
 

 

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunfullmäktige, måndag den 19 
oktober 2020, kl 17:00. Lindeskolans aula 

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller 
rakvatten! 

Arnold Bengtsson  Anna Lundström 
Ordförande   Sekreterare 



 

 

 Ledamöter 

Daniel Andersson (S) 

Irja Gustafsson (S) 

Linda Svahn (S) 

Jonas Bernström (S) 

John Omoomian (S) 

Ingela Larsson (S) 

Anders Ceder (S) 

Ulla Lundqvist (S) 

Nafih Mawlod (S) 

Lennart Olsson (S) 

Bengt Storbacka (S) 

Margareta Ahlm (S) 

Arnold Bengtsson (S) 

Lena Kallionpää (S) 

Ulf Axelsson (V) 

Gunilla Remnert (V) 

Hans Lindkvist (V) 

Jonas Kleber (C) 

Susanne Karlsson (C) 

Magnus Storm (C) 

Inga Ängsteg (C) 

Johan Andersson (C) 

Tuula Marjeta (C) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Lillemor Bodman (M) 

 Ersättare 

Joacim Hermansson (S) 

Sofie Krantz (S) 

Bo Stenberg (S) 

Kristine Andersson (S) 

Stefan Eriksson (S) 

Victoria Johansson (S) 

Zaki Habib 

Maria Odheim Nielsen (V) 

Inger Söderberg (V) 

Christina Pettersson (C) 

Maria-Pia Karlsson (C) 

Björn Pettersson (C) 

Bertil Jansson (M) 

Hassan Abdi Bidar (M) 

Göran Gustavsson (M) 

Christian Kokvik (M) 

Sanna Jansson ((L)) 

Ingrid Rörick Richter ((L)) 

Kent Hiding (KD) 

Sven-Göran Holm (KD) 

Agneta Nilsdotter (MP) 

Bengt Evertsson (MP) 

Tommy Lönnström (SD) 

Roger Gilén (SD) 

Sheila Seijboldt (SD) 



 

 

Jan Hansson (M) 

Anniette Lindvall (M) 

Tomas Klockars (M) 

Fredrik Lindmark (M) 

Sven-Erik Larsson (M) 

Emil Wellander (M) 

Nils Detlofsson ((L)) 

Markus Lundin (KD) 

Margareta Andergard (KD) 

Inger Griberg (MP) 

Per Söderlund (SD) 

Mats Seijboldt (SD) 

Jari Mehtäläinen (SD) 

Thord Durnell (SD) 

Fredrik Rosenbecker (SD) 

Björn Larsson 

Tom Persson (SD) 

Amanda Funk (SD) 

Anders Persson (LPO) 

Anna Lundström 
 

Lars Ljunggren (SD) 

Krister Jakobsson (SD) 

Inger Karlsson 

Åse Gustavsson (LPO) 

Mats Lagerman (LPO) 
 

 

 

Föredragningslista    



 

 

Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid 

 Val av justerare     

 Beslutsärenden     

1. Godkännande deltagande på distans    

2. Information om Demokratidagen    

3. VA-situationen Spannarboda KS 
2020/71 

  

4. Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktiges för 
Amanda Funk (SD) 

KS 
2020/232 

  

5. Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget 
som ledamot i valnämnden för Maria 
Lagerman (S) 

KS 
2020/233 

  

6. Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget 
som ledamot i Bergslagens 
överförmyndarnämnd för Maria 
Lagerman (S) 

KS 
2020/234 

  

 Allmänhetens frågestund     

 Nya motioner och medborgarförslag     

7. Medborgarförslag om att anlägga en 
promenadväg längs en gammal stig 
genom Stadsskogen 

KS 
2020/170 

  

8. Medborgarförslag gatubelysning 
Snickartorpsvägen 10 i Vedevåg 

KS 
2020/181 

  

9. Medborgarförslag om att gör om före 
detta Ramshyttans skola till Lindesbergs 
museum 

KS 
2020/231 

  

10. Motion från Markus Lundin (KD) och 
Margareta Andergard (KD) om att inleda 
samarbete med organisationen Ung 
omsorg 

KS 
2020/205 

  

11. NYTT! Medborgarförslag om åtgärder på 
höjd av räcke vid Pälsärmens gång- och 
cykelbana 

KS 
2020/179 

  



 

 

12. NYTT! Medborgarförslag om att göra 
Lindesjön runt funktionsanpassad 

KS 
2020/242 

  

13. NYTT! Medborgarförslag om gratis 
parkering på översta våningen i 
parkeringshuset vid Bergsparken 

KS 
2020/245 

  

14. Meddelanden     

 Interpellationer     

15. Interpellation från Lillemor Bodman (M) 
till Linda Svahn (S) om integrationsarbete 
i skolorna 

KS 
2020/46 
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Sida
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Ärendenummer
#4273

Datum
2020-08-13 14:18

Ärendenummer: #4273 | Inskickat av:  | Datum: 2020-08-13 14:18

 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon
0581-

 Postnummer och ort
 Lindesberg

 Adress

 För- och efternamn

Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Vi har en väldigt vacker infart in i södra Lindesberg över Pälsärmen. Många människor rör sig runt Stora Lindessjön. Tyvärr är
räcket mot sjön längs cykelbanan på Pälsärmen väldigt högt. Det är väldigt lätt för barn att kana ner under det och ut i den branta
stenkanten ner mot sjön om olyckan skulle vara framme. Det vore bra med en översyn och förhoppningsvis förbättring av räcket.
Det kan kanske även finnas annat på denna sträcka som behöver ses över. Det skulle kunna göras vid samma tillfälle.

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

Räcket har många år på nacken och det borde väl vara dags att se över det. Naturligtvis är det en kostnad att förbättra det men det
torde vara en bra investering med tanke på hur många personer som rör sig utmed denna sträcka dagligen. Säkerhetstänk är aldrig
fel.

Här kan du bifoga filer
    (1,49 MB)Infart Lindesberg - SaraG.jpg

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Nej

Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.

KS 2020/179-1





KS 2020/242-1
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Ärendenummer
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Datum
2020-10-16 09:30

Ärendenummer: #5132 | Inskickat av:  | Datum: 2020-10-16 09:30

 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon
-

 Postnummer och ort
 Lindesberg

 Adress

 För- och efternamn

Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Gratis parkering på övre plan i parkeringshuset vid Bergsparken

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

Som mest har jag sett att det varit fyra bilar parkerade samtidigt på övre plan medan banvägen är full av parkerade bilar (såväl 
pendlare som patienter till vårdcentral och folktandvård samt medarbetare i verksamheterna i Bergsparken).
Skulle det vara gratis även på parkeringshuset så skulle många av de som parkerar en hel arbetsdag istället kunna ställa sig på 
parkeringshuset och på så vis underlätta för patienter att hitta enkel parkering. Provtagningen vid vårdcentralen gör också att flödet 
på parkerade bilar kort tid på banvägen ökat.
Idagsläget så känns det inte motiverat att betala för en parkeringsplats när det är gratis i resten av stan. Känns också synd att ett så 
fint parkeringshus står så outnyttjat.
Parkeringsavgift med krångliga automater har också genererat svårigheter för många äldre att kunna parkera nära vårdcentral
/folktandvård.
Bergsfiket gynnas ju inte heller av svårighet att parkera gratis nära.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Ja

Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.

KS 2020/245-1
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