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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 

 

  

  

    

  

  

 

sPlats och tid: 

 
Lindeskolans aula, kl. 17:00-19:30 

Beslutande: Irja Gustafsson (S) 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Anders Ceder (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Lennart Olsson (S) §§9-22 
Bengt Storbacka (S) 
Margareta Ahlm (S) 
Arnold Bengtsson (S) 
Lena Kallionpää (S) 
Ulf Axelsson (V) 
Gunilla Remnert (V) 
Hans Lindkvist (V) 
Jonas Kleber (C) 
Susanne Karlsson (C) 
Magnus Storm (C) 
Inga Ängsteg (C) 
Tuula Marjeta (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Jan Hansson (M) 
Anniette Lindvall (M) 
Tomas Klockars (M) 
Fredrik Lindmark (M) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Emil Wellander (M) 
Nils Detlofsson ((L)) 
Markus Lundin (KD) 
Margareta Andergard (KD) 
Inger Griberg (MP) 
Mats Seijboldt (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Tommy Lönnström (SD) 
Björn Larsson (-) 
Tom Persson (SD) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Joacim Hermansson (S), ersätter Daniel Andersson (S) 
Sofie Krantz (S), ersätter Linda Svahn (S) 
Bo Stenberg (S), ersätter Ingela Larsson (S) 
Maria-Pia Karlsson (C), ersätter Johan Andersson (C) 
Sheila Seijboldt (SD), ersätter Per Söderlund (SD) 
Lars Ljunggren (SD), ersätter Thord Durnell (SD) 
Krister Jakobsson (SD), ersätter Amanda Funk (SD) 
Åse Gustavsson (LPO), ersätter Anders Persson (LPO) 
 

Övriga 

deltagare: 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Anna Lundström, sekreterare 
Airie Tervaniemi, samordnare finskt förvaltningsområde, §§ 1-2 
Lennart Rohdin, statlig utredare nationella minoriteter, §§ 1-2 
 

Utses att 

justera 
Jonas Bernström (S) och Mats Seijboldt (SD) med Irja Gustafsson (S) och 
Nils Detlofsson (L) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kommunhuset, 25 februari 2020 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Anna Lundström 

 
Paragraf 

 
1 - 22 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Arnold Bengtsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Bernström                               Mats Seijboldt 

   

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Anslaget sätts upp 2020-02-26   Anslaget tas ned 2020-03-19   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

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

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Ärendeförteckning 

 
§1/20 Ändring av dagordning 
  
§2/20 Information om finskt förvaltningsområde 
  
§3/20 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 1 2019 
  
§4/20 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 2 2019 
  
§5/20 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 3 2019 
  
§6/20 Vattenförsörjningsplan Samhällsbyggnad Bergslagen 
  
§7/20 Strategisk handlingsplan för krisberedskap 
  
§8/20 Arbetsordning för kommunfullmäktige 
  
§9/20 Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om möjligheter att 

cykla året runt 
  
§10/20 Val av tillfälligt ombud till stämma med Kommuninvest 

ekonomisk förening 2020 
  
§11/20 Avsägelse och fyllnadsval efter Hassan Abdi Bidar (M) som 

ordinarie ledamot i styrelsen för Fastigheter i Linde AB 2019-
2022 

  
§12/20 Avsägelse och fyllnadsval efter Hassan Abdi Bidar (M) som 

ordinarie ledamot i styrelsen för Lindesbergsbostäder AB 
2019-2022. 

  
§13/20 Avsägelse och fyllnadsval efter Hassan Abdi Bidar (M) som 

ersättare i kommunfullmäktige 
  
§14/20 Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter 

Amanda Funk (SD) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§15/20 Fyllnadsval som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 
efter Amanda Funk (SD) 

  
§16/20 Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder längs 

Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan 
  
§17/20 Medborgarförslag om att spola is för skridskoåkning på 

Björkhagaskolan 
  
§18/20 Medborgarförslag om flytt av 7 dygnsparkeringen vid 

Banvägen i Lindesberg 
  
§19/20 Medborgarförslag om fiberutbyggnad i Ramsberg 
  
§20/20 Medborgarförslag om sänkt hasighet samt vägbula på 

Rosenkullavägen-Lindesbergs Gym 
  
§21/20 Meddelanden 
  
§22/20 Interpellation till Irja Gustafsson (S) från Tomas KLockars (M) 

om utköp av personal 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §1/20   Dnr:  

 

Ändring av dagordning 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

• Nytt medborgarförslag om sänkt hastighet på 
Rosenkullavägen i Lindesberg får behandlas 

• Nya valärenden efter Amanda Funk (SD) i barn- och 
utbildningsnämnden och valberedningen får behandlas 

• Interpellation om könsstympning flyttas till nästkommande 
sammanträde. 

 
 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §2/20   Dnr: KS 2020/11 

 

Information om finskt förvaltningsområde och 

nationella minoriteter 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Regeringens särskilda utredare Lennart Rohdin informerar om 
nationella minoriteter och arbetet med finskt 
förvaltningsområde. Lennart Rohdin var ansvarig för att ta fram 
förslag till förstärkt minoritetslagstiftning 2017.  

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

 

_____ 

 

 

 
För kännedom: 

Samordnaren för finskt förvaltningsområde 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §3/20   Dnr: KS 2019/206 

 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen kvartal 1, 2019 
 

Beslut 

 

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 1, 2019 läggs till 
handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 

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

 
Förslag till beslut 

 

 

Redovisningen av ej verkställda beslut, kvartal 1, 2019 läggs till 
handlingarna.  

 

 

_____ 

 
För kännedom 

Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §4/20   Dnr: KS 2019/273 

 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen kvartal 2, 2019 
 
Beslut 

 

Redovisningen av ej verkställda beslut, kvartal 2, 2019 läggs till 
handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 

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

Förslag till beslut 

 

 

Redovisningen av ej verkställda beslut, kvartal 2, 2019 läggs till 
handlingarna.  
 

_____ 

 

 

 
För kännedom 

Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §5/20   Dnr: KS 2020/3 

 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen kvartal 3, 2019 
 
Beslut 

 

Redovisningen av ej verkställda beslut, kvartal 3, 2019 läggs till 
handlingarna.  
 

 
Ärendebeskrivning 

 

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

 

 

Redovisningen av ej verkställda beslut, kvartal 3, 2019 läggs till 
handlingarna.  
 

_____ 

 

 
För kännedom 

Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §6/20   Dnr: KS 2019/67 

 

Vattenförsörjningsplan Samhällsbyggnad Bergslagen 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige antar vattenförsörjningsplan. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på uppdrag av 
medlems-kommunerna tagit fram ett förslag till 
vattenförsörjningsplan. Vattenförsörjningsplanen har utarbetats 
av Sweco i nära samarbete med förbundet. Även 
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har deltagit i 
framtagandet av innehållet i planen. 
 
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att beskriva nuvarande 
och potentiella framtida vattentäkter, samt åskådliggöra 
tillgången av vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun. Vidare 
avses vattenförsörjningsplanen utgöra ett kunskapsunderlag 
genom att beskriva vattenresurserna, dess kapacitet, kvalitet, 
risker, påverkan och skydd. Även förslag på förbättringsåtgärder 
redogörs. 
 
Vattenförsörjningsplanen ska fungera som stöd för att skydda 
nuvarande och potentiella framtida vattentäkter, vid bland 
annat framtagande av översikts- och detaljplaner samt 
etablering av industri- och bostadsområden. Kompletterande 
kartmaterial tillgängliggörs inom samhällsbyggnad Bergslagen. 

Vid tidigare beslut om vattenförsörjningsplan blev det felskrivet 
i protokollets beslut, därför måste nytt beslut fattas. 

Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige antar vattenförsörjningsplan. 
_____ 

 
För kännedom 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §7/20   Dnr: KS 2019/311 

 

Strategisk handlingsplan för krisberedskap 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige antar strategisk handlingsplan för 
krisberedskap. Strategisk handlingsplan för krisberedskap ska 
gälla från 2020-01-01 
 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH) ska alla kommuner och landsting i början av 
varje ny mandatperiod analysera vilka extraordinära händelser 
som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten, där resultatet ska redovisas i en risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA). 
 
Med utgångspunkt i risk- och sårbarhetsanalysen, ska 
kommuner och landsting också varje ny mandatperiod upprätta 
ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap, 
fastställa en plan för hantering av extraordinära händelser samt 
en utbildnings- och övningsplan. 
 
Lindesbergs kommun har valt att integrera samtliga tre ovan 
nämnda dokument i en gemensam strategisk handlingsplan för 
krisberedskap som anger inriktningen för hela 
krisberedskapsområdet i kommunen. Som ett komplement till 
den strategiska handlingsplanen upprättas även en 
Krisledningsplan, vilket är en handbok för krishantering vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser som antas av 
kommundirektören. 
 
I den strategiska handlingsplanen för krisberedskap anges även 
den strategiska inriktningen för kommunens 
kriskommunikation. En mer operativ instruktion för 
kriskommunikationsarbetet finns beskrivet i kommunens 
kriskommunikationsplan. 
 
Syfte med strategisk handlingsplan 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Syftet med strategisk handlingsplan för krisberedskap är att 
ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet 
med krisberedskap. 

Vidare ska planen ge en beskrivning av 
krisberedskapsorganisationen i Lindesbergs kommun, 
konkretisera kommunens hantering av extraordinära händelser 
samt den kommunövergripande övnings- och utbildningsplanen 
för mandatperioden. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige antar strategisk handlingsplan för 
krisberedskap. Strategisk handlingsplan för krisberedskap ska 
gälla från 2020-01-01.  
 

 
För åtgärd 

Säkerhetskoordinatorn 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §8/20   Dnr: KS 2019/315 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige  
 
1. antar arbetsordning för kommunfullmäktige med ändring att i 
§8 stryks kvarstår ordet när samt i §12, andra stycket, stryks 
ordet övriga 
2. upphäver tidigare arbetsordning för kommunfullmäktige 
AKK2016/95, beslutad av kommunfullmäktige §156/2016.  
 
Ärendebeskrivning 

 
I samband med kanslienhetens önskan om förtydligande av 
utskicksdatum för kallelse har även andra delar av 
arbetsordningen omarbetats.  

 
Utöver utskicksdatum har även annonsering och publicering 
förtydligats. Arbetsordningen har även fått tydligare avsnitt och 
uppdaterats till kommunens nya grafiska profil. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige  
 
1. antar arbetsordning för kommunfullmäktige  
2. upphäver tidigare arbetsordning för kommunfullmäktige 
AKK2016/95, beslutad av kommunfullmäktige §156/2016.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Inger Griberg (MP) föreslår att i §8 kvarstår ordet när istället för 
om. 
 
Mats Seijboldt (SD) föreslår att i §12, andra stycket, stryks ordet 
övriga. 
 
Ulf Axelsson, Jari Mehtäläinen (SD) och Mats Seijboldt (SD) 
föreslår bifall till Inger Gribergs (MP) förslag. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår följande beslutsgång: 

 

Först behandlas Inger Gribergs (MP) och Mats Seijboldts (SD) 

ändringsförslag var för sig. Därefter behandlas övriga delar av 

arbetsordningen. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

 

Ordförande ställer först Inger Gribergs (MP) förslag om att i §8 
kvarstår ordet när istället för om, mot liggande förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Inger Gribergs 
(MP) förslag. 
 
Ordförande ställer Mats Seijboldts (SD) förslag, om att i §12, andra 
stycket, stryks ordet övriga, mot liggande förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Mats Seijboldts (SD) förslag. 
Omröstnings begärs och genomförs enligt följande: de som 
röstar för Mats Seijboldts (SD) förslag röstar nej och de som 
röstar för liggande förslag röstar ja. Omröstningen utföll med 21 
ja och 23 nej. 1 ledamot var frånvarande. Av röstningslistan 
nedan framgår hur var och en av ledamöterna röstade: 
 
 

Nr Namn Ja Nej Avstår 

1 
Joacim Hermansson 
(S) 

X   

2 Irja Gustavsson (S) X   

3 Sofie Krantz (S) X   

4 Jonas Bernström (S) X   

5 John Omoomian (S) X   

6 Bo Stenberg (S) X   

7 Anders Ceder (S) X   

8 Ulla Lundqvist (S) X   

9 Nafih Mawlod (S) X   

10 Frånvarande (S) -   

11 Bengt Storbacka (S) X   
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Nr Namn Ja Nej Avstår 

12 Margareta Ahlm (S) X   

14 Lena Kallionpää (S) X   

15 Ulf Axelsson (V)  X  

16 Gunilla Remnert (V)  X  

17 Hans Lindkvist (V)  X  

18 Jonas Kleber (C) X   

19 Susanne Karlsson (C) X   

20 Magnus Storm (C) X   

21 Inga Ängsteg (C)  X  

22 
Maria-Pia Karlsson 
(C) 

X   

23 Tuula Marjeta (C) X   

24 
Pär-Ove Lindqvist 
(M) 

X   

25 
Lillemor Bodman 
(M) 

 X  

26 Jan Hansson (M) X   

27 Anniette Lindvall (M) X   

28 Tomas Klockars (M)  X  

29 
Fredrik Lindmark 
(M) 

 X  

30 
Sven Erik Larsson 
(M) 

 X  

31 Emil Wellander (M)  X   

32 Nils Detlofsson (L) X   

33 Markus Lundin (KD) X   

34 
Margareta 
Andergard (KD) 

X   

35 Inger Griberg (MP)  X  

36 Sheila Seijboldt (SD)  X  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 
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Nr Namn Ja Nej Avstår 

37 Mats Seijboldt (SD)  X  

38 Jari Mehtäläinen (SD)  X  

39 Lars Ljunggren (SD)  X  

40 
Fredrik Rosenbecker 
(SD) 

 X  

41 Björn Larsson (-)  X  

42 
Tommy Lönnström 
(SD) 

 X  

43 Tom Persson (SD)  X  

44 Lars Ljunggren (SD)  X  

45 Åse Gustafsson (LPO)  X  

13 Arnold Bengtsson (S)  X  

 Summa 21 23  

 
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kanslichef 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §9/20   Dnr: KS 2019/136 

 

Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om 

möjligheter att cykla året runt 
 
Beslut 

 

Motionen besvaras med yttrande från 
Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen daterat den 18 oktober 
2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Agneta Nilsdotter (MP) har inkommit med en motion om 
möjligheter till att cykla året om. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrade där 
det framkommer att förbundet jobbar aktivt med att utveckla 
gång och cykelvägnätet och är positiva till motionen. Flera 
punkter som föreslås kommer sannolikt att genomföras inom de 
närmaste åren, t ex så planeras det för en elektrisk cykelpump 
vid Resecentrum i Lindesberg. Det pågår också en ständig 
utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i hela Lindebergs 
kommun samt en rad trafiksäkerhetshöjande åtgärder, så att 
förutsättningar skapas för en trygg och tillgänglig infrastruktur 
för gång- och cykeltrafik. 
 
I arbetet med Trafikverkets AVS diskuteras utbyggnaden av 
gång- och cykel vägnätet utmed Rv 50, där bland annat 
Fornaboda, Snuggan och Lövåsen finns med. Det sker ständigt 
ett samarbete med Trafikverket, Regionen, kommunen och 
näringslivet för att säkerställa att rätt prioriteringar görs för 
cykelfrämjande åtgärder. 
 
De förslag som inte förbundet tidigare arbetat med är 
möjligheten till att hyra/låna cyklar, eller att skapa möjligheter 
för pensionärer att komma ut på bekväma cykelturer med hjälp 
av frivilliga initiativ. Även dessa förslag är intressanta att arbeta 
vidare med, men förbundet föreslår att dessa ska drivas av en 
annan del av kommunen. 

Förslag till beslut 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Motionen besvaras med yttrande från 
Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen daterat den 18 oktober 
2019 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Anders Ceder (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 

_____ 

 

 
För kännedom 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Agneta Nilsotter (MP) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §10/20   Dnr: KS 2018/425 

 

Val av tillfälligt ombud till stämma med 

Kommuninvest ekonomisk förening 2020 
 
Beslut 

Ekonomichef, Gunilla Sandgren, utses till ombud vid 
Kommuninvests stämma år 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har valt Irja Gustafsson (S) och Pär-Ove 
Lindqvist (M) till ombud och ombudsersättare vid 
Kommuninvests stämma 2019-2022. Vid årets föreningsstämma 
har varken Irja Gustafsson (S) eller Pär-Ove Lindqvist (M) 
möjlighet att delta.  

Förvaltningen föreslår därför att ekonomichefen tillfälligt utses 
till ombud.  

 
Förslag till beslut 

Ekonomichef, Gunilla Sandgren, utses till ombud vid 
Kommuninvests stämma år 2020. 
 
 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Ekonomichefen 

 
För kännedom: 

Nämndsekreterare 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §11/20   Dnr: KS 2019/17 

 

Avsägelse och fyllnadsval efter Hassan Abdi Bidar (M) 

som ordinarie ledamot i styrelsen för Fastigheter i 

Linde AB 2019-2022 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna Hassan Abdi Bidars (M) avsägelse som ledamot i 
styrelsen för Fastigheter i Linde AB 2020-2022. 

2. Platsen som ledamot i styrelsen för Fastigheter i Linde AB 
2020-2022 lämnas vakant. 

 
Ärendebeskrivning 

Hassan Abdi Bidar (M) har inkommit med en avsägelse som 
ledamot i styrelsen för Fastigeheter i Linde AB 2020-2022. 

 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

2. Godkänna Hassan Abdi Bidars (M) avsägelse som ledamot i 
styrelsen för Fastigheter i Linde AB 2020-2022. 

3. Utser XX till ny ledamot i styrelsen för Fastigheter i Linde AB 
2020-2022. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att platsen som ledamot lämnas 
vakant. 
 

_____ 

 
För åtgärd: 

Nämndsekreterare 

För kännedom: 

Hassan Abdi Bidar (M) 

FALAB 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 
KF §12/20   Dnr: KS 2019/18 

 

Avsägelse och fyllnadsval efter Hassan Abdi Bidar (M) 

som ordinarie ledamot i styrelsen för 

Lindesbergsbostäder AB 2019-2022. 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna Hassan Abdi Bidars (M) avsägelse som ledamot i 
styrelsen för Lindesbergsbostäder AB 2019-2022. 

2. Platsen som ledamot i styrelsen för Fastigheter i Linde AB 
2020-2022 lämnas vakant. 

Ärendebeskrivning 

Hassan Abdi Bidar (M) har inkommit med en avsägelse som 
ledamot i styrelsen för Lindesbergsbostäder AB 2019-2022. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

3. Godkänna Hassan Abdi Bidars (M) avsägelse som ledamot i 
styrelsen för Lindesbergsbostäder AB 2019-2022. 

2. Utser XX till ny ledamot i styrelsen för Lindesbergsbostäder 
AB 2019-2022. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att platsen som ledamot lämnas 
vakant. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Nämndsekreterare 

För kännedom: 

Hassan Abdi Bidar (M) 

LIBO 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (31) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §13/20   Dnr: KS 2020/41 

 

Avsägelse och fyllnadsval efter Hassan Abdi Bidar (M) 

som ersättare i kommunfullmäktige 
 
Beslut 

 

1. Hassan Abdi Bidars (M) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige godkänns. 

2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Hassan Abdi Bidar (M). 
 

Ärendebeskrivning 

Hassan Abdi Bidar (M) har inkommit med en avsägelse som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

 
Förslag till beslut 

1. Hassan Abdi Bidars (M) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige godkänns. 

2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Hassan Abdi Bidar (M). 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Nämndsekreterare 

Länsstyrelsen i Örebro län 

 
För kännedom: 

Hassan Abdi Bidar  

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (31) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §14/20   Dnr: KS 2019/359 

 

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden efter Amanda Funk (SD) 
 
Beslut 

 

Rickard Jirvelius (SD) utses till ny ersättare. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Amanda Funk (SD) har inkommit med en avsägelse som ledamot 
i kommunfullmäktiges valberedning. I december lämnades 
platsen som ersättare vakant. 

 
Förslag till beslut 

 

Rickard Jirvelius (SD) utses till ny ersättare. 
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Nämndsekreteraren 
För kännedom 

Rickard Jirvelius (SD) 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (31) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §15/20   Dnr: KS 2019/360 

 

Fyllnadsval som ersättare i kommunfullmäktiges 

valberedning för Amanda Funk (SD) 
 
Beslut 

 

Mats Seijboldt (SD) utses till ny ersättare. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Amanda Funk (SD) har inkommit med en avsägelse som ledamot 
i kommunfullmäktiges valberedning. I december lämnades 
platsen som ersättare vakant. 

Förslag till beslut 

 

 

Mats Seijboldt (SD) utses till ny ersättare. 
 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Nämndsekreteraren 
För kännedom 

Mats Seijboldt (SD) 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (31) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §16/20   Dnr: KS 2019/301 

 

Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder 

längs Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att hastighetsdämpande åtgärder ska 
uppföras längs Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan.  

 
Förslag till beslut 

 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 

Medborgaren 
 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (31) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §17/20   Dnr: KS 2019/361 

 

Medborgarförslag om att spola is för skridskoåkning 

på Björkhagaskolan 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
årskurs 6 på Björkhagaskolan genom medborgaren föreslår att 
is ska spolas för skridskoåkning på Björkhagaskolan. 

 
Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

_____ 

 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 

Medborgaren 
 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (31) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §18/20   Dnr: KS 2020/10 

 

Medborgarförslag om flytt av 7-dygnsparkeringen vid 

Banvägen i Lindesberg 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår flytt av 7 dygnsparkeringen vid Banvägen i 
Lindesberg. 

 
Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 
För kännedom: 

Medborgaren 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (31) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §19/20   Dnr: KS 2020/40 

 

Medborgarförslag om fiberutbyggnad i Ramsberg 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen ska medverka till byggnation 
av fiber i områdesgrupp 4 Ramsberg samt att kommunen begär 
en redovisning av hur Telia brukat beviljat medel om 38 
miljoner kronor. 

 
Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 
För kännedom: 

Medborgaren 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (31) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §20/20   Dnr: KS 2020/53 

 

Medborgarförslag om sänkt hasighet samt vägbula på 

Rosenkullavägen-Lindesbergs Gym 
 
Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår hastighetsdämpande åtgärder på 
Rosenkullavägen i Lindesberg.  

 
Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

_____ 

 

 

 

 
För kännedom: 

Medborgaren 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (31) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §21/20 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Kommunfullmäktige : 
 
2019-12-05 Stadshus § 40 Ägardirektiv Besök Linde AB 
Dnr  

  

 
 
2019-09-13 Svar Revisionsrapport Direktionen Nerikes 
Brandkår styrning och uppföljning för 
personalförsörjningen Dnr  

  

 
2019-10-18 Samhällsbyggnadsförbundet § 123 
Delårsbokslut 31 augusti 2019   Dnr KS 2019/302 

  

 
2019-11-14 Ljusnarsberg KF § 82 Årsredovisning 
revisionsberättelse 2018 SOFINT Dnr KS 2019/156 

  

 
2019-12-18 Beslut antagande detaljplan 
Guldsmedshyttan 4:42 vändplan Dnr KS 2017/396 

  

 
2020-01-15 Dom målnr 2391-19 Överklagan beslut 
Ramshyttans skola KF § 62 2019-04-15 KS 2018-463 - 
Avslås för klagande Dnr KS 2019/159 

  

 
 
2019-12-05 Revisionsrapport Uppföljande granskning 
styrning och kontroll av projekt och investeringar Dnr 
KS 2019/357 

  

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (31) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2020-02-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §22/20   Dnr: KS 2020/5 

 

Interpellation till Irja Gustafsson (S) från Tomas 

Klockars (M) om utköp av personal 
 
Beslut 

 

Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Tomas Klockars (M) har inkommit med en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande, Irja Gustafsson (S), om utköp av 
personal.  
 
Förslag till beslut 

 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
_____ 

 

 

 

 


