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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-02-12  

 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 13:00-14:10 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 
Linda Svahn (S) 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Tommy Kragh (S) 
Jonas Kleber (C) 
Susanne Karlsson (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Lillemor Bodman (M) 
Nils Detlofsson ((L)) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Jan Hansson (M) för Pär-Ove Lindqvist (M) 
Göran Gustavsson (M)för Markus Lundin (KD) 
Fredrik Rosenbecker (SD)för Mats Seijboldt (SD) 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Anna Ljungsten, kommunjurist 
Anette Persson, controller  
Kristina Öster, kulturchef 
Åsa Jönsson-Carlsson, VD Besök Linde AB 
Björn Persson, fritidsledare 
Sara Eidevald, kommunikatör 
Gunnar Jaxell, stabsekonom §38 
Nafih Mawlod (S), ej tjänstgörande ersättare 
Sandra Olsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Sofie Krantz (S), ej tjänstgörande ersättare 
Maria-Pia Karlsson (C), ej tjänstgörande ersättare 
Conny Ärlerud (M), ej tjänstgörande ersättare 
Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 
 
 

Utses att 

justera 
Susanne Karlsson (C) med Tom Persson (SD) som ersättare 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten torsdag den 14 februari 2019 kl. 15.00 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
38 - 39 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustavsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Susanne Karlsson 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-02-12 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

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

Kommunstyrelsen  

 
2019-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§38/19 Ombyggnad vändplan Guldsmedshyttan – återta tidigare 

ansökan om bidrag från Länstransportplanemedel 
  
§39/19 Ägardirektiv för Besök Linde AB - upphandling av biograf 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §38/19   Dnr: AKK2016/86 

 

Ombyggnad vändplan Guldsmedshyttan – återta 

tidigare ansökan om bidrag från 

Länstransportplanemedel 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar:  

 

• Till Region Örebro län/Trafikverket lämna in en ansökan om 

bidrag för att genomföra första hälften av ombyggnationen 

av vändplanen i Guldsmedshyttan i enlighet med senast 

fastställda utförande, senast den 15 februari 2019, samt 

 

• Uppdra åt Tillväxtförvaltningen att kartlägga framtida 

driftskostnader som kommer bli konsekvensen av 

ombyggnationen av vändplanen och bussangöringen, tillika 

med eventuella projekteringskostnader,  

 

• Uppdra åt Tillväxtförvaltningen att senast den 15 februari 

2020 lämna in en ansökan om bidrag för att färdigställa 

ombyggnation 2021, samt.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Lindesbergs kommun har sedan 2013–2014 erhållit beslut om bidrag 

för att bygga om vändplanen i Guldsmedshyttan. Den planlösning 

som presenterades då och som man erhöll bidrag för är i stort sett 

ersatt med andra lösningar.  

 

Av den anledningen beslutades att tacka nej till bidraget som 

beslutades tidigare till förmån för att lämna in en ansökan som 

grundare sig på det utförande som efter medborgardialoger mm 

utkristalliserats. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 januari 2019 att återta den 

beviljade ansökan för bidrag att bygga om vändplanen i 

Guldsmedshyttan, TRV 2013/78386, samt att en ny ansökan ska 

lämnas in senast den 15 februari 2019, för att kunna genomföra 

ombyggnationen 2020. Kommunstyrelsen sammanträder extra den 

12 februari 2019 kl. 13.00 för att behandla ärendet. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar:  
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Kommunstyrelsen  

 
2019-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

• Till Region Örebro län/Trafikverket lämna in en ansökan om 

bidrag för att genomföra första hälften av ombyggnationen 

av vändplanen i Guldsmedshyttan i enlighet med senast 

fastställda utförande, senast den 15 februari 2019, samt 

 

• Uppdra åt Tillväxtförvaltningen att kartlägga framtida 

driftskostnader som kommer bli konsekvensen av 

ombyggnationen av vändplanen och bussangöringen, tillika 

med eventuella projekteringskostnader,  

 

• Uppdra åt Tillväxtförvaltningen att senast den 15 februari 

2020 lämna in en ansökan om bidrag för att färdigställa 

ombyggnation 2021, samt.  

 

_____ 

 

För åtgärd 

                      Tillväxtförvaltningen 

 

För kännedom 

                      Ekonomienheten  

                      Region Örebro Län 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §39/19   Dnr: KS 2018/496 

 

Ägardirektiv för Besök Linde AB - upphandling av 

biograf 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat 

ägardirektiv för Besök Linde AB. Det reviderade ägardirektivet ska 

sedan fastställas även på årsstämma med Linde Stadshus AB. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Vid tillväxtutskottets sammanträde den 6 november 2018 §153 fick 

förvaltningschef tillsammans med kommundirektör i uppdrag att 

lämna förslag till Linde Stadshus på reviderat ägardirektiv för Besök 

Linde AB, där även ansvar för biografverksamhet ingår. Under 

förutsättning att reviderat ägardirektiv antas får Besök Linde AB i 

sin tur uppdrag att ta hand om upphandling av biografverksamhet i 

Lindesbergs tätort. Under samma förutsättning föreslås underlag för 

upphandling användas av Besök Linde AB.  

 

Kommundirektören inkom den 5 december med förslag till reviderat 

ägardirektiv för Besök Linde AB avseende avsnitt 2 ”Inriktning av 

bolagets verksamhet” där punkten ”Bolaget ska ansvara för drift av 

biografverksamhet” har lagts till.  

 

Linde Stadshus AB beslutade den 13 december 2018 §32 att 

godkänna förslag till reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB 

avseende inriktning av bolagets verksamhet och överlämnar det till 

kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige fastställa 

förslaget. Det reviderade ägardirektivet ska sedan fastställas även på 

årsstämma med Linde Stadshus AB 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 januari 2019 

återremitterades ärendet för att få fram ett bredare underlag till 

kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari 2019, då 

representanter från Besök Linde AB, kulturenheten och biografen 

ska närvara. Samtidigt ska det ekonomiska underlaget redovisas för 

kommunstyrelsen. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari 2019 redogör 

Anette Persson, controller, för det ekonomiska underlaget. Åsa 

Jönsson-Carlsson, VD på Besök Linde AB, Kristina Öster, 

kulturchef och Björn Persson, fritidsledare, svarar på 

kommunstyrelsens frågor gällande biografverksamheten. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat 

ägardirektiv för Besök Linde AB. Det reviderade ägardirektivet ska 

sedan fastställas även på årsstämma med Linde Stadshus AB. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Linda Svahn (S), Tommy Kragh (S), Jonas Kleber (C), Ulf Axelsson 

(V), Jonas Bernström (S), Susanne Karlsson (C) och Jari 

Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till tillväxtutskottets förslag. 

 

Nils Detlofsson (L) föreslår avslag till förmån för att biografen ska 

ligga kvar i den kommunala verksamheten. 

 

Sammanträdet ajourneras 14.00-14.05 

 

Jan Hansson (M) yrkar på bifall med följande tillägg till 

tillväxtutskottets förslag: 

• Biogruppen som består av ett trettiotal ungdomar varav 

hälften är försäljare m.m. och andra hälften är biomaskinister 

ska finnas kvar i verksamheten om biografen fortsättningsvis 

drivs i kommunal regi. 

• Besök Linde AB får inte anta ett anbud av drift av biografen 

om anbudet innebär att kostnaden för driften av 

biografverksamheten med lokal blir högre än om den drevs i 

kommunal regi. Vid bedömningen av avgivna offerter ska 

särskilt också beaktas entreprenörens ekonomiska uthållighet 

och förmågan att visa minst 300 filmer per år. 

 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår avslag till Jan Hansson (M) 

tilläggsförslag. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår följande beslutsgång: 

 

Först ställs tillväxtutskottets förslag till beslut mot Nils Detlofsson 

(L) förslag till avslag.  

 

Utifall tillväxtutskottets förslag antas så behandlas därefter Jan 

Hansson (M) tilläggsförslag. 

 

Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 
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Ordförande ställer tillväxtutskottets förslag till beslut mot Nils 

Detlofsson (L) förslag till avslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt tillväxtutskottets förslag. 

 

Ordförande behandlar därefter Jan Hansson (M) tilläggsförslag och 

finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.  

 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

 

De som röstar för avslag på tilläggsförslaget röstar ja. De som röstar 

för Jan Hansson (M) tilläggsförslag röstar nej. 

 

Omröstningen utföll med 11 ja och 4 nej. Av röstningslistan nedan 

framgår hur var och en av ledamöterna röstade. 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) finner därmed att kommunstyrelsen 

beslutat enligt tillväxtutskottets förslag till beslut. 

 

Ordförande lägger sin röst sist Avslagsförslag: JA 

Tilläggsförslag: NEJ 

Namn Ja Nej Avstår 

Linda Svahn X   

John Omoomian X   

Jonas Bernström X   

Tommy Kragh X   

Jonas Kleber, vice ordförande X   

Susanne Karlsson X   

Ulf Axelsson X   

Lillemor Bodman  X  

Nils Detlofsson  X  

Jari Mehtäläinen X   

Tom Persson X   

Jan Hansson  X  

Göran Gustavsson  X  

Fredrik Rosenbecker X   

Irja Gustavsson, ordförande X   

 

Reservationer 

 

Nils Detlofsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 

eget förslag. 
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Lillemor Bodman (M), Nils Detlofsson (L), Jan Hansson (M) och 

Göran Gustavsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan 

Hansson (M) tilläggsförslag. 

 

_____ 

 

 

 


