Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-04-26

Plats och tid:

Lindeskolans aula, kl. 17:00-22:00

Beslutande:

Linda Svahn (S) §§24-28
Jonas Bernström (S)
John Omoomian (S)
Anders Ceder (S)
Ulla Lundqvist (S)
Nafih Mawlod (S)
Bengt Storbacka (S)
Margareta Ahlm (S)
Arnold Bengtsson (S)
Sofié Krantz (S)
Ulf Axelsson (V)
Hans Lindkvist (V) §§24-31
Jonas Kleber (C) §§24-32
Susanne Karlsson (C)
Magnus Storm (C)
Inga Ängsteg (C)
Johan Andersson (C) §§33-48
Tuula Marjeta (C)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Lillemor Bodman (M)
Jan Hansson (M)
Tomas Klockars (M)
Fredrik Lindmark (M)
Sven-Erik Larsson (M)
Emil Wellander (M)
Nils Detlofsson (L) §§24-25 och §§27-48
Markus Lundin (KD)
Margareta Andergard (KD)
Inger Griberg (MP)
Per Söderlund (SD)
Lars Ljunggren (SD)
Tommy Lönnström (SD)
Krister Jakobsson (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Tom Persson (SD)
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Anders Persson (LPO)
Tjänstgörande
ersättare:

Bo Stenberg (S), ersätter Daniel Andersson (S)
Kristine Andersson (S), ersätter Joacim Hermansson (S)
Björn Pettersson (C), ersätter Susanne Karlsson (C)
Christina Pettersson (C), ersätter Johan Andersson (C)
Bertil Jansson (M), ersätter Anniette Lindvall (M)
Stefan Eriksson (S), ersätter Ingela Larsson (S)
Tommy Kragh (S), ersätter Lennart Olsson (S)
Inger Söderberg (V), ersätter Gunilla Remnert (V) §§24-31
Victoria Johansson (S), ersätter Linda Svahn (S) §§29-48

Övriga deltagare:

Mathz Eriksson (C), socialnämndens ordförande
Thomas Lindberg, förvaltningschef, barn- och
utbildningsförvaltningen §§24-25
Björn Österby, utvecklingsstrateg, barn- och
utbildningsförvaltningen §§24-25
Henrik Arenvang, kommundirektör
Anna Lundström, kanslienheten
Rouzbeh Isa, kanslienheten

Utses att justera

John Omoomian (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) med Magnus Storm
(C) och Jari Mehtäläinen som ersättare.

Justeringens plats
och tid:

28 april kl. 14.30, kommunhuset

Underskrifter

Justerandes signatur

Sekreterare

_______________________________
ANNA LUNDSTRÖM

Paragraf

Ordförande

__________________________________________________________
ARNOLD BENGTSSON

Justerare

__________________________________________________________
JOHN OMOOMIAN
PÄR-OVE LINDQVIST

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige
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Anslaget sätts upp 2020-04-28
Förvaringsplats
för protokoll
Underskrift

Justerandes signatur

Anslaget tas ned 2021-05-20

Kommunstyrelseförvaltningen
......................................................................................

Utdragsbestyrkande
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Ärendeförteckning
§24/21

Beslut om deltagande på distans

§25/21

Information från barn- och utbildningsnämnden

§26/21

Revisionsberättelse 2020 Lindesbergs kommun

§27/21

Årsredovisning 2020

§28/21

Personalekonomiskt bokslut 2020

§29/21

Omfördelning av beviljad borgensram för bolagskoncernen 2021

§30/21

Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen
kvartal 3 2020

§31/21

Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på särskilt
angivna platser

§32/21

Svar på återremissen av motion från Markus Lundin (KD) Sanna
Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) om badplats på
Loppholmarna

§33/21

Interpellation från Nils Detlofsson (L) om akutsjukhuset
Lindesbergs lasaretts framtid

§34/21

Interpellation från Inger Griberg (MP) om skogsmarksareal och
skog

§35/21

Interpellation från Sven Erik Larsson (M) om Socialnämndens
budgetunderskott budgetåret 2021

§36/21

Allmänhetens frågestund

§37/21

Medborgarförslag om en ny återvinningscentral till Lindesbergs
tätort som ersätter de två som finns

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§38/21

Medborgarförslag om upphöjd sandlåda för rullstolsburna i
Lindesbergs kommun

§39/21

Medborgarförslag om bygga en brygga alternativt bänkar vid
parkeringsplatsen på länsväg 859 vid infarten mot Nammo, Liab

§40/21

Medborgarförslag om brygga bakom Ågården anpassad för
boende på Ågården för bad och fiske

§41/21

Medborgarförslag om kunskap i ämnet neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar NPF i Lindesbergs kommuns skolor

§42/21

Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Hagaberg och
lasarettet i Lindesberg

§43/21

Medborgarförslag om att bygga en betonganläggning för skate
och kickbike på Loppholmarna

§44/21

Medborgarförslag om övergångsställe vid rondellen i
Guldsmedshyttan

§45/21

Medborgarförslag om hastighetsreglerande hinder på norra
delen av Kungsgatan i Lindesberg

§46/21

Motion från Pär-Ove Lindqvist (M) m.fl om redovisning av
arbetsgivaravgift och skatt i lönebeskedet för kommunens
anställda

§47/21

Medborgarförslag om att bygga utegym i Frövi

§48/21

Meddelanden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§24/21

Dnr:

Beslut om deltagande på distans
Beslut
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter och tjänstgörande
ersättare deltar på distans på grund av smittspridningen av
covid-19. Presidiet närvarar i lokalen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
----------------

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§25/21

Dnr:

Information från barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen samt ordförande för barnoch utbildningsnämnden informerar om verksamheten 2020. De
redogör även för utmaningar 2021.
______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§26/21

Dnr: KS 2021/94

Revisionsberättelse 2020 Lindesbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse,
nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ för den
bedrivna verksamheten 2020.
Ärendebeskrivning
Revisionsberättelse för 2020.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse,
nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ för den
bedrivna verksamheten 2020.
Ledamöternas förslag till beslut
Nils Detlofsson (L) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Ingen
ersättare träder in.
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till förslag till beslut.
För kännedom:
Revisionen
Ekonomichef
Samtliga nämnder
________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§27/21

Dnr: KS 2021/30

Årsredovisning 2020
Beslut
1. Årsredovisningen för år 2020 antas
2. Årets resultat 66 911 962:34 kronor - överskott förs till
det egna kapitalet samt verksamheterna vatten och
avlopp samt renhållning regleras mot respektive
balansräkningsenhet enligt nedan:
1 913 201:97 kronor förs till balansräkningsenheten för
vatten och avlopp,
6 073 385:30 kronor förs till balansräkningsenheten för
renhållning.
Ärendebeskrivning
Kommunens resultat uppgår till 66 911 962:34 kronor. I
resultatet ingår resultaten för va-enheten med överskott på 1
913 201:97 kronor och överskott för renhållningsenheten med 6
073 385:30 kronor.
Information om det ekonomiska resultatet samt nämndernas
resultat 2020 har på en övergripande nivå lämnats vid
kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari 2021. Detaljer
från verksamheterna med syfte att utvärdera måluppfyllelse
mm. för år 2020 har sedan presenterats vid analysdagen den 17
mars 2021.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. Årsredovisningen för år 2020 antas
2. Årets resultat 66 911 962:34 kronor - överskott förs till
det egna kapitalet samt verksamheterna vatten och
avlopp samt renhållning regleras mot respektive
balansräkningsenhet enligt nedan:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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1 913 201:97 kronor förs till balansräkningsenheten för
vatten och avlopp,
6 073 385:30 kronor förs till balansräkningsenheten för
renhållning.
Ledamöternas förslag till beslut
Pär-Ove Lindqvist (M), Jonas Kleber (C), Bengt Storbacka (S), Ulf
Axelsson (V) och Inger Griberg (MP) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.

För åtgärd:
Ekonomienheten
För kännedom:
Alla nämnder och förvaltningar
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
__________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§28/21

Dnr: KS 2021/23

Personalekonomiskt bokslut 2020
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen i form av
personalekonomiskt bokslut 2020, en övergripande redogörelse
gällande personalrelaterade delar för Lindesbergs kommun som
arbetsgivare.
Ärendebeskrivning
Årligen sammanställs en redovisning för Lindesbergs kommun
som arbetsgivare kopplat till ett flertal områden såsom
exempelvis kostnader, hälsa, personalomsättning, arbetad tid,
anställningsförhållande, kompetensförsörjning med mera.
Sammanställningen är tänkt både som information men också
ligga till grund för fortsatt arbete med analys och aktivt arbete
för att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare. Det
yttersta ansvaret som arbetsgivare ligger hos politiken vilket
innebär att det är viktigt med kunskap om personalrelaterade
frågor.
Kortfattad sammanfattning av 2020 är:

Justerandes signatur

•

1 november hade kommunen 1 886 tillsvidareanställda

•

80 procent av medarbetarna var kvinnor och 20 procent
män

•

144 medarbetarna slutade sin anställning vid
Lindesbergs kommun

•

207 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad,
yrkesbenämning eller arbetsplats.

•

72 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 69
procent och av männen 84 procent.

•

Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 93,6
procent och bland män 96,2 procent. Totalt 94,1 procent.

•

Medelåldern 2020 för kommunens medarbetare var 46,9
år.

•

Sjukfrånvaron var 6,84 procent av ordinarie arbetstid.

Utdragsbestyrkande
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•

Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till 2 miljoner
kronor.

•

48 medarbetare anmälde en arbetsskada.

•

36 medarbetare har under året gått i pension.

Förslag till beslut
Personalchef och kommunstyrelsens ordförande föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna
1. Redovisningen i form av personalekonomiskt bokslut
2020, en övergripande redogörelse gällande
personalrelaterade delar för Lindesbergs kommun som
arbetsgivare.
Ledamöternas förslag till beslut
Bengt Storbacka (S) och Jonas Kleber (C) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
För kännedom:
Personalchefen
_______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§29/21

Dnr: KS 2021/32

Omfördelning av beviljad borgensram för
bolagskoncernen 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
•

såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens
helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 2 482 523 000 kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

Beloppen specificeras enligt nedan och gäller tills nytt beslut
fattas:
•

Linde Stadshus AB: 191 850 000 kronor

•

Fastigheter i Linde AB: 1 558 473 000 kronor

•

Lindesbergsbostäder AB: 607 200 000 kronor

•

Linde Energi: 125 000 000 kronor

Summa koncernen Linde Stadshus: 2 482 523 000 kronor.
Ärendebeskrivning
En tjänsteskrivelse från VD Henrik Arenvang Linde Stadshus
daterad 2021-02-08 har inkommit med en ansökan om att få
omfördela redan beviljad borgensram av kommunfullmäktige
(KF § 181/19). Linde Stadshus AB ram ökas med 101 400 tkr
och Fastigheter i Linde AB minskas med motsvarande belopp.
Beviljad totalram för bolagsramen är alltså oförändrad och
uppgår till 2 482 523 tkr. Omfördelningen är en direkt följd av
beslutet om reglering av Fastigheter i Linde AB:s fordran på
Linde Stadshus AB och Besök Linde AB.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
•

Justerandes signatur

att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens
helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta

Utdragsbestyrkande
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lånebelopp om 2 482 523 000 kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Beloppen specificeras enligt nedan och gäller tills nytt beslut
fattas:
•

Linde Stadshus AB: 191 850 000 kronor

•

Fastigheter i Linde AB: 1 558 473 000 kronor

•

Lindesbergsbostäder AB: 607 200 000 kronor

•

Linde Energi: 125 000 000 kronor

Summa koncernen Linde Stadshus: 2 482 523 000 kronor.
För åtgärd:
Linde Stadshus AB
För kännedom:
Fastigheter i Linde AB
Besök Linde AB
Ekonomienheten
______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§30/21

Dnr: KS 2021/10

Redovisning ej verkställda beslut inom
socialförvaltningen kvartal 3 2020
Beslut
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3, 2020, 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.
För kännedom:
Socialnämnden
______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§31/21

Dnr: KS 2021/65

Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas
på särskilt angivna platser
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
Delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt
13 § lagen om särskilda begränsningar för att förhindra
spridningen av sjukdomen covid-19 (2021:4) samt 8 kap 1 §
förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 (2021:8).
Delegationen inskränker sig till förbud enligt villkor nedan:
1. Trängsel i parker, på badplatser och andra liknande
platser dit allmänheten har tillträde ska, i syfte att
motverka smittspridningen, i första hand motverkas
genom informationsinsatser och påminnelser om var och
ens personliga ansvar.
2. Om det finns en påtaglig risk att trängsel inte kan
undvikas får kommunstyrelsen meddela förbud mot att
vistas på den eller de begränsade och särskilt angivna
platser där det föreligger risk för trängsel.
3. Den eller de platser som förbudet gäller ska noga
utmärkas med kartbilagor.
4. Innan kommunstyrelsen meddelar förbudet ska
smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten, i enlighet
med covid-19-förodningen, ha givits tillfälle att yttra sig.
5. Delegationen gäller fram till 30 september 2021.
Ärendebeskrivning
Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får
regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats,
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Den 11

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) i kraft, som
ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder
vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk
för trängsel. Kommunstyrelsen föreslås få rätt att utfärda
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
Delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt
13 § lagen om särskilda begränsningar för att förhindra
spridningen av sjukdomen covid-19 (2021:4) samt 8 kap 1 §
förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 (2021:8).
Delegationen inskränker sig till förbud enligt villkor nedan:
2. Trängsel i parker, på badplatser och andra liknande
platser dit allmänheten har tillträde ska, i syfte att
motverka smittspridningen, i första hand motverkas
genom informationsinsatser och påminnelser om var och
ens personliga ansvar.
3. Om det finns en påtaglig risk att trängsel inte kan
undvikas får kommunstyrelsen meddela förbud mot att
vistas på den eller de begränsade och särskilt angivna
platser där det föreligger risk för trängsel.
4. Den eller de platser som förbudet gäller ska noga
utmärkas med kartbilagor.
6. Innan kommunstyrelsen meddelar förbudet ska
smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten, i enlighet
med covid-19-förodningen, ha givits tillfälle att yttra sig.
5. Delegationen gäller fram till 30 september 2021.
Ledamöternas förslag till beslut
Bengt Storbacka (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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För åtgärd:
Kanslienheten
______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§32/21

Dnr: KS 2020/154

Svar på återremissen av motion från Markus Lundin
(KD) Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) om
badplats på Loppholmarna
Beslut
Motionen avslås med hänvisning till uppdraget till
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra
investeringen att anlägga loddammen vid Loppholmen.
Ärendebeskrivning
Markus Lundin (KD), Sanna Jansson (L) och Pär-Ove Lindqvist
(M) har inkommit med ett förslag om att anlägga en badplats på
Loppholmarna i Lindesberg. Liknande förslag om badplats på
Loppholmarna har hanterats flertalet gånger de senaste åren.
År 2018 uppdrog kommunstyrelsen till
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att kostnadsberäkna
anläggning av badplats vid Loppholmen i enlighet med
tillståndet från Mark- och miljödomstolen. I början av 2020
redovisade Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kostnader
för anläggande av badplats på Loppholmarna. Muddring och
bottensand 5,5 miljoner kronor och anläggande av en pir 800
000 kronor. Till detta tillkommer driftskostnader.
Med anledning av det stora behov som finns hela kommunen för
investeringar gällande vattenförsörjning, underhåll av vägar,
parker och idrottsanläggningar så är inte det motiverat att bygga
en badplats på Loppholmarna. Det finns numera möjlighet till
bad vid tre olika badplatser i Lindessjön och vid ett flertal sjöar i
hela kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade i november att återremittera
ärendet till kommunledningskontoret med motivering att:
•

Justerandes signatur

redovisa driftkostnad för ett friluftsbad på Loppholmarna enligt
det förslag som Samhällsbyggnad Bergslagen presenterades för
kommunstyrelsen den 25 februari 2020. I driftkostnaden ska

Utdragsbestyrkande
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även kapitaltjänstkostnaden ingå, det vill säga räntekostnad för
investeringen (6.3 milj. Kr) och avskrivning av densamma.
•

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

•

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till uppdraget till
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att genomföra
investeringen att anlägga loddammen vid Loppholmen.

Ledamöternas förslag till beslut
Bengt Storbacka (S), Anders Persson (LPO), Magnus Storm (C),
Ulf Axelsson (V), Inger Griberg (MP), Kristine Andersson (S) och
Tommy Kragh (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Pär-Ove Lindqvist (M), Nils Detlofsson (L), Lillemor Bodman
(M), Markus Lundin (KD), Tommy Lönnström (SD), Tomas
Klockars (M), Jan Hansson (M), Emil Wellander (M), Margareta
Andergard (KD) och Bertil Jansson (M) föreslår att motionen ska
bifallas.
Beslutsgång

Justerandes signatur
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Ordförande föreslår att kommunstyrelsens förslag om avslag på
motionen ställs mot förslaget att motionen ska bifallas.
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen beslutsgång.
Ordförande ställer förslag om avslag mot förslag om bifall och
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: de som röstar
för att avslå motionen röstar JA, de som röstar för att motionen
ska bifallas röstar NEJ. Omröstningen utföll enligt följande: 23 ja
och 20 nej, 2 ledamöter var frånvarande. Se listan nedan för att
se hur var och en av ledamöterna röstade:
JA
Stenberg Bo (S)

x

Andersson Kristine (S)

x

Svahn Linda (S)

x

Bernström Jonas (S)

x

Omoomian John (S)

x

Eriksson Stefan (S)

x

Ceder Anders (S)

x

Lundqvist Ulla (S)

x

Mawlod Nafih (S)

x

Kragh Tommy (S)

x

Storbacka Bengt (S)

x

Ahlm Margareta (S)

x

Krantz Sofié (S)

x

Axelsson Ulf (V)

x

Inger Söderberg (V)
Lindkvist Hans (V)

Justerandes signatur

Kleber Jonas (C)

x

Pettersson Björn (C)

x

Storm Magnus (C)

x

Pettersson Christina (C)

x

Marjeta Tuula (C)

x
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Lindqvist Pär-Ove (M)

x

Bodman Lillemor (M)

x

Hansson Jan (M)

x

Jansson Bertil (M)

x

Klockars Tomas (M)

x

Larsson Sven-Erik (M)

x

Wellander Emil (M)

x

Lundin Markus (KD)

x

Andergard Margareta (KD)

x

Detlofsson Nils (L)

x

Griberg Inger (MP)

x

Söderlund Per (SD)

x

Ljunggren Lars (SD)

x

Mehtäläinen Marina (SD)

x

Lönnström Tommy (SD)

x

Jakobsson Krister (SD)

x

Mehtäläinen Jari (SD)

x

Larsson Reidar (SD)

x

Jirvelius Rickard (SD)

x

Persson Tom (SD)

x

Persson Anders (LPO)

x

Ängsteg Inga, 2:e vice ordförande (C)

x

Lindmark Fredrik, 1:e vice ordförande (M)

x

Bengtsson Arnold, ordförande (S)

x

Summa totalt

23

20

Reservationer
Pär-Ove Lindqvist (M), Fredrik Lindmark (M), Margareta
Andergard (KD), Tommy Lönnström (SD), Emil Wellander (M),
Bertil Jansson (M), Nils Detlofsson (L), Tomas Klockars (M), Per
Söderlund (SD), Lillemor Bodman (M), Reidar Larsson (SD), Jari
Mehtäläinen (SD), Marina Mehtäläinen (SD), Rickard Jirvelius
(SD), Krister Jakobsson (SD) och Lars Ljunggren (SD) reserverar
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sig mot beslutet till förmån för förslaget att motionen ska
bifallas. En skriftlig reservation har inkommit.
För åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
För kännedom:
Ekonomienheten
_______

Justerandes signatur
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§33/21

Dnr: KS 2021/97

Interpellation från Nils Detlofsson (L) om
akutsjukhuset Lindesbergs lasaretts framtid
Beslut
Interpellationen ställs och besvaras vid nästa sammanträde.
Ärendebeskrivning
Nils Detlofsson (L) har inkommit med en interpellation om
lasarettet i Lindesberg.
Förslag till beslut
Interpellationen ställs och besvaras.
Ledamöternas förslag till beslut
Arnold Bengtsson (S) föreslår att interpellationen ställs och
besvaras vid nästa sammanträde. Detta eftersom klockan snart
är 22 och enligt arbetsordningen ska sammanträdet inte
fortsätta längre än så.
_______

Justerandes signatur
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§34/21

Dnr: KS 2021/76

Interpellation från Inger Griberg (MP) om
skogsmarksareal och skog
Beslut
Interpellationen ställs och besvaras vid nästa sammanträde.
Ärendebeskrivning
Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation om hur
mycket skogsmark kommunkoncernen äger, vilka planer som
finns för dessa m.m.
Bengt Storbacka (S) har inkommit med ett skriftligt svar.
Förslag till beslut
Interpellationen ställs och besvaras.
Ledamöternas förslag till beslut
Arnold Bengtsson (S) föreslår att interpellationen ställs och
besvaras vid nästa sammanträde. Detta eftersom klockan snart
är 22 och enligt arbetsordningen ska sammanträdet inte
fortsätta längre än så.
________

Justerandes signatur
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§35/21

Dnr: KS 2021/77

Interpellation från Sven Erik Larsson (M) om
Socialnämndens budgetunderskott budgetåret 2021
Beslut
Interpellationen ställs och besvaras vid nästa sammanträde.
Ärendebeskrivning
Sven-Erik Larsson (M) har inkommit med en interpellation
ställd till socialnämndens ordförande Mathz Eriksson (C). SvenErik Larssons (M) interpellation handlar om socialnämnden
prognosticerade underskott.
Förslag till beslut
Interpellationen ställs och besvaras.
Ledamöternas förslag till beslut
Arnold Bengtsson (S) föreslår att interpellationen ställs och
besvaras vid nästa sammanträde. Detta eftersom klockan snart
är 22 och enligt arbetsordningen ska sammanträdet inte
fortsätta längre än så.
__________
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Utdragsbestyrkande

26 (39)

Sammanträdesprotokoll

27 (39)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§36/21

Dnr:

Allmänhetens frågestund
Beslut
Allmänhetens frågestund läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Tre medborgare har inkommit med frågor.
Första frågan handlar om hur kommunstyrelsens ordförande
driver frågan om att lasarettet i Lindesberg ska finnas kvar i
framtiden. Bengt Storbacka (S) svarar att han driver frågan på
många sätt. Viktigt att inte glömma att det är Region Örebro län
som fattar beslut om lasarettets framtid, inte Lindesbergs
kommun.
Andra frågan handlar om näringslivsklimatet i Lindesbergs
kommun. Medborgaren undrar hur kommunstyrelsens
ordförande vill förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Bengt
Storbacka (S) svarar bl.a. att arbete pågår på många plan.
Tredje frågan handlade om kommunfullmäktiges ledamöter tagit
i beaktande de förlorade intäkter som kommunen har (årligen)
av att ett antal föräldrar blir utmattade och sjukskrivna, eller
tvingas minska sin arbetstid, på grund av bristande
tillgänglighet i kommunens verksamheter för barn med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vad avser
kommunfullmäktiges ledamöter göra för att öka
tillgängligheten? Ingen kunde vid dagens sammanträde svara på
frågan. Svar återkommer på nästa sammanträde.
_________
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§37/21

Dnr: KS 2021/74

Medborgarförslag om en ny återvinningscentral till
Lindesbergs tätort som ersätter de två som finns
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
En medborgare har inkommit med ett förslag där hen föreslår
att en ny återvinningscentral i Lindesberg kan ersätta de två
som redan finns i kommunen.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.

För åtgärd:
Kommunsekreterare
För kännedom:
Medborgare
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§38/21

Dnr: KS 2020/322

Medborgarförslag om upphöjd sandlåda för
rullstolsburna i Lindesbergs kommun
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
En medborgare föreslår att kommunen ska bygga en upphöjd
sandlåda där rullstolsburna får möjlighet att leka och skapa med
sand och grus.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
För åtgärd:
Kommunsekreteraren
För kännedom:
Medborgaren
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§39/21

Dnr: KS 2020/323

Medborgarförslag om bygga en brygga alternativt
bänkar vid parkeringsplatsen på länsväg 859 vid
infarten mot Nammo, Liab
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
En medborgare föreslår att en brygga och eller bänkar ska sättas
upp vid parkeringsplatsen på länsväg 859 i Lindesberg (mitt
emot Nammo Liab).
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
För åtgärd:
Kommunsekreterare
För kännedom:
Medborgaren
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§40/21

Dnr: KS 2021/73

Medborgarförslag om brygga bakom Ågården
anpassad för boende på Ågården för bad och fiske
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
En medborgare föreslår att kommunen bygger en brygga bakom
Ågården i Lindesberg. Bryggan skulle vara för de äldre som bor
på Ågården och vara anpassad därefter.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
För åtgärd:
Kommunsekreterare
För kännedom:
Medborgaren
_______
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§41/21

Dnr: KS 2021/75

Medborgarförslag om kunskap i ämnet
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF i
Lindesbergs kommuns skolor
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till barn- och
utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
En medborgare har inkommit med förslag om hur kommunen
kan arbeta för att hjälpa elever med neuropsykiska
funktionsnedsättningar (NPF).
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till barn- och
utbildningsnämnden.
För åtgärd:
Barn- och utbildningsnämnden
För kännedom:
Medborgaren
_______
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§42/21

Dnr: KS 2021/78

Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan
Hagaberg och lasarettet i Lindesberg
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
En medborgare har inkommit med ett förslag om att bygga en
gång- och cykelbana mellan Hagaberg och lasarettet i
Lindesberg.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
För åtgärd:
Kommunsekreteraren
För kännedom:
Medborgaren
_________
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§43/21

Dnr: KS 2021/85

Medborgarförslag om att bygga en betonganläggning
för skate och kickbike på Loppholmarna
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
En medborgare har inkommit med ett förslag om att kommunen
ska bygga en betonganläggning för skate och kickbike på
Loppholmarna i Lindesberg.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
För åtgärd:
Kommunsekreteraren
För kännedom:
Medborgaren
_________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

34 (39)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-26

§44/21

Dnr: KS 2021/95

Medborgarförslag om övergångsställe vid rondellen i
Guldsmedshyttan
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
En medborgare föreslår att kommunen bygger ett
övergångsställe vid rondellen i Guldsmedshyttan.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
För åtgärd:
Kommunsekreteraren
För kännedom:
Medborgaren
_______
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§45/21

Dnr: KS 2021/96

Medborgarförslag om hastighetsreglerande hinder på
norra delen av Kungsgatan i Lindesberg
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
En medborgare föreslår att kommunen ska bygga
hastighetsreglerande hinder på norra delen av Kungsgatan i
Lindesberg.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
För åtgärd:
Kommunsekreterare
För kännedom:
Medborgaren
________

Justerandes signatur
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§46/21

Dnr: KS 2021/104

Motion från Pär-Ove Lindqvist (M) m.fl om redovisning
av arbetsgivaravgift och skatt i lönebeskedet för
kommunens anställda
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Pär-Ove Lindqvist (M) m.fl. föreslår att redovisningen av
arbetsgivaravgift och skatt ska särredovisas i lönebeskedet för
kommunens anställda.
Förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
För åtgärd:
Kommunsekreteraren
_______
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KF §47/21

Dnr: KS 2021/105

Medborgarförslag om att bygga utegym i Frövi
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
En medborgare föreslår att Lindesbergs kommun ska bygga ett
utegym i Frövi.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
För åtgärd:
Kommunsekreteraren
För kännedom:
Medborgaren
_______

Justerandes signatur
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KF §48/21

Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Svar på frågor om protokollsutdraget från utskottet för stöd- och
strategi ska besvaras vid nästa sammanträde med
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till Kommunfullmäktige :
-Beslut KF ledamot efter Lena Kalionpää (S)
utses ledamot Sofie Krantz (S) ersättare Linda
Andersson (S) Dnr KS 2021/21
-Rapport verksamhetsberättelse
kommunstyrelsen Dnr KS 2021/30
2021-03-11 Revisionsrapport - Granskning av
organisationsförändring Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen SBB Dnr KS 2021/54
2021-02-18 Beslut Överklagan KF § 98
Inriktningsbeslut Vindkraftpark Målnr 706-21 - Avslås
Dnr KS 2021/31
-Protokollsutdrag från Utskottet för stöd
och strategis sammanträde den 9 mars 2021 Verksamhetsberättelse 2020 för tillväxtförvaltningen
Dnr KS 2021/30

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

