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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 

 

  

  

    

  

  

 

Plats och tid: 

 
Lindeskolans aula, kl. 17:00-18:15 

Beslutande: Daniel Andersson (S) 
Irja Gustafsson (S) 
Linda Svahn (S) 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Arnold Bengtsson (S) 
Gunilla Remnert (V) 
Jonas Kleber (C) 
Magnus Storm (C) 
Inga Ängsteg (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tomas Klockars (M) 
Margareta Andergard (KD) 
Per Söderlund (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 
Amanda Funk (SD) 
Anders Persson (LPO) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Inger Söderberg (V), ersätter Ulf Axelsson (V) 
Bengt Storbacka (S), ersätter Ingela Larsson (S) 
Lennart Olsson (S), ersätter Anders Ceder (S) 
Maria-Pia Karlsson (C), ersätter Susanne Karlsson 
Christian Kokvik (M), ersätter Lillemor Bodman (M) 
Ingrid Rörick Richter (L), ersätter Nils Detlofsson (L) 
Agneta Nilsdotter (MP), ersätter Inger Griberg (MP) 
Tommy Lönnström (SD), ersätter Fredrik Rosenbecker (SD) 
 

Övriga 

deltagare: 
Anna Lundström, kanslienheten 
Ebba Jansson, kanslienheten 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Mathz Eriksson (C), socialnämndens ordförande §§23-24 

Utses att 

justera 
 
Irja Gustafsson (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) med Linda Svahn (S) och 
Jari Mehtäläinen (SD) som ersättare 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

  

Justeringens 

plats och tid: 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Anna Lundström 

 
Paragraf 

 
23 - 40 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Arnold Bengtsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson                         Pär-Ove Lindqvist 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-04-27 

Anslaget sätts upp 2020-04-30   Anslaget tas ned 2020-05-21   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Ärendeförteckning 

 
§23/20 Revisionsberättelse 2019 Lindesbergs kommun 
  
§24/20 Årsredovisning 2019 
  
§25/20 Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

2019 
  
§26/20 Årsredovisning för Nerikes Brandkår 2019 samt  
  
§27/20 Personalekonomiskt bokslut 2019 
  
§28/20 Utdelning från Linde Stadshus AB  
  
§29/20 Avgifter för familjerådgivning 
  
§30/20 Närvaro vid politiska sammanträden på distans 
  
§31/20 Strategi för Hållbar upphandling 
  
§32/20 Motion från Tom Klockars (M) om justering av protokoll 

genom elektronisk signering 
  
§33/20 Fyllnadsval efter Hassan Abdi Bidar (M) som ledamot i 

Fastigheter i Linde AB 
  
§34/20 Fyllnadsval efter Hassan Abdi Bidar (M) som ordinarie 

ledamot i LIBO 
  
§35/20 Medborgarförslag om hundrastgård i Frövi 
  
§36/20 Medborgarförslag om att gångpassage vid länsväg 249 i 

Vedevåg byggs om till övergångsställe med bättre belysning 
  
§37/20 Medborgarförslag om lekplats i Guldsmedshyttan 
  
§38/20 Medborgarförslag om gatubelysning i Vedevåg 
  
§39/20 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§40/20 Interpellation från Lillemor Bodman (M) till Linda Svahn (S) 
om integrationsarbete i skolorna 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §23/20   Dnr: KS 2020/118 

 

Revisionsberättelse 2019 Lindesbergs kommun 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ för den 
bedrivna verksamheten 2019.  
 
Ärendebeskrivning 

 

Revisionsberättelse för Lindesbergs kommun 2019. 
 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ för den 
bedrivna verksamheten 2019.  
 

_____ 

 

 

 
För kännedom 

Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §24/20   Dnr: KS 2020/33 

 

Årsredovisning 2019 
 
Beslut 

 

Årsredovisningen för år 2019 antas. 
 
Årets resultat 34 523 486:95 kronor - överskott – förs till det 
egna kapitalet samt verksamheterna vatten och avlopp samt 
renhållning regleras mot respektive balansräkningsenhet enligt 
nedan: 
 

• 448 715:17 kronor tas i anspråk ur 
balansräkningsenheten för vatten och avlopp, 

• 3 309 551:17 kronor förs till balansräkningsenheten för 
renhållning. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret överlämnar årsredovisningen för 
2019 till kommunstyrelsen. 

Kommunens resultat uppgår till 34 523 486:95 kronor. I 
resultatet ingår resultaten för va-enheten med underskott på 
448 715:17 kronor och överskott för renhållningsenheten med 3 
309 551:17 kronor. 

Information om det ekonomiska resultatet och nämndernas 
resultat 2019 har lämnats vid kommunstyrelsens beredande 
den 25 februari 2020. 

Årsredovisningen har fått en ny struktur med anledning av den 
nya redovisningslagen som trädde i kraft 2019-01-01. Då detta 
är det första året enligt den nya lagstiftningen så kommer vi att 
fortsätta anpassningen till lagstiftningen utifrån den praxis som 
utvecklas och dessutom anpassa delårsrapport och 
årsredovisningen efter vår nya styrmodell. 

Nämndernas verksamhetsberättelser kommer fortsättningsvis 
att redovisas som meddelande till såväl kommunstyrelsen som 
till kommunfullmäktige. Utskottens verksamhetsberättelser har 
antagits av kommunstyrelsen 

 
Förslag till beslut 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Årsredovisningen för år 2019 antas: 
 
Årets resultat 34 523 486:95 kronor - överskott – förs till det 
egna kapitalet samt verksamheterna vatten och avlopp samt 
renhållning regleras mot respektive balansräkningsenhet enligt 
nedan: 
448 715:17 kronor tas i anspråk ur balansräkningsenheten för 
vatten och avlopp, 
3 309 551:17 kronor förs till balansräkningsenheten för 
renhållning. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

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

 

_____ 

 

 

 
För kännedom 

Ekonomienheten 
Revisorerna 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §25/20   Dnr: KS 2020/109 

 

Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen 2019 
 
Beslut 

 

1. Årsredovisning 2019 för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen godkänns 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 

 

Ärendebeskrivning 

 

Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
2019. 
 
Förslag till beslut 

 

1. Årsredovisning 2019 för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen godkänns 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 

 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jonas Kleber (C) föreslår bifall till godkännande och 
ansvarsfrihet.  
 

_____ 

 

 

För kännedom 

Ekonomienheten 
Samtliga medlemskommuner 
Revisorerna 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §26/20   Dnr: KS 2020/113 

 

Nerikes Brandkår årsredovisning 2019 
 
Beslut 

 

1. Årsredovisning 2019 för Nerikes brandkår godkänns 
2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 
 
Ärendebeskrivning 

 

Årsredovisning för Nerikes brandkår 2019. 
 
Förslag till beslut 

 

1. Årsredovisning 2019 för Nerikes brandkår godkänns 
2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 
 

 

_____ 

 
För kännedom 

Ekonomienheten 
Samtliga medlemskommuner 
Revisorerna 
Nerikes brandkår 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §27/20   Dnr: KS 2020/35 

 

Personalekonomiskt bokslut 2019 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige tar del av Personalekonomiskt bokslut 
2019, 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 
kostnader, hälsa, personalomsättning, arbetad tid, 
anställningsförhållanden, kompentensförsörjning med mera. 
Sammanställningen är tänkt både som information men också 
att ligga till grund för fortsatt arbete med analys och aktivt 
arbete för att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare. 
Det yttersta ansvare som arbetsgivare ligger hos politiken vilket 
innebär att det är viktigt med kunskap om personalrelaterade 
frågor. 

Kortfattad sammanfattning av 2019 är: 

• 1 november hade kommunen 1 845 tillsvidareanställda 
• 80 procent av medarbetarna var kvinnor och 20 procent män 
• 174 medarbetare slutande sin anställning vid Lindesbergs 

kommun 
• 148 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, yrkesbenämning 

eller arbetsplats 
• 70 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 67 procent och 

av männen 84 procent 
• Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 92,7 

procent och bland män 96,2 procent. Totalt 93,4 procent 
• Medelåldern 2019 för kommunens medarbetare var 46,1 år 
• Sjukfrånvaron var 5,40 procent av ordinarie arbetstid 
• Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till drygt 2 miljoner 

kronor 
• 44 medarbetare anmälde en arbetsskada 
• 48 medarbetare har under året gått i pension 

 
Förslag till beslut 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige tar del av Personalekonomiskt bokslut 
2019, en övergripande redogörelse gällande personalrelaterade 
delar för Lindesbergs kommun som arbetsgivare. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustafsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.   

 

 

_____ 

 

 

 
För kännedom 

Personalenheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §28/20   Dnr: KS 2020/49 

 

Utdelning från Linde Stadshus AB  
 
Beslut 

 

1. Linde Stadshus AB:s årsstämma ska besluta om utdelning 
om 10 miljoner kronor till ägaren Lindesbergs kommun. 

2. Ägardirektivet för Linde Stadshus AB revideras genom att 
meningen ”Utdelning kan max ske med 5 miljoner 
kronor/år” utgår 

3. Uppdrar till kommundirektören att se över samtliga 
ägardirektiv för de kommunala bolagen inom koncernen. 

 

Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner ser en allt mer utmanande framtid när det 
gäller finansieringen av välfärden. Den demografiska utmaningen, 
där färre i yrkesverksam ålder skall finansiera den ökande 
befolkningen av barn och äldre, kommer att kräva förändrade 
arbetssätt. Det innebär att behoven av att bygga ut välfärdssektorn 
kommer att vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna 
den, om inget förändras.  
 
Tillgång på arbetskraft påverkar kommunens 
kompetensförsörjning och arbetet med att effektivisera 
administrationen genom att digitalisera processer är ett viktigt 
område för att denna utmaning. Ökad samverkan, samlokalisering 
m m, är andra exempel för att bli kostnadseffektivare.  
 
Kommunfullmäktige har i Mål- och budget 2020–2022 beslutad om 
beloppsmässigt stora kostnadseffektiviseringar för nämndernas 
verksamhet. Trots detta är det budgeterade resultatet kommande 
år blygsamma. Det krävs strukturella omställningar av 
verksamheterna för att kommunen ska ha en budget i balans, skapa 
utrymme för investeringar och ha en god ekonomisk hushållning. 
Det är framförallt inom de stora välfärdsområdena vård, skola och 
omsorg som de ekonomiska utmaningarna är störst. Det är också 
här som lösningarna långsiktigt måste hittas då en mycket stor del 
av kommunens skatteintäkter och bidrag går till dessa 
verksamheter.  
 
De kommunala bolagen är för kommunen en tillgång som kan 
användas för kommunens utveckling och kan finansiellt bidra till 
kommunens omställningsarbete. Av ägardirektiv för Linde 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Stadshus AB framgår följande när det gäller utdelning ”Bolaget kan 
lämna aktieutdelning till kommunen efter beslut av 
kommunfullmäktige och under förutsättning att det finns fritt eget 
kapital och att en utdelning inte strider mot försiktighetsprincipen 
i Aktiebolagslagen eller annan särskild lagstiftning.”  
 
Linde Stadshus AB redovisar i sitt bokslut för 2018 fritt eget kapital 
på 362,2 miljoner kronor. För 2019 beräknas Linde Stadshus AB 
redovisa ett resultat efter finansiellt netto på ca -2,7 miljoner 
kronor vilket innebär att fritt eget kapital prel. kommer att bli 
361,5 miljoner kronor , vilket redan är ett beskattat resultat från 
bolaget och därmed utdelningsbart. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
4. Linde Stadshus AB:s årsstämma ska besluta om utdelning 

om 10 miljoner kronor till ägaren Lindesbergs kommun. 
5. Ägardirektivet för Linde Stadshus AB revideras genom att 

meningen ”Utdelning kan max ske med 5 miljoner 
kronor/år” utgår 

6. Uppdrar till kommundirektören att se över samtliga 
ägardirektiv för de kommunala bolagen inom koncernen. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Linde Stadshus AB 
För kännedom 

Kommundirektören 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §29/20   Dnr: KS 2020/55 

 

Avgifter för familjerådgivning 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige antar nya avgifter för familjerådgivning 
från och med den 1 juni år 2020. 
 

Ärendebeskrivning 

Region Örebro har översänt underlag för beslut om ändrade 
avgifter för familjerådgivningen. Familjerådgivning är ett 
kommunalt ansvar enligt socialtjänstlagen. I vårt län bedriver 
regionen familjerådgivning åt kommunerna enligt ett avtal som 
ingicks 1995. (Reviderat 2009). Verksamheten är skatteväxlad. 
 

I och med att familjerådgivningen är ett kommunalt ansvar ska 
avgifter för verksamheten fastställas av kommunerna. Det 
framgår av avtalet och är juridiskt prövat. 
 

Region Örebro läns diarienummer är 20RS580. 

Avgiften för besök på Familjerådgivningen höjs till 250 kronor 
per besök. En avgift för uteblivna besök på Familjerådgivningen 
införs, beloppet fastställs till 250 kronor. 

Ändringarna träder i kraft den 1 juni år 2020. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nya 
avgifter för familjerådgivning från och med den 1 juni år 2020. 

 

_____ 

 
För kännedom 

Socialnämnden 
Ekonomienheten 
Region Örebro län 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §30/20   Dnr: KS 2020/121 

 

Närvaro vid politiska sammanträden på distans 
 
Beslut 

 

• 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.  

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

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

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

• Beslut enligt ovan ska föras in i kommunfullmäktiges 
arbetsordning samt samtliga nämnders reglemente.  

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

• Kommunstyrelsen ska säkra tillgången till den tekniska 
utrustning som krävs för medverkan på distans vid 
sammanträden. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att efter Corona-
pandemin upphört, eller senast till den 31 december 
2021, utvärdera användandet av möjligheten att delta på 
distans vid sammanträden. 

 

Ärendebeskrivning 

Under rådande läge med coronaviruset Covid-19 finns anledning 
att se över vilka möjligheter som finns för ledamöter att delta på 
distans under ett sammanträde. Syftet är att kunna säkerställa 
att den demokratiska processen kan fortgå även vid en kris.  
En ledamot får, om fullmäktige så beslutar, delta på distans i 
fullmäktige eller en nämnd, om ljud- och bildöverföring kan ske i 
realtid samt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
deltar på lika villkor (5 kap. 16 § och 6 kap. 24 § 
kommunallagen).  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

• 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.  

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

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

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

• Beslut enligt ovan ska föras in i kommunfullmäktiges 
arbetsordning samt samtliga nämnders reglemente.  

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

• Kommunstyrelsen ska säkra tillgången till den tekniska 
utrustning som krävs för medverkan på distans vid 
sammanträden. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att efter Corona-
pandemin upphört, eller senast till den 31 december 
2021, utvärdera användandet av möjligheten att delta på 
distans vid sammanträden. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kanslichef 
För kännedom 

Samtliga nämnder 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §31/20   Dnr: KS 2020/47 

 

Strategi för Hållbar upphandling 
 
Beslut 

 

Strategi för hållbar upphandling antas. 
 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun ska genom strategiska överväganden i 
upphandlingsprocessen driva samhällsutvecklingen i en hållbar 
riktning och bidra till en effektivare förbrukning av våra 
gemensamma resurser. Upphandlingsstrategin innehåller 
värdegrundsbaserade förhållningssätt som ska betraktas i 
upphandlingsprocessen och gäller för Lindesbergs kommuns 
nämnder och förvaltningar. 
 

Strategin har tidigare antagits av kommunfullmäktige men 
upphört att gälla. Dokumentet gäller omgående och gäller tills 
vidare. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 
upphandlingsstrategin. 
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Stabschef 
För kännedom 

Upphandlingsansvarig 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §32/20   Dnr: KS 2020/122 

 

Motion från Tom Klockars (M) om justering av 

protokoll genom elektronisk signering 
 
Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

Tomas Klockars (M) har inkommit med en motion där han 
föreslår att justering av protokoll ska göras elektroniskt.  

 
Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §33/20   Dnr: KS 2019/17 

 

Fyllnadsval efter Hassan Abdi Bidar (M) som ledamot i 

Fastigheter i Linde AB 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Bertil Jansson till ledamot 
i Fastigheter i Linde AB 2020-2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid förra sammanträdet godkände kommunfullmäktige Hassan 
Adbi Bidars (M) avsägelse men lämnade platsen vakant.  

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse XX till ledamot i 
Fastigheter i Linde AB 2020-2022. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att Bertil Jansson utses till ny 
ledamot. 
 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslichefen 

För kännedom: 

FALAB 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §34/20   Dnr: KS 2019/18 

 

Fyllnadsval efter Hassan Abdi Bidar (M) som ordinarie 

ledamot i LIBO 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Bertil Jansson till ny 
ledamot i Lindesbergs bostäder AB 2020-2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige godkände Hassan Abdi Bidars (M) 
avsägelse vid förra sammanträdet men lämnade platsen vakant.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse XX till ny ledamot i 
Lindesbergs bostäder AB 2020-2022. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att Bertil Jansson utses till ny 
ledamot. 
 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslichefen 

 
För kännedom: 

LIBO 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §35/20   Dnr: KS 2020/120 

 

Medborgarförslag om hundrastgård i Frövi 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att en hundrastgård ska byggas i Frövi.  

 
Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 
För kännedom: 

Medborgaren 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §36/20   Dnr: KS 2020/111 

 

Medborgarförslag om att gångpassage vid länsväg 

249 i Vedevåg byggs om till övergångsställe med 

bättre belysning 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att gångpassagen vid länsväg 249 i Vedevåg 
ska bli övergångsställe och få bättre belysning. 

 
Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 
För kännedom: 

Medborgaren 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §37/20   Dnr: KS 2020/112 

 

Medborgarförslag om lekplats i Guldsmedshyttan 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att en lekplats ska byggas vid gräsplätten 
mellan Gärdesvägen och Skansenvägen i Guldsmedshyttan.  

 
Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 
För kännedom: 

Medborgaren 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §38/20   Dnr: KS 2020/62 

 

Medborgarförslag om gatubelysning i Vedevåg 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att gatubelysning sätts upp längs 
Snickartorpsvägen i Vedevåg.  

 
Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 
För kännedom: 

Medborgaren 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §39/20 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Kommunfullmäktige : 
 
2020-02-26 Riskanalys och revisionsplan 2020 för 
Nerikes Brandkår Dnr  

  

 
2020-02-26 Dom överklagan KF § 98 2019-05-20 
Tillstånd vindkraftpark Siggebohyttan målnr 3025-19 - 
avslås för klagande Dnr KS 2019/185 

  

 
2020-02-27 Granskning Nämndernas ansvarsutövande 
2019 Revisorerna Dnr KS 2019/183 

  

 
2020-03-04 Ny ersättare i kommunfullmäktige efter 
Hassan Abdi Bidar (M) blir Kenneth Danielsson (M) Dnr 
KS 2020/41 

  

 
2020-03-05 Dom Överklagan av beslut KF § 120 2019-
06-10 Detaljplan för Rådhuskvarteret 5 i Lindesberg för 
byggnation av bostäder och verksamhetslokaler av 
Fastigheter i Linde AB målnr P 4763-19 - avvisar och 
avslår för klagande Dnr KS 2020/99 

  

 

 

2020-02-27 Revisionsrapport Uppföljande granskning 
av näringslivsverksamheten 2020 Dnr KS 2020/64 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §40/20   Dnr: KS 2020/46 

 

Interpellation från Lillemor Bodman (M) till Linda 

Svahn (S) om integrationsarbete i skolorna 
 

Beslut 

Interpellationen bordläggs. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en interpellation till 
barn- och utbildningsnämndens ordförande, Linda Svahn (S).  
 
Förslag till beslut 

 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande föreslår att interpellationen bordläggs. 
 

_____ 

 

 

 

 


