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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-05-18  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-05-18 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Kommunstyrelseförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Digitalt via Teams, kl. 09:00-09:05 

Beslutande: Bengt Storbacka (S), ordförande 
Linda Svahn (S) 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Tommy Kragh (S) 
Jonas Kleber (C), vice ordförande 
Mathz Eriksson (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Markus Lundin (KD) 
Nils Detlofsson (L) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Anette Persson, controller 
Rouzbeh Isa, kanslienheten 
Ebba Jansson, kanslienheten 
Anders Ceder (S), ej tjänstgörande ersättare 
Nafih Mawlod (S), ej tjänstgörande ersättare 
Elin Axelsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Sofie Krantz (S), ej tjänstgörande ersättare 
Magnus Storm (C), ej tjänstgörande ersättare 
Fredrik Sundén Vessling (V), ej tjänstgörande ersättare 
Jan Hansson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Göran Gustavsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Conny Ärlerud (M), ej tjänstgörande ersättare 
Tommy Lönnström (SD), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M) med Tommy Kragh (S) som ersättare 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
  

Justeringens plats 
och tid: 

Omedelbar justering, Kanslienheten tisdag den 18 maj 2021 kl. 
17.00 
 
 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
64 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka  

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§64/21 Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta Kristinaskolan i 

Lindesberg, Lindesbergs kommun 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §64/21   Dnr: KS 2019/223 
 
Detaljplan för Hästen 12 med flera, före detta 
Kristinaskolan i Lindesberg, Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Anta detaljplan för Hästen 12 med flera (Kristinaskolan) i 
Lindesberg, Lindesbergs kommun. 

Beslutet justeras omedelbart.  

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergsbostäder AB arbetat fram ett förslag till detaljplan 
för Hästen 12 med flera (Kristinaskolan). 

Syftet med planläggningen är i huvudsak att möjliggöra bostäder 
i Kristinaskolans befintliga byggnader samt att möjliggöra för 
uppförande av ytterligare ny bostadsbyggelse inom 
skolområdet. Planläggningen syftar också till att långsiktigt 
bevara de kulturmiljö-värden som finns för byggnaderna inom 
planområdet samt att säkerställa att ny bebyggelse utformas och 
placeras med hänsyn till de övergripande kulturmiljövärden 
som finns inom centrala Lindesberg. Detta då stora delar av 
centrala Lindesberg utgör område av riksintresse för 
kulturmiljövård. 

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2019-07-
12 – 2019-08-30. Därefter har förslaget varit utsänt på 
granskning under tiden 2020-07-09 – 2020-09-04. Se 
granskningsutlåtande för Länsstyrelsens granskningsyttrande 
samt övriga synpunkter inkomna under granskningsskedet. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

• Anta detaljplan för Hästen 12 med flera (Kristinaskolan) i 
Lindesberg, Lindesbergs kommun. 

Beslutet ska justeras omedelbart.  
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_____ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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