
 

 Sammanträdesprotokoll 1 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2022-06-07  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-06-07 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Lindeskolans aula, kl. 14:00-20:05 

Beslutande: Joacim Hermansson (S) 
Bo Stenberg (S) 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Lennart Olsson (S) 
Bengt Storbacka (S) 
Arnold Bengtsson (S) 
Sofié Krantz (S) 
Ulf Axelsson (V) 
Gunilla Remnert (V) 
Hans Lindkvist (V) 
Jonas Kleber (C) 
Magnus Storm (C) 
Inga Ängsteg (C) 
Tuula Marjeta (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Jan Hansson (M) 
Anniette Lindvall (M) 
Fredrik Lindmark (M) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Markus Lundin (KD) 
Nils Detlofsson (L) 
Inger Griberg (MP) 
Lars Ljunggren (SD) 
Tommy Lönnström (SD) 
Krister Jakobsson (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Tom Persson (SD) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Stefan Eriksson (S) för Daniel Andersson (S) 
Zaki Habib (S) för Anders Ceder (S) 

2022-06-14 2022-07-06
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Tommy Kragh (S) för Ingela Gyllenbacka (S) 
Göran Karlsson (S) för Margareta Ahlm (S) 
Christina Pettersson (C) för Johan Andersson (C) 
Björn Pettersson (C) för Susanne Karlsson (C) 
Bertil Jansson (M) för Tomas Klockars (M) 
Göran Gustavsson (M) för Vakant (M) 
Rickard Jirvelius (SD) för Per Söderlund (SD) 
Reidar Larsson (SD) för Thord Durnell (SD) 
 

Övriga deltagare: Jessica Brogren, kanslienheten 
Rouzbeh Isa, kanslienheten 
Ebba Jansson, kanslienheten 
 

Utses att justera Sofié Krantz (S) och Jan Hansson (M) med Tommy Lönnström (SD) 
och Magnus Storm (C) som ersättare 
 

Justeringens plats 

och tid: 
Lindesbergs kommunhus, den 13 juni kl. 16.00 
 
 

Underskrifter 

 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
67 - 93 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Arnold Bengtsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Sofié Krantz                        Jan Hansson 
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Ärendeförteckning 

 
§67/22 Mål- och budget 2023 och Verksamhetsplan 2024-2025 

  

§68/22 Mål- och budget 2022: Ombudgetering från kommunstyrelsen till 
tillväxtnämnden gällande marknadsföring 

  

§69/22 Mål och budget 2022 Medlemsbidrag till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

  

§70/22 Arvodesbestämmelser 2022–2026 

  

§71/22 Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan Kv Bågen i 
Lindesberg 

  

§72/22 Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra Fotbollsgatan i 
Lindesberg - Charlottenlund 

  

§73/22 Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) 
Lindesberg, Lindesbergs kommun 

  

§74/22 Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår 

  

§75/22 Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp VA för del 
av Lindesby 1:13, Lindesby 1:44, 1:38, 1:48, 1:41, 1:39 och 1:43 

  

§76/22 Revidering av taxa för markåterställningsarbeten 

  

§77/22 Tillägg i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

  

§78/22 Utvärdering av Lindesbergs kommuns politiska organisation 

  

§79/22 Redovisning kommunalt partistöd 2021 

  

§80/22 Kommunalt partistöd till Landsbygdspartiet oberoende för år 
2020 

  

§81/22 Etiska regler för förtroendevalda i Lindesbergs kommun 
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§82/22 Svar på motion från Sven-Erik Larsson (M) om minnessten för 
veteraner i fredens tjänst 

  

§83/22 Avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från 
Inger Söderberg (V) 

  

§84/22 Avsägelse och fyllnadsval från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning för Inger Söderberg (V) 

  

§85/22 Motion från Nils Detlofsson (L) om att skapa ett allaktivitetshus i 
delar av Stadsskogsskolan 

  

§86/22 Motion från Nils Detlofsson (L) om ett friluftsbad på 
Loppholmarna i Lindesberg 

  

§87/22 Fyllnadsval efter Sven-Erik Larsson (M) som ledamot i 
Socialnämnden 30 juni 2022 

  

§88/22 Val av ledamot i direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen efter Sven-Erik Larsson (M) 

  

§89/22 Val av ombudsersättare i Stiftelsen Frövifors 
pappersbruksmuseum efter Sven-Erik Larsson (M) per 30 juni 
2022 

  

§90/22 Svar på Enkel fråga från Emil Wellander (M) om 
funktionsanpassad lekplats för barn 

  

§91/22 Motion från Christina Pettersson (C) om behovet av dagvård för 
personer med kognitiv svikt 

  

§92/22 Val av ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet i norra 
Örebro län (SOFINT) efter Sven-Erik Larsson (M) 

  

§93/22 Fyllnadsval efter Bertil Jansson (M) som ersättare i 
Socialnämnden 30 juni 2022 
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KF §67/22   Dnr: KS 2021/227 

 

Mål- och budget 2023 och Verksamhetsplan 2024–

2025 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Mål- och budget för åren 2023 och VP 2024–2025 
budgetramar (nettokostnader) och investeringar antas. 

2. Investeringsvolymen för 
vatten/renhållningsverksamheten fastställs till 162,3 
miljoner kronor. Finansiering kan ske med 
nyupplåning. Låneramen för kommunens totala 
långfristiga upplåning fastställs till maximalt 300 
miljoner kronor under 2023. 

3. Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 1 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka 
under planperioden 2023–2025. 

4. Uppdra till kommunstyrelsen att fatta beslut om flytt 
av budget för skolskjutsar från barn- och 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen då 
pågående utredning är klar. 

Kommunfullmäktige beslutar att Lindesbergs kommun arbetar 
för att bli en klimatkommun. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbete med mål- och budget för åren 2023–
2025 har skett i enlighet med fastställt årshjul. Arbetet startades 
med en investeringsdag där stort fokus lades på 
verksamheternas kommande lokalbehov, detaljplaner samt 
Samhällsbyggnadsförbundets behov för den skatte- och 
avgiftsfinansierade verksamheten. Utskottet för stöd och 
strategi har även behandlat investeringsbehoven. Uppföljning av 
verksamheternas grunduppdrag föregående år skedde på 
analysdagen då även frågor rörande kommunens 
kompetensförsörjning berördes. Mål och budgetseminarium har 
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skett vid två tillfällen där första tillfället ägnades åt 
årsredovisningen för 2021 samt de ekonomiska 
planeringsförutsättningarna, aktuell befolkningsprognos och 
volymjusteringar mm. Vid det andra tillfället presenterades 
uppdaterade förutsättningar utifrån bl a senaste 
skatteunderlagsprognos och pensionsskuldsberäkning. Därefter 
gavs utrymme för politiska diskussioner. 

Majoritetens budgetförslag innebär 
satsningar/ramförstärkningar på 50 miljoner kronor. I beloppet 
ingår att årets resultat förstärks i förhållande till tidigare 
antagen verksamhetsplan med 5 miljoner kronor och resultatet 
uppgår till 11 miljoner för samtliga år i planen. Tidigare 
effektiviseringskrav för nämnderna på 13 miljoner kronor år 
2023 utgår. Satsningar/ramförstärkningar för nämnderna är 
totalt 45 miljoner. Detaljerade uppgifter framgår av 
dokumentet- Mål- och budget 2023 och Verksamhetsplan 2024–
2025. 

Förslaget innebär tillskott av nämndernas driftbudgetramar 
med följande belopp: 

Kommunstyrelsen,  
inklusive Samhällsbyggnadsförbund                        17,3 miljoner 

Tillväxtnämnden   9,5 miljoner 

Samhällsbyggnadsnämnden  1,1 miljoner 

Barn- och utbildningsnämnden   7,5 miljoner 

Socialnämnden   9,6 miljoner 

Investeringarna uppgår under planperioden till 446,5 miljoner 
kronor. 213,1 miljoner för år 2023, 169,6 miljoner för 2024 samt 
63,8 miljoner för 2025. Plan finns även för åren 2025–2026. 

Vatten/renhållningsinvesteringarna- taxefinansierad 
verksamhet beräknas i sin helhet lånefinansieras. Dessa uppgår 
till 162,3 miljoner för år 2023, 117 miljoner för 2024 och 24 
miljoner för 2025. Total under planperioden 303,3 miljoner 
kronor. 

Låneramen för långfristig upplåning beräknas till 300 miljoner 
kronor för år 2023 och då har även hänsyn tagits till eventuella 
tidsförskjutningar av projekt från 2022. 



 

 Sammanträdesprotokoll 7 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2022-06-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Mål- och budget för åren 2023 och VP 2024–2025 
budgetramar (nettokostnader) och investeringar antas. 

2. Investeringsvolymen för 
vatten/renhållningsverksamheten fastställs till 162,3 
miljoner kronor. Finansiering kan ske med 
nyupplåning. Låneramen för kommunens totala 
långfristiga upplåning fastställs till maximalt 300 
miljoner kronor under 2023. 

3. Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 1 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka 
under planperioden 2023–2025. 

4. Uppdra till kommunstyrelsen att fatta beslut om flytt 
av budget för skolskjutsar från barn- och 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen då 
pågående utredning är klar. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S), Jonas Kleber (C), Magnus Storm (C), 
Tommy Kragh (S), Gunilla Remnert (V), John Omoomian (S) och 
Nafih Mawlod (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

M, KD och L föreslår följande ändringsförslag på punkt 1 och 3: 

1. Mål- och budget för åren 2023 och VP 2024–2025 från 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna antas 
och arbetas in i kommunstyrelsens föreliggande förslag 
på verksamhetsplaner och budgetramar 
(nettokostnader) och investeringar. 

3. Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 2 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka 
under planperioden 2023–2025. 

Pär-Ove Lindqvist (M), Nils Detlofsson (L), Markus Lundin (KD) 
och Lillemor Bodman (M) föreslår bifall till M, KD och L:s 
budgetförslag på punkt 1 och 3 och föreslår bifall till punkt 2 och 
4 i kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Tom Persson (SD) och Tommy Lönnström (SD) föreslår bifall till 
SD:s budgetförslag på punkt 1.  

Inger Griberg (MP) föreslår att Lindesbergs kommun arbetar för 
att bli en klimatkommun. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande beslutsgång: 

Först behandlas punkt 2–4. Under punkt 1 ställs M, KD och L:s 
budgetförslag mot SD:s budgetförslag mot varandra. Vinnande 
budgetförslag ställs därefter mot kommunstyrelsens 
budgetförslag. Därefter behandlas Inger Gribergs (MP) 
tilläggsförslag.  

Kommunfullmäktige godkänner beslutsgång. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
punkt 2 och 4 och finner så beslutat. 

Ordförande ställer därefter M, KD och L:s budgetförslag mot 
SD:s budgetförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att M, KD, och L:s budgetförslag ska ställas mot 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens budgetförslag på 
punkt 1 mot M, KD och L:s budgetförslag på punkt 1 och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Omröstning har begärts och ska genomföras. Du som vill rösta 
på kommunstyrelsens budgetförslag på punkt 1 röstar JA och du 
som vill rösta på M, KD och L:s budgetförslag på punkt 1 röstar 
NEJ. 

Ordförande lägger sin röst sist Kommunstyrelsens budgetförslag 
punkt 1: JA 
M, KD och L:s budgetförslag punkt 1: 
NEJ 

Namn Ja Nej  Avstår 

Stefan Eriksson (S) X   

Joacim Hermansson (S) X   

Bo Stenberg (S) X   
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Jonas Bernström (S) X   

John Omoomian (S) X   

Tommy Kragh (S) X   

Zaki Habib (S) X   

Ulla Lundqvist (S) X   

Nafih Mawlod (S) X   

Lennart Olsson (S) X   

Bengt Storbacka (S) X   

Göran Karlsson (S) X   

Sofié Krantz (S) X   

Ulf Axelsson (V) X   

Gunilla Remnert (V) X   

Hand Lindqvist (V) X   

Jonas Kleber (C) X   

Björn Pettersson (C) X   

Magnus Storm (C) X   

Christina Pettersson (C) X   

Tuula Marjeta (C) X   

Pär-Ove Lindqvist (M)  X  

Lillemor Bodman (M)  X  

Jan Hansson (M)  X  

Anniette Lindvall (M)  X  

Bertil Jansson (M)  X  

Göran Gustavsson (M)  X  
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Sven-Erik Larsson (M)  X  

Markus Lundin (KD)  X  

Nils Detlofsson (L)  X  

Inger Griberg (MP) X   

Rickard Jirvelius (SD)   X 

Lars Ljunggren (SD)   X 

Tommy Lönnström (SD)   X 

Krister Jakobsson (SD)   X 

Jari Mehtäläinen (SD)   X 

Reidar Larsson (SD)   X 

Fredrik Rosenbecker 
(SD) 

  X 

Tom Persson (SD)   X 

Inga Ängsteg (C), 2:e vice 
ordf. 

X   

Fredrik Lindmark (M), 
1:e vice ordf. 

 X  

Arnold Bengtsson (S), 
ordf. 

X   

Summa 24 10 8 

Med 24 JA-röster för kommunstyrelsens budgetförslag på punkt 
1 och 10 NEJ-röster för M, KD och L:s budgetförslag på punkt 1 
och 8 som avstår, beslutar kommunfullmäktige bifalla 
kommunstyrelsens budgetförslag på punkt 1. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag punkt 3 mot M, 
KD och L:s ändringsförslag punkt 3 och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Ordförande ställer sedan Inger Gribergs (MP) tilläggsförslag mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla 
tilläggsförslaget. 

Reservationer 

Följande ledamöter reserverar sig mot kommunfullmäktiges 
beslut om bifall till kommunstyrelsens förslag på punkt 1 och 3: 

Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M), Sven-Erik Larsson 
(M), Bertil Jansson (M), Anniette Lindvall (M), Jan Hansson (M), 
Göran Gustavsson (M), Fredrik Lindmark (M), Markus Lundin 
(KD) och Nils Detlofsson (L). 

_______ 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 
För kännedom: 

Samtliga nämnder 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 12 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2022-06-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §68/22   Dnr: KS 2021/126 

 

Mål- och budget 2022: Ombudgetering från 

kommunstyrelsen till tillväxtnämnden gällande 

marknadsföring 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att flytta 300 000 kronor från 
kommunstyrelsen till tillväxtnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Vid omorganisationen 2020/2021 fördelades arbetsuppgifter på 
kommunstyrelseförvaltningen och tillväxtförvaltningen. En av 
dessa arbetsuppgifter inklusive budget var 
marknadsföringspengen som flyttades till kanslienheten. 

Marknadsföringspengen har de senaste tre åren använts till att 
marknadsföra kommunen genom bland annat evenemang så 
som valborgsfirande och fiskets dag.  

Kanslienhetens grunduppdrag är att upprätthålla 
rättssäkerheten och möjliggöra för att skapa kommunikation 
och demokrati, vårda och bevara historien. Efter ett år ser vi att 
arbetsuppgifterna kopplade till marknadsföringspengen bäst 
kan tillgodoses från tillväxtförvaltningen. Förvaltningen föreslår 
därför att pengarna och arbetsuppgifterna flyttas från 
kanslienheten till tillväxtförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att flytta 
300 000 kronor från kommunstyrelsen till tillväxtnämnden. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Enhetschef för ekonomi 

För kännedom: 

Tillväxtnämnden 
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KF §69/22   Dnr: KS 2021/126 

 

Mål och budget 2022 Medlemsbidrag till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen är 61 941 000 kronor för år 2022. 

Ärendebeskrivning 

I samband med att Mål- och budget 2022 och Verksamhetsplan 
(VP) 2023–2024 antogs fastställdes medlemsbidraget till 61 541 
000 kronor för år 2022. (Kompensation för ökade lönekostnader 
efter genomförd lönerevision 2022 tillkommer). 

Genom den omstruktureringen av skolor som skett och 
tillskapandet av Lindbackaskolan har lokalvården kunnat 
reducerat sina kostnader med 500 000 kronor och Barn- och 
utbildningsnämnden minskat sin kostnadsram med 
motsvarande. 

Kompensation för 2022 års lönerevision och volymförändringar 
tillkommer med 900 000 kronor. 

Medlemsbidraget uppgår efter gjorda korrigeringar till 61 941 
000 kronor 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen är 61 941 000 kronor för år 2022. 

_______ 
 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom:  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
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KF §70/22   Dnr: KS 2022/31 

 

Arvodesbestämmelser 2022–2026 

 

Beslut 

kommunfullmäktige besluta 

1. Anta arvodesbestämmelser för 2023–2026. 

2. Kanslichefen får i uppdrag tillsammans med 
personalenheten att under hösten presentera ett nytt 
förslag till arvoden och ersättningar för egna företagare, 
ordförandebereskap inom socialnämnden samt 
inläsningsarvode för förtroendevalda. 

3. I kapitel 5 i Bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda ska det under punkt 5.1 stå 
”Månadsarvode, utbetalas månadsvis” och under punkt 
5.2 ska det stå ”Månadsarvode, utbetalas halvårsvis”. 

Ärendebeskrivning 

Arvodesbestämmelserna är uppdaterade med följande: 

 Fasta arvoden för bolagen samt en tydligare information 
om vilka kapitel som berör bolagen. 

 Höjt arvode för kommunfullmäktiges presidium.  

 Förtydligande om brytpunkter för utbetalning varje 
månad.  

Förslag till bestämmelser presenterades för alla gruppledare 
den 10 maj 2022. Vänsterpartiet hade inte möjlighet att delta 
då. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Anta arvodesbestämmelser för 2023–2026. 

2. Kanslichefen får i uppdrag tillsammans med 
personalenheten att under hösten presentera ett nytt 
förslag till arvoden och ersättningar för egna företagare, 
ordförandebereskap inom socialnämnden samt 
inläsningsarvode för förtroendevalda. 
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3. I kapitel 5 under rubrik 2, i Bestämmelser om ersättning 
till kommunalt förtroendevalda, gällande årsarvode för 
de kommunala bolagen ska meningen ”(delas därefter i 
12 och betalas ut per halvår)” ersättas med ” Arvodet 
delbetalas två gånger per år.” 

Ledamöternas förslag till beslut 

Magnus Storm (C) föreslår att punkt 3 ändras till ”I kapitel 5 i 
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
ska det under punkt 5.1 stå ”Månadsarvode, utbetalas 
månadsvis” och under punkt 5.2 ska det stå ”Månadsarvode, 
utbetalas halvårsvis”.” 

Pär-Ove Lindqvist (M), Markus Lundin (KD), Bengt Storbacka 
(S) och John Omoomian (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens 
förslag med Magnus Storms (C) ändringsförslag på punkt 3. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag med Magnus Storms (C) 
ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt detta. 

Gunilla Remnert (V), Ulf Axelsson (V) och Hans Lindqvist (V) 
avstår från beslutet. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Ekonomiansvariga i samtliga bolag 
Personalenheten 
Kanslichefen 
För kännedom: 

Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
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KF §71/22   Dnr: KS 2019/210 

 

Inriktningsbeslut kring fortsatt arbete med detaljplan 

Kv Bågen i Lindesberg 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 att inriktningen i Planprogrammet för Norra stadskärnan 
2014-11-25 (bilaga 1), avseende kvarteret Bågen, om att 
befintlig bebyggelse ersätts, fortsatt ska gälla. 

 att den nya informationen som har tillkommit utifrån 
Kulturmiljöanalys White Arkitekter 2021 (bilaga 2), inte 
överväger Lindesberg kommuns behov av nya prisvärda 
bostäder i centrum 

 att högre hyreshus – upp till 8 våningar eller mer – 
därför tillåts byggas inom kvarteret och således ersätter 
befintlig bebyggelse 

Ärendebeskrivning 

Det kommunala bostadsbolaget beviljades ett positivt 
planbesked 2021-06-16 för förtätning av Kv Bågen. I 
planbeskedet framgår att befintliga byggnaders kulturhistoriska 
värden behöver utredas vidare i planprocessen.  

Kvarteret Bågen ligger inom det som i den 
kommunövergripande översiksplanen (ÖP)(antagen 2019) är 
utpekat som stadsbygd. Översiktsplanen beskriver stadsbyggd 
på följande sätt: 
Område med bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karaktär, 
där bostäder ingår. 

Bebyggelsen är indelad i kvarter åtskilda av gator eller har en 
kvartersliknande struktur och utgörs av stadsbebyggelse samt 
stadsliknande bebyggelse som i huvudsak används för bostäder, 
kontor, handel eller annan verksamhet som är förenlig med 
bostäder. Även trafik- och parkeringsytor, parker och 
fritidsanläggningar kan ingå. 
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För Lindesbergs tätort görs följande beskrivning i ÖP: 
Nya bostäder bör främst tillkomma inom de utpekade områdena 
och genom förtätning inom tätorten. 

Inom tätorten bör en variation av nya bostäder eftersträvas och 
nya bostäder bör främst uppföras i form av friliggande 
enbostadshus, flerbostadshus, parhus och radhus.  

Området karaktäriseras av en småstadsmiljö med bl.a. 
trästadsbebyggelse och utblickar över Stora Lindesjön. Inom 
tätorten bör nya bostäder placeras och utformas med hänsyn till 
den befintliga bebyggelsens struktur och skala. Stor hänsyn bör 
tas till områdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden. 
Utblickar över Stora Lindesjön bör bibehållas. 

Översiktsplanen beskriver även följande gällande 
kulturhistorisk värdefulla byggnader. 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader ska vårdas, 
bevaras samt tillgängliggöras. 

Bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla platser bidrar till att 
skapa en  historisk identitet för kommunens invånare. 
Kommunens kulturhistorisk värdefulla miljöer och byggnader ska 
uppmärksammas, lyftas fram och göras mer kända bland 
invånare och besökare. Informationen om och tillgängligheten till 
intressanta miljöer och byggnader ska öka.  

Kommunen ska verka för att övergivna kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader ges ny meningsfull användning anpassad dess värden 

Kvarteret Bågen ingår även i det planprogram för Norra 
stadskärnan som antogs 2014. Kvarteret beskrivs som centrum- 
och stationsnära bostadskvarter som kan förtätas med ytterligare 
bostäder.  

Vidare beskrivs följande kring kvarteren Bågen och Pilen: 
Bostadskvarter norr och söder om Floragatan. Genom det centrala 
och stationsnära läget som dessa bostadskvarter har, samt genom 
en generell önskan att skapa fler bostäder centralt bedöms 
förtätning med ytterligare lägenheter kunna ske inom dessa två 
kvarter. Kvarteren har fina uppväxta trädgårdar som ska ses som 
en stor kvalitet i området.  

Befintlig bebyggelse ersätts med ny mer sluten inom de östra 
delarna av kvarteren. Generellt gäller att tillkommande 
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bebyggelse bör uppföras i 3-5 våningar och i vissa lägen upp till 8 
våningar. 

En kulturmiljöanalys av bebyggelsen inom kvarteret Bågen har 
genomförst av White Arkitekter 2021. Den är ett underlag som 
avser att förtydliga hur området har utvecklats, vilka som är de 
bärande karaktärsdragen samt vilka värden och berättelser som 
är av vikt.  

Två av byggnaderna, Bågen 1 och Bågen 8 har fått värderingen 
blå dvs. särskilt värdefull byggnad. En byggnad med så stora 
kulturmiljövärden att den inte bör rivas.  

Bågen 2 och Bågen 7 har fått värderingen grön dvs. 
kulturhistoriskt värdefullbyggnad som bidrar till platsens 
historia.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det finns möjlighet att 
förtäta området och komplettera med ny hög bebyggelse och 
även utreda möjligheterna att spara några av de befintliga husen 
och att detta bör göras i den kommande detaljplanearbetet. 

Exploatören anser inte att det är möjligt att genomföra projektet 
ekonomiskt om de byggrätter som föreslås blir någonting annat 
än två (eller fler) punkthus och är därför tveksam till att gå vidare 
med detaljplanen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

 att inriktningen i Planprogrammet för Norra stadskärnan 
2014-11-25 (bilaga 1), avseende kvarteret Bågen, om att 
befintlig bebyggelse ersätts, fortsatt ska gälla. 

 att den nya informationen som har tillkommit utifrån 
Kulturmiljöanalys White Arkitekter 2021 (bilaga 2), inte 
överväger Lindesberg kommuns behov av nya prisvärda 
bostäder i centrum 

 att högre hyreshus – upp till 8 våningar eller mer – 
därför tillåts byggas inom kvarteret och således ersätter 
befintlig bebyggelse 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Nils Detlofsson (L), Jonas Bernström (S), Jan Hansson (M), 
Markus Lundin (KD), Stefan Eriksson (S), Magnus Storm (C), 
Göran Karlsson (S) och Anniette Lindvall (M) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Hans Lindqvist (V) föreslår följande ändringsförslag på punkt 3: 

 Begränsa höjden på höghus till maximalt 4–5 våningar. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Hans Lindqvists (V) 
ändringsförslag på punkt 3.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag på punk 1–2 och finner så beslutat. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag punkt 3 mot Hans 
Lindqvists (V) ändringsförslag på punkt 3 och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 

Ulf Axelsson (V), Gunilla Remnert (V) och Hans Lindqvist (V) 
reserverar sig i förmån till Hans Lindqvists (V) ändringsförslag.  

Inger Griberg (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

_______ 

 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

För kännedom: 

FALAB/LIBO 
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KF §72/22   Dnr: KS 2020/38 

 

Detaljplan för Lindesby 1:11 med flera södra 

Fotbollsgatan i Lindesberg - Charlottenlund 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för Lindesby 1:11 
m.fl. Charlottenlund Lindesbergs kommun. 

Under avsnitt ekonomiska konsekvenser i planbeskrivningen 
beskrivs vilka ekonomiska konsekvenser förslaget medför. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergs kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för 
Lindesby 1:11 m.fl. Charlottenlund, Lindesbergs kommun.  

Syftet med detaljplanen är att omvandla befintligt 
industriområde söder om Fotbollsgatan till ett område som 
karaktäriseras av verksamheter med låg omgivningspåverkan 
med inslag av handel samt vissa publika verksamheter. Planen 
syftar även till att komplettera infrastrukturella samband mellan 
de nordvästra delarna av Lindesberg och till Lindesbergs arena, 
samt med hänsyn till omgivande befintliga verksamheters 
skyddsavstånd anpassa den framtida markanvändningen efter 
pågående användningar. Ett genomförande av detaljplanen 
syftar till att verksamheter med hög omgivningspåverkan 
lokaliseras norr om Fotbollsgatan. Detaljplanen syftar även till 
att säkerställa markanvändningen för ett värmeverk.  

Ärendets tidigare behandling  

Ett tidigare planförslag var på samråd mellan 21 december 2020 
– 22 januari 202. Efter det reviderades planen och utökades till 
det nuvarande förslaget som var på samråd mellan 22 juni 2021 
– 22 juli 2021. Granskningstiden var mellan 24 mars 2022 – 14 
april 2022. Under granskningstiden har planhandlingar funnits 
tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret, Biblioteket i Lindesberg 
samt digitalt på Lindesbergs kommuns hemsida. Information om 
ärendet gavs i USS 2022-04-05 samt i 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-20 där delegation om 
överlämnande av detaljplanen till KS/KF gavs till 
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byggnadsnämndens ordförande. Delegationsbeslutet om 
överlämnande av detaljplanen undertecknades 2022-05-04 av 
byggnadsnämndens ordförande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
detaljplan för Lindesby 1:11 m.fl. Charlottenlund Lindesbergs 
kommun. 

Under avsnitt ekonomiska konsekvenser i planbeskrivningen 
beskrivs vilka ekonomiska konsekvenser förslaget medför. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

För kännedom: 

Planarkitekt 
Näringslivsenheten 
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KF §73/22   Dnr: KS 2018/366 

 

Detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. 

(Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för Stadsskogen 
2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan), Lindesberg, Lindesbergs kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en genomlysning av 
kostnader för sanering av marken vid Stadsskogen 2:11 m.fl. 
(Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergs kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för 
Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan), Lindesberg, 
Lindesbergs kommun.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom den 
tidigare skolbyggnaden på fastighet Stadsskogen 2:11. I 
byggnaden ges förutsättningar för lägenheter, äldreboende, 
trygghetsboende och ungdomsboende samt 
föreningsverksamhet, kontor och arkiv. Vidare är syftet att 
befästa befintliga gång- och cykelvägar i området och skapa 
planmässiga förutsättningar till nya rekreationsområden. 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.  

Utökat planförfarande används när det finns ett större allmänt 
intresse eller när planen kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Detaljplanen har bedömts ha ett större intresse för en bredare 
allmänhet.  

Lindesbergs kommun beslutade 2018-10-09 att uppdra 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att upprätta ny 
detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. för att ändra användningen 
från nuvarande skolverksamhet till bostäder, med tillhörande 
service. 
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Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 28 oktober 
2019 – 24 november 2019. Därefter har förslaget varit utsänt på 
granskning under tiden 9 mars 2022 – 30 mars 2022. 

Under planprocessen har planhandlingar funnits tillgängliga 
digitalt på kommunens hemsida samt fysiskt på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och på biblioteket i Lindesberg. 

Delegationsbeslut om överlämnande av detaljplanen 
undertecknades 2022-05-04 av byggnadsnämndens ordförande.  

Revideringar efter kommunstyrelsen beredande i april 2022 

Efter beredande KS inkom Länsstyrelsen med synpunkter om 
planen. Dessa revideringar är därmed gjorda: 

 I granskningsutlåtandet har vi lagt till ett stycke om att 
förändringen efter granskning inte anses som en 
väsentlig ändring av planen. S. 2 

 I granskningsutlåtandet har resonemanget angående att 
parkering ej får uppföras på prickmark tagits bort. (s. 6)  

 I plankartan fanns förut två bestämmelser om korsmark 
med olika betydelse, det är nu reviderat och endast en 
bestämmelse om korsmark finns kvar. De områden som 
hade den utgående bestämmelsen om korsmark har 
istället fått prickmark.  

 En bestämmelse om att parkering ej får uppföras har 
lagts till. N2.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
detaljplan för Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan), 
Lindesberg, Lindesbergs kommun. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tommy Kragh (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Bertil Jansson (M) föreslår genomlysning av kostnader för 
sanering av marken vid Stadsskogen 2:11 m.fl. 
(Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Bertil Janssons (M) tilläggsförslag och finner så beslutat. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
FALAB/LIBO 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Näringslivsenheten 
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KF §74/22   Dnr: KS 2022/103 

 

Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Årsredovisning 2021 för Nerikes brandkår godkänns 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 

Ärendebeskrivning 

Årsredovisning för Nerikes brandkår för 2021 har inkommit till 
Lindesbergs kommun.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2021 för Nerikes brandkår godkänns 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 

_______ 
 

För kännedom: 

Ekonomienheten 
Samtliga medlemskommuner 
Revisorerna 
Nerikes brandkår 
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KF §75/22   Dnr: KS 2022/71 

 

Verksamhetsområde för kommunalt vatten och 

avlopp VA för del av Lindesby 1:13, Lindesby 1:44, 

1:38, 1:48, 1:41, 1:39 och 1:43 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Del av Lindesby 1:13, Lindesby 1:44, 1:38, 1:48, 1:41, 
1:39, 1:43 (se bilaga) ska ingå i verksamhetsområde för 
dricks- och avloppsvatten för Lindesbergs kommun 

2. Uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att 
ansluta del av Lindesby 1:13, Lindesby 1:44, 1:38, 1:48, 
1:41, 1:39, 1:43 till kommunal VA anläggning. 

Ärendebeskrivning 

Detaljplan för del av Lindesby 1:13 Dnr: S-2019–904 har den 
2020-09-28 vunnit laga kraft, planområdet ska enligt 
detaljplanen försörjas med allmänt vatten och avlopp och 
därmed föreslås området upptas i verksamhetsområde för 
dricks- och avloppsvatten. I Detaljplanen rekommenderar även 
miljökontoret att resterande del av Torphyttan bör anslutas till 
verksamhetsområde, främst på grund av negativ status i 
Torphyttebäcken och underkända enskilda avlopp. Området 
ingår inte i detaljplan och måste därför behovs utredas innan ett 
eventuellt beslut om verksamhetsområde. Behovsutredning för 
resterande Torphyttan bör upptas i kommande utredning för 
utbyggnadsplan för VA i Lindesbergs kommun. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Del av Lindesby 1:13, Lindesby 1:44, 1:38, 1:48, 1:41, 
1:39, 1:43 (se bilaga) ska ingå i verksamhetsområde för 
dricks- och avloppsvatten för Lindesbergs kommun 

2. Uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att 
ansluta del av Lindesby 1:13, Lindesby 1:44, 1:38, 1:48, 
1:41, 1:39, 1:43 till kommunal VA anläggning.  
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_______ 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KF §76/22   Dnr: KS 2022/114 

 

Revidering av taxa för markåterställningsarbeten 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige besluta anta förslag till taxa gällande 
markåterställningsarbeten. 

Ny taxa gäller från och med 1 juni 2022. 

Ärendebeskrivning 

I och med nytt beläggningsavtal från och med 2022 så behöver 
taxorna (priser) för återställningsarbeten justeras, då 
asfaltspriser, timpriser och maskinpriser har ökat betydligt mot 
föregående avtal. I detta pris ingår det underhållningstillägg som 
avdelningen tar ut av de som gräver samt för framtida underhåll 
efter grävningar i kommunal väg och mark. 

Exempel på prishöjning är ansökan om grävtillstånd 8%, 
återställande av väg inklusive asfalt 47%-67% beroende på 
storlek av återställning, yrkesarbetare 41% och grävmaskin 
29%. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
förslag till taxa gällande markåterställningsarbeten. 

Ny taxa gäller från och med 1 juni 2022. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

För kännedom: 

Hällefors Kommun 
Nora Kommun 
Ljusnarsbergs Kommun 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 29 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2022-06-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §77/22   Dnr: KS 2022/78 

 

Tillägg i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 2 § punkt 5 i Reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ändras till följande: 

 Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om 
tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel samt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter. 

Ärendebeskrivning 

Den 1 juli 2022 börjar lag om tobaksfria nikotinprodukter gälla. 
Det är kommunen som ska utöva tillsynen enligt denna lag. 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen utövar idag tillsynen 
över övrig tobakslagstiftning. Förändringen i reglementet är en 
uppdatering för att säkerställa att nämnden kan bedriva tillsyn 
över tobaksfria nikotinprodukter. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 2 § 
punkt 5 i Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen ändras till följande: 

 Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om 
tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel samt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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KF §78/22   Dnr: KS 2019/235 

 

Utvärdering av Lindesbergs kommuns politiska 

organisation 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 Utskottet för stöd och strategi (USS) upphör 2022-12-31 

 Kommunstyrelses reglemente revideras till 2023-01-01 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) bildas från 2023-
01-01  

 Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) blir 
krisledningsnämnd från 2023-01-01 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
Under perioden augusti 2019 till oktober 2020 genomfördes en 
utredning i projektform med syfte att föreslå en mer 
kostnadseffektiv styrning och organisation såväl politiskt som 
förvaltningsmässigt i Lindesbergs kommun.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 om ny politisk 
organisation från och med 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att det ska genomföras en 
utvärdering under januari - februari 2022 och den ska redovisas 
för kommunstyrelsen i mars 2022.  
 
Utvärderingen ska kunna ge förslag på 
förbättringar/förändringar i den politiska organisationen som 
kan genomföras till den nya mandatperioden 2023 – 2026. 
 
Uppdragets genomförande 
Uppdraget har genomförts av Arne Svensson och Lina Lenefors 
från Professional Management AB.  
 
Utvärderingen har genomförts genom dokumentstudier och 
intervjuer.  
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Genomgång och analys av all relevant dokumentation, inklusive 
reglementen och styrdokument, samt ett urval bland 
sammanträdesprotokoll och ärenden. 
 
Intervjuer med ett urval bland ledande politiker, 
ledningspersonal samt nämndadministratörer. Totalt har 17 
personer intervjuats.  
Enkät till samtliga politiker med uppdrag i kommunen som 
ordinarie ledamöter och ersättare. 
 
Rekommendationer i utvärderingsrapporten 
 
Mot bakgrund av den sammanfattande analysen och utredarnas 
slutsatser rekommenderar de att Lindebergs kommun:  

 Överväger att ersätta USS och beredande KS med ett 
arbetsutskott till KS (KSAU). 

 Överväger att ha beredande KS (hela KS eller KSAU enligt 
förslag ovan) en gång i månaden och sedan ha beslutande 
KS-sammanträde 14 dagar senare. 

 Även fortsättningsvis ger ersättare rätt att delta vid 
sammanträden.  

 Överväger att även fortsättningsvis genomföra vissa 
möten digitalt för att underlätta deltagande och spara in 
på reseersättningar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 Utskottet för stöd och strategi (USS) upphör 2022-12-31 

 Kommunstyrelses reglemente revideras till 2023-01-01 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) bildas från 2023-
01-01  

 Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) blir 
krisledningsnämnd från 2023-01-01 

Ledamöternas förslag till beslut 

Nils Detlofsson (L) föreslår följande tilläggsyrkande: 
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1. Kommunstyrelsen ska ha en sammanhållen 
sammanträdesdag med både beslutande och beredande 
kommunstyrelse. 

2. Ersättare ska få delta på kommunstyrelsens 
arbetsutskotts (KSau) sammanträden. 

Bengt Storbacka (S) och Tommy Kragh (S) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag och avslag på Nils Detlofssons (L) 
tilläggsförslag 1 och 2.  

Lillemor Bodman (M), Göran Gustavsson (M) och Ulf Axelsson 
(V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Markus Lundin (KD) och Inger Griberg (MP) föreslår bifall till 
Nils Detlofssons tilläggsförslag om att även ersättare ska få delta 
på kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSau) sammanträden. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande beslutsgång:  

Först behandlas kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter 
behandlas Nils Detlofssons (L) två tilläggsförslag.  

Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt detta. 

Ordförande ställer därefter Nils Detlofssons (L) tilläggsförslag 
om ”Kommunstyrelsen ska ha en sammanhållen 
sammanträdesdag med både beslutande och beredande 
kommunstyrelse.” mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar avslå tilläggsförslaget. 

Omröstning har begärts och ska genomföras. För bifall på Nils 
Detlofssons (L) tilläggsförslag rösta JA. För avslag rösta NEJ. 

Ordförande lägger sin röst sist Bifall Nils Detlofssons (L) 
tilläggsförslag: JA 
Avslag: NEJ 

Namn Ja Nej  Avstår 

Stefan Eriksson (S)  X  
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Joacim Hermansson (S)  X  

Bo Stenberg (S)  X  

Jonas Bernström (S)  X  

John Omoomian (S)  X  

Tommy Kragh (S)  X  

Zaki Habib (S)  X  

Ulla Lundqvist (S)  X  

Nafih Mawlod (S)  X  

Lennart Olsson (S)  X  

Bengt Storbacka (S)  X  

Göran Karlsson (S)  X  

Sofié Krantz (S)  X  

Ulf Axelsson (V)  X  

Gunilla Remnert (V)  X  

Hand Lindqvist (V)  X  

Jonas Kleber (C)  X  

Björn Pettersson (C)  X  

Magnus Storm (C)  X  

Christina Pettersson (C)  X  

Tuula Marjeta (C)  X  

Pär-Ove Lindqvist (M)  X  

Lillemor Bodman (M)  X  

Jan Hansson (M)  X  

Anniette Lindvall (M)  X  
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Bertil Jansson (M)  X  

Göran Gustavsson (M)  X  

Sven-Erik Larsson (M)  X  

Markus Lundin (KD)  X  

Nils Detlofsson (L) X   

Inger Griberg (MP)  X  

Rickard Jirvelius (SD)  X  

Lars Ljunggren (SD)  X  

Tommy Lönnström (SD)   X 

Krister Jakobsson (SD)  X  

Jari Mehtäläinen (SD)  X  

Reidar Larsson (SD)  X  

Fredrik Rosenbecker 
(SD) 

X   

Tom Persson (SD) X   

Inga Ängsteg (C), 2:e vice 
ordf. 

 X  

Fredrik Lindmark (M), 
1:e vice ordf. 

 X  

Arnold Bengtsson (S), 
ordf. 

 X  

Summa 3 38 1 

Med 3 JA-röster och 38 NEJ-röster för avslag och 1 som avstår, 
beslutar kommunfullmäktige att avslå Nils Detlofssons (L) 
tilläggsförslag om att kommunstyrelsen ska ha en sammanhållen 
sammanträdesdag med både beslutande och beredande 
kommunstyrelse. 
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Ordförande ställer därefter Nils Detlofssons (L) andra 
tilläggsförslag, om att ersättare ska få delta på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSau) sammanträden, mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå 
tilläggsförslaget. 

Omröstning har begärts och ska genomföras. För bifall på Nils 
Detlofssons (L) tilläggsförslag rösta JA. För avslag rösta NEJ.  

Ordförande lägger sin röst sist Bifall Nils Detlofssons (L) 
tilläggsförslag: JA 
Avslag: NEJ 

Namn Ja Nej  Avstår 

Stefan Eriksson (S)  X  

Joacim Hermansson (S)  X  

Bo Stenberg (S)  X  

Jonas Bernström (S)  X  

John Omoomian (S)  X  

Tommy Kragh (S)  X  

Zaki Habib (S)  X  

Ulla Lundqvist (S)  X  

Nafih Mawlod (S)  X  

Lennart Olsson (S)  X  

Bengt Storbacka (S)  X  

Göran Karlsson (S)  X  

Sofié Krantz (S)  X  

Ulf Axelsson (V)   X 

Gunilla Remnert (V)   X 

Hand Lindqvist (V)   X 
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Jonas Kleber (C)  X  

Björn Pettersson (C)  X  

Magnus Storm (C)  X  

Christina Pettersson (C)  X  

Tuula Marjeta (C)  X  

Pär-Ove Lindqvist (M)  X  

Lillemor Bodman (M)  X  

Jan Hansson (M)  X  

Anniette Lindvall (M)  X  

Bertil Jansson (M)  X  

Göran Gustavsson (M)  X  

Sven-Erik Larsson (M)  X  

Markus Lundin (KD) X   

Nils Detlofsson (L) X   

Inger Griberg (MP) X   

Rickard Jirvelius (SD) X   

Lars Ljunggren (SD) X   

Tommy Lönnström (SD) X   

Krister Jakobsson (SD) X   

Jari Mehtäläinen (SD) X   

Reidar Larsson (SD) X   

Fredrik Rosenbecker 
(SD) 

X   

Tom Persson (SD) X   
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Inga Ängsteg (C), 2:e vice 
ordf. 

 X  

Fredrik Lindmark (M), 
1:e vice ordf. 

 X  

Arnold Bengtsson (S), 
ordf. 

 X  

Summa 11 28 3 

Med 11 JA-röster och 28 NEJ-röster för avslag och 3 som avstår, 
beslutar kommunfullmäktige att avslå Nils Detlofssons (L) 
tilläggsförslag om att ersättare ska få delta på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSau) sammanträden. 

Reservationer 

Nils Detlofsson (L) reserverar sig i förmån till hans första 
tilläggsförslag. 

Följande ledamöter reserverar sig mot kommunfullmäktiges 
beslut om avslag på Nils Detlofssons (L) andra tilläggsförslag: 

Nils Detlofsson (L), Markus Lundin (KD), Inger Griberg (MP), 
Rickard Jirvelius (SD), Lars Ljunggren (SD), Tommy Lönnström 
(SD), Krister Jakobsson (SD), Jari Mehtäläinen (SD), Reidar 
Larsson (SD), Fredrik Rosenbecker (SD) och Tom Persson (SD). 

_______  

För åtgärd: 

Kommundirektör 
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KF §79/22   Dnr: KS 2022/38 

 

Redovisning kommunalt partistöd 2021 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar betala ut partistöd för år 2023 
enligt följande: 

Socialdemokraterna 222 180 kr 

Sverigedemokraterna 149 730 kr 

Moderaterna  135 240 kr 

Centerpartiet 106 260 kr 

Vänsterpartiet 62 790 kr 

Kristdemokraterna 48 300 kr 

Miljöpartiet 33 810 kr 

Liberalerna 33 810 kr 

Landsbygdspartiet oberoende 33 810 kr 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 4 kap 29 § får kommuner ge 
ekonomiskt bidrag i form av partistöd till de partier som är 
representerade i kommunfullmäktige.  

Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige 
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen 
(2005:837).  

Partistödet betalas årligen ut i förskott senast 1 november. Har 
redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra 
stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen 
senast 30 juni utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och 
ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. 
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Partistödet består av två delar. Del 1 är ett grundstöd som 
uppgår till 40% av prisbasbeloppet (Prisbasbelopp för 2022 är 
48 300 kr). Del 2 är ett mandatstyrt stöd. Mandatstyrda beloppet 
uppgår till 30% av prisbasbeloppet och tas fram genom att 
multiplicera antalet ordinarie mandat i fullmäktige med 0,3 
prisbasbelopp (för 2022 är 0,3 prisbasbelopp 14 490 kr). 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstyrt 
stöd 

Totalt 

Socialdemokraterna 14 19 320 kr 202 860 kr 222 180 kr 

Sverigedemokraterna 9 19 320 kr 130 410 kr 149 730 kr 

Moderaterna 8 19 320 kr 115 920 kr 135 240kr 

Centerpartiet 6 19 320 kr 86 940 kr 106 260 kr 

Vänsterpartiet 3 19 320 kr 43 470 kr 62 790 kr 

Kristdemokraterna 2 19 320 kr 28 980 kr 48 300 kr 

Miljöpartiet 1 19 320 kr 14 490 kr 33 810 kr 

Liberalerna  1 19 320 kr 14 490 kr 33 810 kr 

Landsbygdspartiet 
oberoende 

1 19 320 kr 14 490 kr 33 810 kr 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta betala ut 
partistöd för år 2023 enligt följande: 

Socialdemokraterna 222 180 kr 

Sverigedemokraterna 149 730 kr 

Moderaterna  135 240 kr 

Centerpartiet 106 260 kr 

Vänsterpartiet 62 790 kr 

Kristdemokraterna 48 300 kr 
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Miljöpartiet 33 810 kr 

Liberalerna 33 810 kr 

Landsbygdspartiet oberoende 33 810 kr 

 

_______ 
 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
För kännedom: 

Samtliga partier 
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KF §80/22   Dnr: KS 2022/38 

 

Kommunalt partistöd till Landsbygdspartiet 

oberoende för år 2020 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 Godkänna utbetalning av partistöd till Landsbygdspartiet 
oberoende för år 2020 till en summa av 32 550 kr. 

Ärendebeskrivning 

Landsbygdspartiet oberoende har sedan tidigare fått utbetald 
kommunalt partistöd enligt nedanstående lista   

Utbetalningar till LPO: 
 2019 för 2020 = 0 kr. 
 2020 för 2021 = 33 110 kr 
 2021 för 2022 = 33 320 kr 

Våra beräkningar visar LPO har rätt till kommunalt partistöd för 
2020 till en summa av 32 500 kr enligt 2019 års prisbasbelopp 
på 46 500 kr. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

 Godkänna utbetalning av partistöd till Landsbygdspartiet 
oberoende för år 2020 till en summa av 32 550 kr.  

_______ 
 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom: 

Landsbygdspartiet oberoende 
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KF §81/22   Dnr: KS 2022/139 

 

Etiska regler för förtroendevalda i Lindesbergs 

kommun 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 Anta Etiska regler för förtroendevalda i Lindesbergs 
kommun. 

Ärendebeskrivning 

Etiska regler för förtroendevalda i Lindesbergs kommun syftar 
till ett gemensamt etiskt förhållningssätt för förtroendevalda 
och avsikten är att upprätthålla ett gott politiskt klimat.  

En viktig komponent i den demokratiska processen är det 
politiska samtalet och möjligheten att ge uttryck för och bryta 
olika åsikter mot varandra samt att visa respekt för alla 
människors lika värde. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Anta Etiska regler för förtroendevalda i Lindesbergs 
kommun. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bo Stenberg (S) föreslår att följande tillägg skrivs med i punkt 8 i 
Etiska regler för förtroendevalda: 

 Fri från svordomar. 

Joacim Hermansson (S) och Tom Persson (SD) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Arnold Bengtsson (S) föreslår avslag på Bo Stenbergs (S) 
tilläggsförslag. 

Tommy Kragh (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag och avslag till Bo Stenbergs (S) 
tilläggsförslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag från kommunstyrelsen 
och ett tilläggsförslag från Bo Stenberg (S). Först behandlas 
kommunstyrelsens förslag. Därefter behandlas Bo Stenbergs (S) 
tilläggsförslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt detta. 

Ordförande ställer Bo Stenbergs (S) tilläggsförslag mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå 
tilläggsförslaget. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

För kännedom: 

Förtroendevalda i Lindesbergs kommun 
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KF §82/22   Dnr: KS 2020/202 

 

Svar på motion från Sven-Erik Larsson (M) om 

minnessten för veteraner i fredens tjänst 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 Bifalla Sven-Erik Larsson (M) motion om minnessten för 
veteraner i fredens tjänst. 

 Uppdra till kommunstyrelsen att se över arbetet med att 
ta fram lämplig plats för minnesstenen. 

 Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens 
planeringsreserv 2022. 

Ärendebeskrivning 

Sven-Erik Larsson (M) inkom med en motion där han föreslår att 

kommunen ska utse en minnessten för veteraner i fredens 
tjänst. 

Motionen har skickats ut på remiss till 
Samhällsbyggandsförvaltningen Bergslagen som föreslår att 
uppdraget med att utreda lämplig plats samt utformning av 
minnessten överlämnas till samverkansgruppen rörande det 
offentliga rummet. 

Styrdokumentet för samverkansgruppen gick ut 2021 och ska 
revideras. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår fullmäktige 
bifalla motionen och uppdra till kommunstyrelsen att se över 
arbetet med att ta fram lämplig plats för minnesstenen i 
samverkan med samma konstellation av funktioner i 
samverkansgruppen rörande det offentliga rummet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Bifalla Sven-Erik Larsson (M) motion om minnessten för 
veteraner i fredens tjänst. 

 Uppdra till kommunstyrelsen att se över arbetet med att 
ta fram lämplig plats för minnesstenen. 
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 Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens 
planeringsreserv 2022. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Handläggare 
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KF §83/22   Dnr: KS 2022/142 

 

Avsägelse av uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige från Inger Söderberg (V) 

 

Beslut 

1. Inger Söderbergs (V) avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige godkänns,  

2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Inger Söderberg (V). 

Ärendebeskrivning 

Inger Söderberg (V) har inkommit med en avsägelse som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

1. Inger Söderbergs (V) avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige godkänns,  

2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Inger Söderberg (V).  

_______ 
 
För åtgärd: 

Länsstyrelsens i Örebro 
Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

Inger Söderberg (V) 
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KF §84/22   Dnr: KS 2022/155 

 

Avsägelse och fyllnadsval från uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för 

Inger Söderberg (V) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 Godkänna Inger Söderbergs (V) avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning 

 Platsen som ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning lämnas vakant tills vidare. 

Ärendebeskrivning 

Inger Söderberg (V) inkom den 20 maj 2022 med avsägelse för 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 Godkänna Inger Söderbergs (V) avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning 

 Utse XX som ny ersättare 

Ledamöternas förslag till beslut 

Gunilla Remnert (V) föreslår att platsen som ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning lämnas vakant tills vidare. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Gunilla Remnerts (V) ändringsförslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

 

 

 



 

 Sammanträdesprotokoll 48 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2022-06-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

_______ 
 
För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

Inger Söderberg (V) 
 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 49 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2022-06-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §85/22   Dnr: KS 2022/162 

 

Motion från Nils Detlofsson (L) om att skapa ett 

allaktivitetshus i delar av Stadsskogsskolan 

 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Nils Detlofsson (L) har inkommit med en motion om att skapa 
ett allaktivitetshus i delar av Stadsskogsskolan. 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare  

För kännedom: 

Nils Detlofsson (L) 
 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 50 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2022-06-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §86/22   Dnr: KS 2022/163 

 

Motion från Nils Detlofsson (L) om ett friluftsbad på 

Loppholmarna i Lindesberg 

 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Nils Detlofsson (L) har inkommit om en motion om att anordna 
ett friluftsbad på Loppholmarna i Lindesberg samt att 
Lindesbergs kommun ska påbörja arbetet under 2022 så att 
badet kan återinvigas till sommaren 2023. 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

För kännedom: 

Nils Detlofsson (L) 
 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 51 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2022-06-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §87/22   Dnr: KS 2018/406 

 

Fyllnadsval efter Sven-Erik Larsson (M) som ledamot i 

Socialnämnden 30 juni 2022 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Bertil Jansson (M) till ny ledamot i 
socialnämnden efter Sven-Erik Larsson (M) 30 juni 2022. 

Ärendebeskrivning 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2022 
hanterades Sven-Erik Larssons (M) avsägelse som ordinarie 
ledamot i Socialnämnden. Han sitter kvar som ledamot till och 
med 30 juni 2022 (KF § 48/22). 

Moderaterna har nominerat Bertil Jansson (M) till ny ledamot i 
Socialnämnden efter Sven-Erik Larsson (M) per den 30 juni 
2022. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige utser Bertil Jansson (M) till ny ledamot i 
socialnämnden efter Sven-Erik Larsson (M) 30 juni 2022. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

Bertil Jansson (M) 
 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 52 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2022-06-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §88/22   Dnr: KS 2018/410 

 

Val av ledamot i direktionen för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen efter Sven-

Erik Larsson (M) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Göran Gustavsson (M) till ny ledamot 
i direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen efter 
Sven-Erik Larsson (M) per 30 juni 2022. 

Ärendebeskrivning 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april hanterades 
Sven-Erik Larssons (M) avsägelse som ledamot i direktionen för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen per den 30 juni 2022 
(KF § 49/22). 

Moderaterna har inkommit med en nominering där de 
nominerar Göran Gustavsson (M) till ny ledamot i direktionen 
för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen per 30 juni 2022.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige utser Göran Gustavsson (M) till ny ledamot 
i direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen efter 
Sven-Erik Larsson (M) per 30 juni 2022. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

För kännedom: 

Göran Gustavsson (M) 
 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 53 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2022-06-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §89/22   Dnr: KS 2018/417 

 

Val av ombudsersättare i Stiftelsen Frövifors 

pappersbruksmuseum efter Sven-Erik Larsson (M) per 

30 juni 2022 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Conny Ärlerud (M) till ny 
ombudsersättare i Stiftelsen Frövifors pappersbruksmuseum 
efter Sven-Erik Larsson (M) per 30 juni 2022. 

Ärendebeskrivning 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022 
hanterades Sven-Erik Larssons (M) avsägelse som 
ombudsersättare i Stiftelsen Frövifors pappersbruksmuseum 
per 30 juni 2022.  

Moderaterna har inkommit med en nominering, där de 
nominerar Conny Ärlerud (M) som ny ombudsersättare i 
Stiftelsen Frövifors pappersbruksmuseum per 20 juni 2022. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige utser Conny Ärlerud (M) till ny 
ombudsersättare i Stiftelsen Frövifors pappersbruksmuseum 
efter Sven-Erik Larsson (M) per 30 juni 2022. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

Conny Ärlerud (M) 
Stiftelsen Frövifors pappersbruksmuseum 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 54 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2022-06-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §90/22   Dnr: KS 2022/156 

 

Svar på Enkel fråga från Emil Wellander (M) om 

funktionsanpassad lekplats för barn 

 

Beslut 

Den enkla frågan ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2022 ställde 
Emil Wellander (M) en enkel fråga om funktionsanpassad 
lekplats för barn. Emil Wellander lämnade 2019 in en motion till 
kommunfullmäktige om att skapa en lekplats i Lindesbergs 
kommun som är funktionsanpassad för barn med 
funktionsvariationer, och motionen kom sedan att bifallas av 
kommunfullmäktige. 

Tre år senare saknar Emil en lekplats som är funktionsanpassad. 
Han ställer därför frågan till kommunstyrelsens ordförande 
Bengt Storbacka (S): ”Vad har hänt med motionen och varför 
finns det fortfarande inte en funktionsanpassad lekplats som 
barnen kan leka på?”. 

Förslag till beslut 

Den enkla frågan ställs och besvaras. 

_______ 
 

För kännedom: 

Emil Wellander (M) 
 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 55 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2022-06-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §91/22   Dnr: KS 2022/165 

 

Motion från Christina Pettersson (C) om behovet av 

dagvård för personer med kognitiv svikt 

 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Christina Pettersson (C) har inkommit med en motion om 
behovet av dagvård för personer med kognitiv svikt. I motionen 
föreslår hon: 

 Demensdagvården startar, gärna med en indelning i 
grupperna lätt respektive svår kognitiv svikt. 

 Lokalerna på Källgården snarast ersätts med andra 
lämpliga lokaler i kommunen. 

 Så mycket som möjligt görs för att underlätta för de 
anhöriga till exempel anhörigträffar för dem som nyligen 
fått sin diagnos, gärna tillsammans med den 
nydiagnostiserade patienten och representant från 
Region Örebro län. 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

_______ 
 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

För kännedom: 

Christina Pettersson (C) 
 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 56 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2022-06-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §92/22   Dnr: KS 2018/426 

 

Val av ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet 

i norra Örebro län (SOFINT) efter Sven-Erik Larsson 

(M) 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Bertil Jansson (M) till ny ersättare i 
styrelsen för Samordningsförbundet i norra Örebro län 
(SOFINT) efter Sven-Erik Larsson (M) per 30 juni 2022. 

Ärendebeskrivning 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april hanterades 
Sven-Erik Larssons (M) avsägelse som ledamot i styrelsen för 
Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) per 30 juni 
2022 (KF § 52/22). 

Moderaterna har inkommit med en nominering där de 
nominerar Bertil Jansson (M) till ny ledamot i styrelsen för 
Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) per 30 juni 
2022. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige utser Bertil Jansson (M) till ny ersättare i 
styrelsen för Samordningsförbundet i norra Örebro län 
(SOFINT) efter Sven-Erik Larsson (M) per 30 juni 2022. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

Bertil Jansson (M) 
SOFINT 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 57 (57) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 

 
 2022-06-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §93/22   Dnr: KS 2018/406 

 

Fyllnadsval efter Bertil Jansson (M) som ersättare i 

Socialnämnden 30 juni 2022 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Göran Gustavsson (M) till ny 
ersättare i socialnämnden efter Bertil Jansson (M) per 30 juni 
2022. 

Ärendebeskrivning 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april hanterades 
Sven-Erik Larssons (M) avsägelse som ledamot socialnämnden 
per den 30 juni 2022. 

Moderaterna nominerar Göran Gustavsson (M) till ny ersättare i 
socialnämnden efter Bertil Jansson (M), som har nominerats till 
att bli ny ledamot i socialnämnden per 30 juni 2022 efter Sven-
Erik Larsson (M). 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige utser Göran Gustavsson (M) till ny 
ersättare i socialnämnden efter Bertil Jansson (M) per 30 juni 
2022. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

Göran Gustavsson (M) 
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