgeten. Förslag till 
finansiering är att det sker ur det egna kapitalet. Summan för 
reinvesteringar år 2021 och påbörjade projekt år 2020 är 66,7 
Mnkr och framgår i detalj enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
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• Budget för reinvesteringar år 2021 antas 
• Budget för investeringsprojekt som är påbörjade år 2020 

och sträcker sig över år 2021 antas 
• Finansiering sker ur det egna kapitalet 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustafsson (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
_____ 

 
För kännedom 

Ekonomichef 
Controller 
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§52/20   Dnr: KS 2020/19 

 

Redovisning kommunalt partistöd 2019 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige godkänner utbetalning av partistöd för 
2021 till partierna enligt följande: 
 
Socialdemokraterna 217 580 kr 
Sverigedemokraterna 146 630 kr 
Moderaterna 132 440 kr 
Centerpartiet 104 060 kr 
Miljöpartiet 33 110 kr 
Vänsterpartiet 61 490 kr 
Liberalerna 33 110 kr 
Kristdemokraterna 47 300 kr 
 
Partistöd för Landsbygdspartiet oberoende behandlas när 
partiet inkommer med redovisning för 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

Från och med 1 februari 2014 har nya regler för partistöd i 
kommunallagen trätt i kraft, dessa ska gälla från och med 2015-
01- 01. Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige § 161/2014 
att anta nya riktlinjer för kommunalt partistöd i Lindesbergs 
kommun.  
 
I kommunens riktlinjer för partistöd samt i kommunallagens 1 
kap 12 § står det att beslut om att betala ut partistöd ska fattas 
av fullmäktige minst en gång per år. Det står även att om 
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen senast den 31 maj utbetalas inget stöd för 
nästkommande år.  
 
Redovisning och granskningsrapport 2019 saknas från 
Landsbygdspartiet oberoende per den 15 maj 2020 Övriga 
partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat 
in redovisning och granskningsrapport för 2019.  
 
Partistödet betalas årligen ut i förskott, senast 1 september.  
 
Väljer kommunfullmäktige att godkänna redovisning och  
granskning ska partistöd för 2021 betalas ut enligt följande: 
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Socialdemokraterna 217 580 kr 
Sverigedemokraterna 146 630 kr 
Moderaterna 132 440 kr 
Centerpartiet 104 060 kr 
Miljöpartiet 33 110 kr 
Vänsterpartiet 61 490 kr 
Liberalerna 33 110 kr 
Kristdemokraterna 47 300 kr 
 

Partistödet består av:  
 
Ett grundstöd, som uppgår till 40 % av prisbasbeloppet  
Ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet  
Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige godkänner utbetalning av partistöd för 
2021 till partierna enligt följande: 
 
Socialdemokraterna 217 580 kr 
Sverigedemokraterna 146 630 kr 
Moderaterna 132 440 kr 
Centerpartiet 104 060 kr 
Miljöpartiet 33 110 kr 
Vänsterpartiet 61 490 kr 
Liberalerna 33 110 kr 
Kristdemokraterna 47 300 kr 
 
Vänsterpartiets partistöd betalas ut enbart om partiet inkommer 
med revisionsrapport senast till kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni 2020. 
 
Partistöd för Landsbygdspartiet oberoende behandlas när 
partiet inkommer med redovisning för 2019. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Arnold Bengtsson (S) föreslår att utbetalning sker 
till vänsterpartiet då de inkommit med revisionsrapport i tid till 
kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Beslutsgång 
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag med Arnold Bengtsson (S) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Ekonomienheten 
 
För kännedom 

Partierna i kommunfullmäktige 
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§53/20   Dnr: KS 2020/95 

 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen kvartal 4 2019 
 
Beslut 

 

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 2019 läggs till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om ett beslut inte 
verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta 
till IVO. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer 
att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska 
verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en 
särskild avgift hos förvaltningsrätten 
 
Förslag till beslut 

 

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 2019 läggs till 
handlingarna. 
_____ 

 
För kännedom 

Socialnämnden 
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§54/20   Dnr: KS 2020/121 

 

Närvaro vid politiska sammanträden på distans 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige ändrar formuleringen i beslutet (KF 
§30/20) från ledamot till ledamot och ersättare. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade KF §30/2020 att ledamöter ska 
ges möjlighet att delta på distans om särkilda skäl föreligger. 

Det har uppkommit synpunkter på att det i beslutet inte står att 
ersättare ges samma möjlighet. Presidiet önskar därför 
komplettera tidigare fattat beslut. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige ändrar formuleringen i beslutet (KF 
§30/20) från ledamot till ledamot och ersättare. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) och Irja Gustafsson (S) föreslår bifall till 
liggande förslag. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslichef 

För kännedom: 

Samtliga nämnder 
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§55/20   Dnr: KS 2020/136 

 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige ändrar formuleringen i beslutet (KF 
§30/20) från ledamot till ledamöter och ersättare. 
 
Ärendebeskrivning 

Med anledning av coronapandemin har frågan om 
distansnärvaro för ledamöter aktualiserats.  

I nya kommunallagen finns möjligheten att som ledamot och 
ersättare delta vid politiska sammanträden på distans. Då måste 
kommunfullmäktige ta ett beslut om att godkänna detta.  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 om att ändra i 
samtliga nämnders reglementen för att möjliggöra för 
deltagande via distans. I vanliga fall går dessa ärenden via 
samtliga nämnder vidare till kommunstyrelsen och slutligen till 
kommunfullmäktige. Med anledning av coronapandemin fanns 
inte tid för att låta ärendet gå via nämnderna. Detta ärende 
kommer därför från kommunfullmäktige till barn- och 
utbildningsnämnden för kännedom.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige ändrar formuleringen i beslutet (KF 
§30/20) från ledamot till ledamöter och ersättare. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Nämndsekreteraren 
 
För kännedom 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§56/20   Dnr: KS 2020/121 

 

Närvaro vid politiska sammanträden på distans för 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg i 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens reglemente: 
 

• Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får, om särskilda 
skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och 
ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring 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.  

• Ledamot och ersättare som önskar närvara på distans ska 
i förväg anmäla detta till ordförande.  

• Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på 
distans föreligger.  

• Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får 
ledamöter inte delta på distans.  

• Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans vid de egna sammanträdena. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i Lindesberg beslutade den 27 april 2020 
att samtliga nämnder i Lindesbergs kommun får sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. I beslutet framgår att 
detta ska föras in i nämndernas reglemente, vilket innebär att ett 
tillägg i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens reglemente 
behöver göras. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg i 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens reglemente: 
 

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

• Ledamot och ersättare som önskar närvara på distans ska 
i förväg anmäla detta till ordförande.  

• Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på 
distans föreligger.  

• Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får 
ledamöter inte delta på distans.  

• Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans vid de egna sammanträdena. 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Enhetschef Samhällsbyggnadsnämnden 
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§57/20   Dnr: KS 2020/139 

 

Extraval av nämndemän vid Örebro tingsrätt på grund 

av coronapandemin till och med 2023-12-31 
 
Beslut 

 

Lindesbergs kommun utser Annika Himmerfält, Gusselby, till 
nämndeman vid Örebro tingsrätt till och med 2023-12-31. 
 
Ärendebeskrivning 

Örebro tingsrätt har pågrund av pågående coronapandemin akut 
behov av ytterligare nämndemän som är under 70 år. 
Nämndemännen kommer att sitta kvar till och med 31 december 
2023.  

Lindesbergs kommun har sedan innan valt 10 personer till 
nämndemän i Örebro tingsrätt. Nu ska ytterligare en 
nämndeman utses. 
 
Valberedningens förslag till beslut 

Lindesbergs kommun utser Annika Himmerfält, Gusselby, till 
nämndeman vid Örebro tingsrätt till och med 2023-12-31. 
_____ 
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KF §58/20   Dnr: KS 2020/156 

 

Enkel fråga från Pär-Ove Lindqvist (M) till Irja 

Gustafsson (S) om skyltar vid gästbryggorna vid 

Lindesjön 
 
Beslut 

 

En enkel fråga från Pär-Ove Lindqvist (M) till Irja Gustafsson (S) 
om skyltar vid gästbryggorna ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) ställer en enkel fråga till Irja Gustafsson 
(S) angående skyltar vid gästbryggorna vid Lindesjön och när 
dessa ska sättas upp.  
 
Förslag till beslut 

 

En enkel fråga från Pär-Ove Lindqvist (M) till Irja Gustafsson (S) 
om skyltar vid gästbryggorna vid Lindesjön ställs och besvaras. 
_____ 
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KF §59/20   Dnr: KS 2020/157 

 

Enkel fråga från Markus Lundin (KD) till Irja 

Gustafsson (S) angående sommarvistelse för äldre 

sommaren 2020 
 
Beslut 

 

En enkel fråga från Markus Lundin (KD) till Irja Gustafsson (S) 
angående sommarvistelse för äldre ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Markus Lundin (KD) ställer en fråga till Irja Gustafsson (S) 
angående sommarvistelse för äldre sommaren 2020. 
 
Förslag till beslut 

 

En enkel fråga från Markus Lundin (KD) till Irja Gustafsson (S) 
angående sommarvistelse för äldre sommaren 2020 ställs och 
besvaras. 
_____ 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (33) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-06-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§60/20   Dnr: KS 2020/143 

 

Motion från Jari Mehtäläinen (SD) om att redovisa 

kostnaderna för kommunala verksamheter som styrs 

av lagkrav 
 
Beslut 

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

Jari Mehtäläinen (SD) har inkommit med en motion där han 
föreslår kommunens förvaltningar och bolag får i uppdrag att 
redovisa de verksamheter som Lindesbergs kommun enligt lag 
är skyldig att driva. Rapporterna ska rubriceras med respektive 
lagparagrafer där dessa kostnader ska ingå. 
 
Förslag till beslut 

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
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§61/20   Dnr: KS 2020/154 

 

Motion från Markus Lundin (KD), Sanna Jansson (L) 

och Pär-Ove Lindqvist (M) om badplats på 

Loppholmarna 
 
Beslut 

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

Markus Lundin (KD), Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist 
(M) har inkommit med en motion där de föreslår att 6,3 miljoner 
kronor ska användas för att bygga ett bad på Loppholmarna i 
Lindesberg. 
 
Förslag till beslut 

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen 
_____ 

 
För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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KF §62/20 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunfullmäktige: 
 
2020-05-11 Lagakraftbevis 2019-04-29 Detaljplan 
Rådhuskvarteret 5 Lindesberg byggnation bostäder 
verksamhetslokaler FALAB Dnr S-2018-9 Dnr KS 
2018/5 

  

 
2020-05-12 Slutrapport samt följebrev för Granskning 
av informationssäkerhet för Nerikes Brandkår Dnr  

  

 

 

 

 


