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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-10-27  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2020-10-27 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 

 
Aktiviteten, Lindesbergs arena, kl. 9:00-11:15 

Beslutande: Irja Gustafsson (S), ordförande 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Tommy Kragh (S) 
Jonas Kleber (C), vice ordförande 
Mathz Eriksson (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Markus Lundin (KD) 
Nils Detlofsson (L) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Anders Ceder (S) för Linda Svahn (S) 
Fredrik Vessling (V) för Ulf Axelsson (V) 
Jan Hansson (M) för Lillemor Bodman (M) 
Fredrik Rosenbecker (SD) för Mats Seijboldt (-) 
 

Övriga 

deltagare: 
Nafih Mawlod (S), ej tjänstgörande ersättare 
Elin Axelsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Sofie Krantz (S), ej tjänstgörande ersättare 
Magnus Storm (C), ej tjänstgörande ersättare 
Conny Ärlerud (M), ej tjänstgörande ersättare 
Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Helena Randefelt, utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Anette Persson, controller 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
Catrine Pernros Eriksson, rektor vuxenutbildning  
 

Utses att 

justera 
Jonas Kleber (C) med Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten den 6 november 2020 kl. 12.00 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
143 - 163 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Kleber 
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Kommunstyrelsen  

 
2020-10-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§143/20 Delegationsärenden 
  
§144/20 Godkännande deltagande på distans 
  
§145/20 Kommundirektören informerar 
  
§146/20 Delårsrapport januari-augusti 2020 
  
§147/20 Uppföljning av internkontroll januari-december 2020 för alla 

nämnder  
  
§148/20 Näringslivsklimat för företag 2019-2020 
  
§149/20 Återrapportering gällande Gröna bron och Fackverksbron i 

Lindesberg  
  
§150/20 Genomlysning över att Lindesbergs kommuns lokaler används 

kostnadseffektivt av kommunens förvaltningar 
  
§151/20 Ett hållbart Lindesberg 
  
§152/20 Svar på medborgarförslag om att spola is för skridskoåkning 

på Björkhagaskolan 
  
§153/20 Motion från Inger Griberg (MP) om att upprätta en 

koldioxidbudget för Lindesbergs kommun 
  
§154/20 Motion från Markus Lundin (KD) Sanna Jansson (L) och Pär-

Ove Lindqvist (M) om badplats på Loppholmarna 
  
§155/20 Uppföljning och analys 2020 augusti 
  
§156/20 Uppföljning och analys 2020 Socialnämndens 

budgetunderskott 
  
§157/20 Utdebitering för år 2021 
  
§158/20 Syn- och hörselinstruktör i Lindesbergs kommun 
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§159/20 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och utskottet för 
stöd och strategi 

  
§160/20 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

2020 kvartal 1  
  
§161/20 Avgränsningssamråd om planerad täkt av berg Allmänningebo 

1:41 
  
§162/20 Genomlysning av tillväxtförvaltningens verksamhetslokaler  
  
§163/20 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-10-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §143/20 

 

Delegationsärenden 

Beslut 

 

Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
2020-09-22 Avtal förmånscykel 43 cyklar årsmodell 
2020 kontraktsnr 50377512 Dnr  

  

 
2020-09-23 Ansökan om lagfart för Vibyn 1:39 - 
återköp Dnr AKK2016/96 

  

 
2020-09-30 Bekräftelse av ansökan för Projekt inom 
Europeiska socialfonden ESF -  Rätta förutsättningar Dnr 
KS 2020/213 

  

 
2020-10-01 Köpebrev Lindeshyttan 2:16 94 Bergslagen 
Fastigheter AB Dnr KS 2019/7 

  

 
2020-10-07 Hyreskontrakt tillväxtförvaltningen 
föreningslokal Kungsgatan 37 Bottnarna 5 kontraktsnr 
2501-2003 för tiden 2020-10-01 till 2021-09-30 Dnr  

  

 
2020-10-16 Hyresavtal 111233-LC01 
Säkerhetsutrustning Server Dnr  

  

 
2020-10-05 Yttrande över tillstånd Container 
Kungsgatan 33 Lindesberg 30 sept-30 okt Trafikbutiken 
A50.673-2020 - villkor se KS 2020-504 Dnr  

  

 
2020-10-19 Lokalt kollektivavtal - kompetenslyft inom 
äldreomsorgen Dnr  

  

 
2020-09-29 Tillförordnad förvaltningschef för 
förvaltningen under förvaltningschefens semester 5-9 
oktober 2020 enligt punkt 5.9 i kommunstyrelsens 
delegationsordning  Dnr  
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2020-10-16 Utdelning ur Gustaf Svenssons stiftelse år 
2020 Dnr  

  

  _______ 
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KS §144/20   Dnr:  

 

Godkännande deltagande på distans 
 
Beslut 

Ordförande godkänner att Nafih Mawlod (S), Elin Axelsson (S), 
Anders Ceder (S), Sofie Krantz (S), Magnus Storm (C), Conny 
Ärlerud (M) och Inger Griberg (MP) deltar på distans. 

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. 
 

Förslag till beslut 

Ordförande godkänner att Nafih Mawlod (S), Elin Axelsson (S), 
Anders Ceder (S), Sofie Krantz (S), Magnus Storm (C), Conny 
Ärlerud (M) och Inger Griberg (MP) deltar på distans. 

_______ 
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KS §145/20   Dnr:  

 

Kommundirektören informerar 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen 
och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 

Kommundirektören informerade om följande på 
kommunstyrelsen i september: 

 Covid-19, tillika coronaviruset, i Lindesbergs kommun 
 Nya lokaler hos samhällsbyggnadsförvaltningen från och 

med juni 2021 
 BillerudKorsnäs har under vecka 40 underhållsvecka 
 Lägesbild och pressträffar 
 Det nya normala gällande bland annat digitalisering, 

kommunikation och krishantering samt socialoro. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen 
och lägger den till handlingarna.  

 

_______ 
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KS §146/20   Dnr: KS 2020/206 

 

Delårsrapport januari-augusti 2020 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Godkänna delårsrapporten 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens årshjul upprättas delårsrapporten per sista 
augusti. 

Delårsrapporten redovisar ett resultat på 24,7 Mnkr, vilket är en 
förbättring med 31,2 Mnkr jämfört med samma period 2019. 
Resultatförbättringen förklaras främst med att staten tillfört 
kommunen extra statsbidrag vid ett flertal tillfällen under året 
detta för att säkerställa välfärdens uppdrag inom skola, vård och 
omsorg och kompensationer av förlorade skatteintäkter med 
anledning av pandemi. 

Helårsprognosen visar ett resultat på 24,9 Mnkr och är 22,6 
Mnkr bättre än budget. 

Vad gäller nämnder och styrelse redovisas underskott mot 
budget med 27,1 Mnkr. Socialnämnden prognosticerar ett 
underskott på 19,5 Mnkr, barn- och utbildningsnämnden med 6 
Mnkr och tillväxtutskottet med 4,2 Mnkr. 

Investeringarna under perioden uppgår till 13,3 Mnkr att 
jämföra med budgeterade 121,7 Mnkr. Prognosen är att 62 Mnkr 
kommer att förbrukas under 2020. Anledning till den 
beloppsmässigt stora avvikelsen mot budget är främst 
senareläggning av projekt. 

För vidare information om orsakerna till avvikelser för såväl 
drift- som investeringsbudgeten hänvisar vi till delårsrapporten. 

De finansiella målen är uppfyllda per 2020-08-30. 

Den gemensamma kommunala verksamheten, d v s 
kommunkoncernens resultat per 2020-08-21 uppgår till 58,2 
Mnkr att jämföra med 42,7 Mnkr föregående år. 
Helårsprognosen beräknas till 18 Mnkr. 

Delårsrapporten har inte i alla delar upprättats efter den 
redovisningslag som gäller fr o m 2019-01-01, vilket framgår av 
redovisningsprinciperna. Avvikelse gäller främst 
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Samhällsbyggnad Bergslagens och Nerikes Brandkårs del i den 
gemensamma kommunala verksamheten. 

De finansiella målen är uppnådda för kommunen vilket är en 
förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning. När det 
gäller om grunduppdrag och kvalitetsfaktorer så kommer det att 
ske en helhetsbedömning från alla verksamheter till 
årsredovisningen.  

De kvalitetsfaktorer som finns under kommunfullmäktige så är 
det kvalitetsfaktorn God kommunal service som har 

indikatorer gällande företagsklimatet som inte uppnår sin 
kvalité. Denna faktor är en del som är viktig för att uppnå god 
ekonomisk hushållning då företag generar arbetstillfällen i 
kommunen som sedan leder till skatteintäkter. Ökar 
arbetslösheten ökar risken att kostnaderna för ekonomiskt 
bistånd ökar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Godkänna delårsrapporten 

_______ 
 

  För åtgärd: 

  Kommunfullmäktige 
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KS §147/20   Dnr: KS 2020/210 

 

Uppföljning av internkontroll januari-augusti 2020 för 

alla nämnder  
 
Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontroll 
januari-augusti 2020 för samtliga nämnder. 

Ärendebeskrivning 

Samtliga nämnder har i samband med delårsuppföljningen gjort 
en uppföljning av antagen internkontrollplan för 2020. 

Inför 2020 identifierades sju större risker som skulle kunna 
påverka kvaliteten i samtliga nämnders grunduppdrag. Till 
samtliga risker finns en analys på åtgärder och 
förändringsarbete för att minska sårbarheten och riskerna. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljning 
av internkontroll januari-augusti 2020 för samtliga nämnder. 

_______ 
 

För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 
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KS §148/20   Dnr: KS 2019/295 

 

Näringslivsklimat för företag 2019-2020 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen tackar näringslivschefen för informationen 
om företagsklimatet och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Näringslivschefen återkommer kontinuerligt till 
kommunstyrelsen för att föra dialog och informera 
kommunstyrelsens ledamöter om det löpande 
förbättringsarbetet gällande företagsklimatet i Lindesbergs 
kommun. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar näringslivschefen för informationen 
om företagsklimatet och lägger den till handlingarna.  
_______ 

För kännedom: 

Näringslivschef 
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KS §149/20   Dnr: KS 2019/328 

 

Återrapportering gällande Gröna bron och 

Fackverksbron i Lindesberg  
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförbundet fick i februari 2020 i uppdrag från 
Kommunstyrelsen (KS 2019/328) kommunstyrelsen ska få ta 
del av underhållsplan för samtliga broar i Lindesbergs kommun i 
september 2020. 

Jan-Eric Andersson, gatuchef på Samhällsbyggnad Bergslagen, 
avrapporterar gällande arbetet med underhållsplanen.  

Bram Corthals, Anton Blaxmo och Charlotte Lindström 
informerar om arbetet gällande att byta fackverksbron och riva 
gröna bron. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar tacka för informationen. 
_______ 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Infrastrukturansvarig 
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KS §150/20   Dnr: KS 2019/234 

 

Genomlysning över att Lindesbergs kommuns lokaler 

används kostnadseffektivt av kommunens 

förvaltningar 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar tacka för genomgången av 
nuvarande lokalkostnader. 

Kommunstyrelsen beslutar att vid varje års 
investeringsseminarium (november månad enligt årshjulet) ska 
nämnderna presentera sina lokalförsörjningsplaner. 

Ärendebeskrivning 

I september 2019 gav kommunstyrelsen gav kommundirektören 
i uppdrag (KS 2019/234) att genomföra en genomlysning över 
alla lokaler som används av kommunens förvaltningar och ge 
förslag på effektivare lokalutnyttjande. 

Arbetet med att ta fram samtliga lokalkostnader för hyrda 
lokaler har tagits fram med hjälp av ekonomienheten. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar tacka för genomgången av 
nuvarande lokalkostnader. 

Kommunstyrelsen beslutar att vid varje års 
investeringsseminarium (november månad enligt årshjulet) ska 
nämnderna presentera sina lokalförsörjningsplaner. 
_______ 
 
För åtgärd: 

Kommundirektör 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (40) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-10-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §151/20   Dnr: KS 2020/182 

 

Ett hållbart Lindesberg 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören  

 att samordna pågående processer för ett hållbart 
Lindesberg genom att Örebro läns energi-och 
klimatprogram 2021 –2025 blir en del i den nya 
styrmodellens arbetet för att bolag och förvaltningar ska 
gemensamt arbete med Agenda 2030 

 att återkomma med summa för medel för att genomföra 
energi- och klimatåtgärder.  

Kommunstyrelsen beslutar att en delrapport av uppdraget ska 
återrapporteras i juni 2021. 

Ärendebeskrivning 

Så här inleds  Örebro läns energi-och klimatprogram 2021-
2025: 

”Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. 
Samtidigt har vi människor stora möjligheter att förändra 
samhällets energiförsörjning och använda jordens resurser både 
mer effektivt och långsiktigt hållbart.  

En omställning till ett fossilfritt och effektivt energisystem är 
nödvändigt för att möta de utmaningar som återfinns i både 
nationella och internationella scenarier om klimatets 
utveckling.” 

”Den pågående trenden, där jordens medeltemperatur hela tiden 
ökar, måste brytas. En stigande medeltemperatur visar sig bland 
annat genom att extrema väderförhållanden sker mer frekvent 
och att havsnivån stiger. Det positiva är att den kraftiga 
ökningen av utsläpp som vi har sett fram tills nu har börjat plana 
ut. Förnybar energi produceras i mycket större utsträckning än 
någonsin tidigare, och till ett allt lägre pris.” 

Lindesbergs kommun (bolag och förvaltningar) gör mycket inom 
miljöarbetet och har i en undersökning gjord av Aktuell Hållbar 
plats 135 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring 
jämfört med plats 245 i förra årets rankning.  Detta arbete vill vi 
ska fortsätta att utvecklas. 
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Pågående ärende som finns kan med en fördel samordnas för att 
fortsätta att stärka det fina arbete som görs är 

Att använda Örebro läns energi-och klimatprogram 2021 –2025 
som styrmedel i den nya styrmodellen för samtliga förvaltningar 
och bolag. 

Att genom det fina arbete som Linde Energi AB tagit fram genom 
sin Hållbarhetsrapport vara ett svar på, motion från Inger 
Griberg (MP) om att upprätta en koldioxidbudget för 
Lindesbergs kommun. 

Att genom att fortsätta med utbyggnad av kommunens 
elektriska mobilitet och ge fler möjligheter fr både anställda och 
privatpersoner att kunna ladda sin miljöbild i Lindesberg (KS 
2017/317-1). 

Att genom ett uppdrag som kommundirektör och personalchef 
fick i juni 2019,  ta fram förslag på riktlinjer för att erbjuda 
kommunanställda leasing av miljöbilar (KS 2019/188).  
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslutar uppdra till 
kommundirektören  

 att samordna pågående processer för ett hållbart 
Lindesberg genom att Örebro läns energi-och 
klimatprogram 2021 –2025 blir en del i den nya 
styrmodellens arbetet för att bolag och förvaltningar ska 
gemensamt arbete med Agenda 2030 

 att återkomma med summa för medel för att genomföra 
energi- och klimatåtgärder.  

 
Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att en delrapport av 
uppdraget ska återrapporteras i juni 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Irja Gustafsson (S) tilläggsförslag och 
finner att förslaget godkänns.  
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_______ 
 
För åtgärd: 

Kommundirektören 
Personalchef 
Controller 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (40) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-10-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §152/20   Dnr: KS 2019/361 

 

Svar på medborgarförslag om att spola is för 

skridskoåkning på Björkhagaskolan 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 medborgarförslaget avslås med hänvisning till att elever i 
grundskolan kan använda någon av de tre ishallarna som 
idag finns i kommunen för skridskoåkning i samband 
idrottsundervisningen, samt att allmänheten hänvisas till 
de tider som för allmänhetens åkning. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare föreslår att det spolas en isbana för 
skridskoåkning på skolgården vid Björkhagaskolan. 

I Lindesbergs kommun finns även tre ishallar som kommunens 
elever har tillgång till. Dessa finns i Guldsmedshyttan, 
Lindesberg och Fellingsbro. Ishallarna disponeras av kommunen 
8.00 – 16.00 samtliga vardagar från vecka 34 i Lindesberg och 
från vecka 38 i Guldsmedshyttan och i Fellingsbro. 

Samhällsbyggnad Bergslagen har undersökt möjligheterna och 
konsekvenser att spola is andra platser i kommunen och särskilt 
vid den plats som efterfrågas i medborgarförslaget. 

Medborgarförslag syftar till att spola is på multiarnenan vid 
Björkhagaskolan i Lindesberg. 

Multiarnena är inhängnad med staket och det kommer innebär 
problem att snöröja isen om nederbörd kommer. Det finns ingen 
plats att lägga snövallarna på när det ska plogas. 

En uppspolning kostar cirka 5 tusen kronor, sedan beror det helt 
och hållet på hur många gånger isen måste spolas en vinter. 
Tidigare år har milda vintrar inneburit att isen smält och 
uppspolningen måste göras om. 

Ska samtliga grundskolor ha tillgång till en isbana i anslutning 
till skolan eller enbart Björkhagaskolan? Det blir då frågor till 
Barn och utbildningsförvaltningen gällande tillgänglighet och 
finansiering i kostnader. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 medborgarförslaget avslås med hänvisning till att elever i 
grundskolan kan använda någon av de tre ishallarna som 
idag finns i kommunen för skridskoåkning i samband 
idrottsundervisningen, samt att allmänheten hänvisas till 
de tider som för allmänhetens åkning. 

_______ 
 
För kännedom: 

Förslagsställaren 
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KS §153/20   Dnr: KS 2019/168 

 

Motion från Inger Griberg (MP) om att upprätta en 

koldioxidbudget för Lindesbergs kommun 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Motionen besvaras med Linde Energi AB:s 
hållbarhetsrapport som anses uppfylla motionens 
intentioner.  

Ärendebeskrivning 

Inger Griberg (MP) har inkommit med en motion där hon 
föreslår kommunen upprätta en koldioxidbudget för att 
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-2 grader. 

Linde energis vision är: ”Att vara en viktig aktör i Bergslagen 
som bidrar till konkurrenskraft och livskvalitet genom smarta 
och hållbara energilösningar”. Under 2019 har de utvecklat och 
prioriterat deras hållbarhetsfrågor genom att sätta nya nyckel-
tal på deras hållbarhetsaktiviteter och området ett hållbart 
samhälle. De arbetar mot målet att ytterligare minska våra 
fossila utsläpp för värmeverksamheten, som idag är 99 procent 
fossilfri. 

Linde energis största fokus ligger på klimatet och en strävan att 
bli fossilfria genom att fokusera på nyckelområden som att 
använda återvunner värme, en bränsemix av biobränslen för 
produktion, drifteffektivitet, minska miljöpåverkan, hälsa och 
säkerhet samt öppenhet. De har därför integrerat hela 
organisationen i deras hållbarhetsarbete, i syfte att skapa bättre 
möjligheter att bli och vara engagerade tillsammans. Deras 
vision, arbetsmiljöpolicy och hålbarhetspolicy är att arbeta 
hållbart, genom att investrea i mordern teknik och stabila och 
miljösäkra processer.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Motionen besvaras med Linde Energi AB:s 
hållbarhetsrapport som anses uppfylla motionens 
intentioner.  
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_______ 
 
För kännedom: 

Inger Griberg (MP) 
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KS §154/20   Dnr: KS 2020/154 

 

Motion från Markus Lundin (KD) Sanna Jansson (L) 

och Pär-Ove Lindqvist (M) om badplats på 

Loppholmarna 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

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.  

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Nils Detlofsson (L) föreslår att ärendet ska återremiss till 
kommunledningskontoret för att: 

 redovisa driftkostnad för ett friluftsbad på Loppholmarna 
enligt det förslag som Samhällsbyggnad Bergslagen 
presenterades för kommunstyrelsen den 25 februari 
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2020. I driftkostnaden ska 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 
Mark- och Miljödomstolen till muddring mm som löper ut 
under våren 2022. 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till motionen. 

Jan Hansson (M), Markus Lundin (KD) och Tom Persson (SD) 
föreslår bifall till Pär-Ove Lindqvists (M) förslag. 

John Omoomian (S), Tommy Kragh (S) och Jonas Kleber (C) 
föreslår bifall till förvaltningens förslag.  

Mötet ajourneras 10:50-10:55. 
 
Beslutsgång 

Ordförande Irja Gustafsson (S) finner att det finns tre förslag till 
beslut: bifall, avslag och återremiss och föreslår följande 
beslutsgång: 

Först ställs förvaltningens förslag mot Nils Detlofssons (L) 
förslag om återremiss. Därefter behandlas om motionen ska 
beslutas enligt förvaltningens förslag eller Pär-Ove Lindqvists 
(M) förslag. 

Kommunstyrelsens godkänner beslutsgången.  

Ordförande Irja Gustafsson (S) frågar kommunstyrelsen om 
ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska avgöras idag.  

Ordförande Irja Gustafsson (S) ställer förvaltningens förslag mot 
Pär-Ove Lindqvists (M) förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt förvaltningens förslag.  

Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  
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De som röstar enligt förvaltningens förslag röstar JA. De som 
röstar enligt Pär-Ove Lindqvists (M) förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utföll med 8 JA och 7 NEJ. 

Av röstningslistans nedan framgår hur var och en av 
ledamöterna röstade. 
 

Ordförande lägger sin röst sist Förvaltningens förslag: JA              
Bifall till motionen: NEJ 

Namn Ja Nej Avstår 

Anders Ceder X   

John Omoomian X   

Jonas Bernström X   

Tommy Kragh  X   

Jonas Kleber X   

Mathz Eriksson  X   

Fredrik Vessling X   

Pär-Ove Lindqvist  X  

Jan Hansson  X  

Markus Lundin  X  

Nils Detlofsson  X  

Fredrik Rosenbecker  X  

Jari Mehtäläinen  X  

Tom Persson  X  

Irja Gustafsson, ordf X   

 8 7  

 
 
Reservationer 

Nils Detlofsson (L), Pär-Ove Lindqvist (M), Jan Hansson (M) 
Markus Lundin (KD), Fredrik Rosenbecker (SD), Jari 
Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD) reserverar sig mot 
beslutet och meddelar att det kommer att lämna in skriftliga 
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reservationer innan protokollet justeras (se bilaga 1, sist i 
protokollet). 
_______ 
 

För kännedom: 

Markus Lundin (KD) 
Sanna Jansson (L) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (40) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-10-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §155/20   Dnr: KS 2020/73 

 

Uppföljning och analys 2020 augusti 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger 
månadsuppföljningen för augusti 2020 till handlingarna. 

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att hålla budgeten i 
balans. 
 
Ärendebeskrivning 

I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det 
ska ske en enklare ekonomisk avstämning efter februari, maj, 
juli och augusti from 2020. Efter mars månad så ska det ske en 
uppföljning med en prognos, men utifrån rådande 
omständigheter gällande Corona och de konsekvenser som det 
innebär, så finns det ingen prognos med efter april månad. Det 
är svårt att veta hur ekonomin kommer att påverkas genom 
exempelvis sjukfrånvaro, skatteintäkter, statliga medel m.m. 
Prognos och kommentarer till överskott och underskott 
kommer till delårsboklsutet per sista augusti 2020. Då kommer 
djupare analyser och uppföljning göras. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger 
månadsuppföljningen för augusti 2020 till handlingarna. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustafsson (S) uppmanar nämnderna att hålla 
budgeten i balans.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens beslut med Irja Gustafsson (S) tilläggsförslag och 
finner att förslaget godkänns.  

_______ 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (40) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-10-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §156/20   Dnr: KS 2020/73 

 

Uppföljning och analys 2020 Socialnämndens 

budgetunderskott 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen tackar socialchefen för redovisningen och 
lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen uppdrog till socialnämnden att vid 
kommunstyrelsens sammanträde i september redovisa hur 
socialnämnden arbetar med underskottet samt ge förslag på hur 
man får ner kostnader. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar tacka socialchefen för redovisningen 
och lägga den till handlingarna. 

_______ 
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KS §157/20   Dnr: KS 2020/216 

 

Utdebitering för år 2021 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Utdebiteringen för år 2021 fastställs till 22:30 per 
skattekrona. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2020 fastställdes av 
kommunfullmäktige den 2019-10-21 till 22:30 kronor per 
skattekrona. 

Förslaget innebär oförändrad skattesats år 2021. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

 Utdebiteringen för år 2021 fastställs till 22:30 per 
skattekrona. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
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KS §158/20   Dnr: KS 2020/220 

 

Syn- och hörselinstruktör i Lindesbergs kommun 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till socialnämnden 
för att utreda om det finns ett behov av att införa en syn- och 
hörselinstruktör i Lindesbergs kommun.  

Ärendebeskrivning 

Våren 2020 inkom en begäran från Synskadades riksförbund i 
Örebro län om att Lindesbergs kommun snarast skulle utreda 
möjligheterna att införa en funktion som syn- och 
hörselinstruktör. I försa hand en heltidstjänst, i annat fall deltid. 
På många ställen i landet kombineras sådana tjänster med annat 
socialt och förebyggande arbete.  

Synskadades Riksförbund vill att kommunen förbättrar det 
förebyggande stödet till syn- och hörselskadade. Genom att satsa 
på en syn- och hörselinstruktör kan kommunen spara resurser 
och samtidigt värna om invånare med syn- och 
hörselnedsättningar.  

Syn- och hörselinstruktörer finns idag i vissa kommuner. Deras 
uppgift är att ge syn- och hörselskadade sakkunnigt stöd och 
träning för att klara vardagen på egen hand i hemmet och 
närmiljön. Denna hjälp till självhjälp ger individen ökad trygghet 
och minskar riskerna för isolering och ohälsa.  

Syn- och hörselinstruktörernas förebyggande arbete är en social 
investering för framtiden. Syn- och hörselnedsättningar är 
mycket vanliga bland äldre och antalet personer över 80 år 
väntas öka kraftigt de närmaste tio åren. En hemtjänsttimme 
mindre per dag för en enda person innebär att kommunen 
sparar 190 000 kronor på ett år.  

Enligt Socialtjänstlagen är det kommunens skyldighet att värna 
om syn- och hörselskadades rätt att leva som andra. 
Synskadades Riksförbund efterlyser därför en dialog om hur det 
förebyggande arbetet kan tryggas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till socialnämnden 
för att utreda om det finns ett behov av att införa en syn- och 
hörselinstruktör i Lindesbergs kommun.  
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_______ 
 
För åtgärd: 

Socialnämnden 
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KS §159/20   Dnr: KS 2020/225 

 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och 

utskottet för stöd och strategi 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen antar sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och utskottet för stöd och strategi 2021. 

Ärendebeskrivning 

Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för 
år 2021 för kommunstyrelsen och utskottet för stöd och strategi. 

Hänsyn har tagits till Regionfullmäktige och Regionstyrelsens 
sammanträdesdagar samt sportlov, påsklov och höstlov.  

 

 

Kommunstyrelsen ska besluta om årshjul för planering och 
uppföljning 2020. I samban med det ska kommunstyrelsen även 
besluta om följande datum.  

 

 Kommunstyrelsen Utskottet för stöd och 
strategi 

Jan 27 januari (onsdag) 19 januari 

Feb 16 februari  

Mar 30 mars 9 mars 

Apr 20 april 27 april 

Maj 18 maj  

Jun 15 juni 1 juni 

Jul   

Aug   

Sep 14 september 6 september (måndag) 

Okt 19 oktober 4 oktober (måndag) 

Nov 16 november 8 november (måndag) 

Dec 14 december 8 december (onsdag) 
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Analysdag 17 mars  

Planeringsförutsättningar 24 mars  

Budgetseminarium  4 maj  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och utskottet för stöd och strategi 2021.  

_______ 
 
För åtgärd: 

Kanslienheten 

För kännedom: 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, tillväxtnämnden 
och utskottet för stöd och strategi 
Tillväxtförvaltningen 
Kommunledningskontoret för stöd och strategi 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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KS §160/20   Dnr: KS 2020/183 

 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen 2020 kvartal 1  
 
Beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2020 överlämnas 
till kommunfullmäktige. 

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. 

Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2020 överlämnas 
till kommunfullmäktige. 

_______ 
 
För kännedom: 

Socialnämnden 
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KS §161/20   Dnr: KS 2020/193 

 

Avgränsningssamråd om planerad täkt av berg 

Allmänningebo 1:41 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till kommunstyrelsens 
sammanträde i november 2020.  

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Sibelco Nordic AB inkom GeoPro AB den 26 
augusti med en samrådsförfrågan för fortsatt bergtäkt av 
Allmänningebo 1:41. Den inkomna handlingen med bilagd 
fastighetskarta visar verksamhets och brytningsområde för 
fortsatt bergtäkt inom rubricerad fastighet. Bilagd karta visar 
nuvarande och planerat verksamhetsområde som även 
innefattar bland annat upplag, fabriksområde med byggnader, 
interna transportvägar med mera.  

Verksamheten kan enligt 6 § pkt 2b 
miljöbedömningsförordningen antas medföra betydande 
miljöpåverkan, vilket medför att innehållet i handlingarna utgör 
underlag för avgränsningssamråd. 

Sibelco Nordic AB önskar ett avgränsningssamråd med 
Länsstyrelsen i Örebro län och Lindesbergs kommun. 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro läns 
slutliga ställningstagande om täkttillstånd föregås av prövning 
enligt miljöbalken. 

Lindesbergs kommun ombad Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen och Nerikes Brandkår att lämna synpunkter 
avseende avgränsningssamråd om planerad täkt av berg 
Allmäningebo 1:41. 

Förslag till beslut 

Yttrandena från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
daterat 2020-08-28 och Nerikes Brandkår daterat 2020-09-23 
är Lindesbergs kommuns svar på samrådet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att ärendet bordläggs till 
kommunstyrelsens sammanträde i november 2020. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Irja Gustafsson (S) förslag. 
_______ 
 
För åtgärd: 

Registrator 
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KS §162/20   Dnr: KS 2019/234 

 

Genomlysning av tillväxtförvaltningens 

verksamhetslokaler  
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 Att tillfälliga moduler placeras intill Herrgården på 
Dalkarlshyttan som ersätter tidigare sfi-paviljong.  

 Hyreskontrakt tecknas på 3 år.  
 Kostnad för iordningställandet av modulerna är 1,8 

mnkr. Finansiering sker av kommunstyrelsens avsatta 
medel för projekt. 

Ärendebeskrivning 

Under de senaste åren har antalet studerande på 
vuxenutbildningen Masugnen ökat stadigt.  År 2010 hade 
vuxenutbildningen 622 elever och år 2019 var det 839 elever. År 
2010 hade vuxenutbildningen många elever som studerade på 
gymnasial nivå, men de sista åren har istället antalet elever som 
behöver läsa sfi och grundläggande studier ökat kraftigt. 
Förutom att fler elever studerar på Masugnen idag så är en 
större del av dessa i behov av fysiskt lärarledda lektioner på 
plats och behöver mer tid med sina lärare både i klassrummet, 
studiehallen och självstudierummen. Fler studerande behöver 
kunna erbjudas heltid på Masugnen, vilket bl.a. innebär ett 
utökat tryck på lokalerna, behov av fler toaletter m.m. För att 
kunna möta denna utveckling behövs mer ändamålsenliga 
lokaler som är dimensionerade efter den verksamhet som 
behövs.  

Nationella prognoser visar att behovet och efterfrågan av 
vuxenutbildning i olika former kommer fortsätta växa 
kommande år. Samhället står inför stora förändringar där bl.a. 
nya digitala lösningar och avancerad teknik kommer förändra 
kompetensbehoven i arbetslivet. Fler kommer behöva 
kompetensutvecklas för att kunna matcha arbetslivets krav på 
nya kompetenser. Utbildningssystemet och vuxenutbildningen 
står inför nya och förändrade behov av olika insatser för att 
snabbt kunna ställa om arbetskraft till nya yrken. 

Även på arbetsmarknadsenheten i Lindesberg har 
verksamhetens uppdrag förändrats, utvecklats och växt de sista 
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åren. Arbetsförmedlingen har också fått en förändrad roll där 
kommunens arbetsmarknadsenhet har en mer betydande roll 
för att minska arbetslösheten i kommunen.  

Verksamheterna på Masugnen har under det sista året fokuserat 
på att förutom att se över nyttjandet av lokalerna även sett över 
hur kompetenserna kan nyttjas på bästa möjliga sätt för att bl.a. 
kunna uppnå ett heltids sfi och tillsammans kunna erbjuda fler 
individanpassade heltidslösningar inom vuxenutbildningen och 
arbetsmarknadsenheten.  

I snitt har arbetsmarknadsenheten mellan ca 170–200 deltagare 
inskriva per år och totalt är det ca 55 tillsvidare anställda 
medarbetare (samt ett antal visstidsanställda) vid Masugnen, 
vilket innebär att Masugnen i snitt per år har drygt 1000 
personer (vuxenstuderande, arbetsmarknadsenhetens deltagare 
samt personal) som använder lokalerna och som vistas på 
området vid Dalkarlshyttan. 

Förväntade statliga satsningar på vuxenutbildningen och 
arbetsmarknadsinsatser kan innebära fler möjligheter och 
öppningar för kommunen att kunna bredda sin verksamhet 
ytterligare för att bli en mer proaktiv aktör med målbilden att få 
ut fler individer i egen försörjning.  

Platsens betydelse är viktig för att Masugnens verksamheter 
effektivt ska kunna nyttja både lokaler och personal på bästa 
sätt. Fokus är att uppnå hållbara och kvalitativa lösningar för 
målgrupperna som skapar sin framtid med hjälp av Masugnens 
olika insatser. När kommunfullmäktige år 2012 tog beslut om att 
skapa arbetsmarknadsenhet på Masugnen i syfte att vara 
ingången och mötesplatsen för vuxna som vill och behöver 
utveckla sin kompetens för det framtida arbetslivet. En väg in! 

På området vid Dalkarlshyttan sker också en spännande 
utveckling med planer på fler bostäder och där bl.a. Golfklubben 
satsar stort på rekreation och ännu fler sport- och 
fritidsaktiviteter. Förutom bildning och framtid vid Masugnen 
kan också området erbjuda ett brett fritidsutbud. Dalkarlshyttan 
kan bli platsen som förenar framtid och livskvalitet för 
kommunens invånare. Masugnens kreativa mötesplats som 
inkluderar alla individer och som genom olika insatser i en 
spännande ”växthusmiljö” får stöd och näring att kunna växa 
och utvecklas.  
 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (40) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-10-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 Att tillfälliga moduler placeras intill Herrgården på 
Dalkarlshyttan som ersätter tidigare sfi-paviljong.  

 Hyreskontrakt tecknas på 3 år.  
 Kostnad för iordningställandet av modulerna är 1,8 

mnkr. Finansiering sker av kommunstyrelsens avsatta 
medel för projekt. 

_______ 
 
Meddelas för åtgärd 

Förvaltningschef, Tillväxtförvaltningen 
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KS §163/20 

 

Meddelanden 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
2020-05-15 Protokoll Bergskraft Bergslagen 
Ekonomisk förening Dnr  

  

 
2020-09-25 Protokoll Regionalt samverkansråd Dnr    

 
2020-09-30 Ljusnarsberg KS § 268 Dataskyddsombud 
Dnr KS 2020/153 

  

 
2020-10-07 Samhällsbyggnadsnämnden § 422 
Delårsrapport jan-aug 2020 Dnr KS 2020/206 

  

 
2020-10-07 Samhällsbyggnadsnämnden § 423 
Uppföljning internkontroll jan-aug 2020 Dnr KS 
2020/210 

  

 
2020-10-16 Sammanträdestider Ljusnarsbergs 
kommun 2021 Dnr  

  

 
2020-09-03 Protokoll Partnerskap Bergslagsbanan Dnr    

 
2020-09-07 Kumla § 70 Förslag om ny medlem till 
gemensamma nämnden för företagshälsovård- tolk- och 
översättarservice Dnr KS 2020/124 

  

 
2020-09-09 Nora KS § 100 Val av dataskyddsombud 
Dnr KS 2020/153 

  

 
2020-09-10 Revisionsrapport Tidsgränser vid 
utredning barn och unga Lindesberg 2020 Dnr KS 
2020/65 
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2020-09-14 Protokoll från kommunövergripande 
samverkansgrupp KÖS 2020-09-04 Dnr  

  

 
2020-09-24 Protokoll från Bergslagens 
överförmyndarnämnd Dnr  

  

 
2020-09-23 Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
sammanträde 2020-09-23 Dnr  

  

 
2020-09-24 Kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning (KRF) sammanträde 2020-09-24 
Dnr  

  

 
2020-09-10 Protokoll Utskottet för stöd och strategi 
2020-09-08 Dnr KS 2019/370 

  

 
2020-10-13 Protokollsutdrag från Utskottet för stöd 
och strategis sammanträde den 13 oktober 2020 USS § 
17 - Delårsrapport januari-augusti 2020 för utskottet för 
stöd och strategi Dnr KS 2020/206 

  

 
2020-10-13 Protokollsutdrag från Utskottet för stöd 
och strategis sammanträde den 13 oktober 2020 USS § 
18 - Uppföljning av internkontroll januari-augusti 2020 
för kommunledningskontoret Dnr KS 2020/210 
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12.Motion från Markus Lundin (KD) Sanna Jansson (L) och Pär- Ove Lindqvist 
(M) om badplats på Loppholmarna 
 
Reservation 
 
Vi vill att det skall anläggas en badplats på Loppholmen och reserverar oss mot 
kommunstyrelsen beslut till förmån för eget yrkande. 
 
 
På kommunstyrelsen lade Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna yrkanden som 
följer. 
I första hand: 
 
 att det anläggs en badplats på Loppholmen i enlighet med tjänstemannaförslaget som 
presenterades för kommunstyrelsen den 25 februari 2020 med en sammanlagd 
investeringskostnad på 6,3 miljoner kr. 
 
I andra hand: 
återremiss för ytterligare utredning enligt nedan 
 
att kommunstyrelseförvaltningen eller annan berörd förvaltning: 
  
redovisar driftkostnad för ett friluftsbad på Loppholmarna enligt det förslag som SBB 
presenterades för kommunstyrelsen den 25 februari 2020. I driftkostnaden skall även 
kapitaltjänstkostnaden ingå. D v s räntekostnad för investeringen (6.3 milj. Kr) och 
avskrivning av densamma. 
 
undersöker möjligheten till delfinansiering av nu aktuell investering från bolag inom i 
första hand bostads- och byggentreprenadverksamhet. De kommunala bolagen Falab och 
Libo skall också ingå i undersökningen. Ovanstående skall göras eftersom det framkommit 
att det finns sådant intresse för att höja attraktiviteten för bostäder m m i Lindesbergs 
tätort. 
 
undersöker möjligheten till förlängning av tillståndet från Mark- och Miljödomstolen till 
muddring m m som löper ut under våren 2022. 
 
 
Vår uppfattning är att det finns ett stort behov av en badplats centralt i Lindesberg. Idag 
finns inget bad i Lindesbergs som klarar av en större mängd badgäster. De mindre bad som 
finns runt Lindesjön rymmer inte så många besökare, har inga eller få parkeringsplatser och 
saknar sanitära faciliteter. 
 
En placering av ett bad på Loppholmen ger möjligheter att använda Arenans resurser och det 
ligger dessutom nära centrum med affärer, restauranger och annan service. Det finns också 



färdiga tillstånd från Mark och Miljödomstolen samt planer för muddring och 
iordningställande av Loppholmen. 
De tillstånd som finns har kostat skattebetalarna mycket pengar att ta fram och kommer att 
gå ut inom kort. Driftskostnaderna efter iordningsställande beräknas bli låga och 
investeringskostnaden skrivs av på mycket lång tid så det är ingen dyr investering räknat 
över tid. 
 
Vi tycker att det är dags att lösa badplatsfrågan på Loppholmen nu en gång för alla! 
 
 
 
Ledamöter i Kommunstyrelsen 
Markus Lundin (KD) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Nils Detlofsson (L) 
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