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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-09-27 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Lindeskolans aula, kl. 17:00-18:40 

Beslutande:  
Joacim Hermansson (S) 
Linda Svahn (S) 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Bengt Storbacka (S) 
Margareta Ahlm (S) 
Sofie Krantz (S) 
Ulf Axelsson (V) 
Gunilla Remnert (V) 
Hans Lindkvist (V) 
Jonas Kleber (C) 
Magnus Storm (C) 
Inga Ängsteg (C) 
Johan Andersson (C) 
Tuula Marjeta (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Jan Hansson (M) 
Tomas Klockars (M) 
Fredrik Lindmark (M), Ordförande 
Sven-Erik Larsson (M) 
Emil Wellander (M) 
Markus Lundin (KD) 
Margareta Andergard (KD) 
Nils Detlofsson (L) 
Inger Griberg (MP) 
Tommy Lönnström (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Krister Jakobsson (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Tom Persson (SD) 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
  

Tjänstgörande 
ersättare: 

Kristine Andersson (S) ersätter Anders Ceder (S) 
Christina Pettersson (C) ersätter Susanne Karlsson (C) 
Zaki Habib (S) ersätter Arnold Bengtsson (S) 
Bertil Jansson (M) ersätter Anniette Lindvall (M) 
Stefan Eriksson (S) ersätter Lennart Olsson (S) 
Bo Stenberg (S) ersätter Ingela Larsson (S) 
Tommy Kragh (S) ersätter Daniel Andersson (S) 
Rickard Jirvelius (SD) ersätter Thord Durnell (SD) 
Marina Mehtäläinen (SD) ersätter Björn Larsson (-) 
Reidar Larsson (SD) ersätter Lars Ljunggren (SD) 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör 
Anna Lundström, Kanslichef 
Rouzbeh Isa, sekreterare 

Utses att justera Margareta Ahlm (S) och Nils Detlofsson (L) med Jonas Kleber (C) 
och Inger Griper (MP) som ersättare 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset den 7 oktober 2021 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
82 – 102, 104 - 105 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Fredrik Lindmark 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Margareta Ahlm                                         Inger Griberg 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§82/21 Godkännande av deltagande på distans 
  
§83/21 Allmänhetens frågestund 
  
§84/21 Avsägelse och fyllnadsval efter Birgitta Asp Ericsson som 

nämndeman i Örebro tingsrätt 
  
§85/21 Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från 

Linda Svahn (S) 2021-2022 
  
§86/21 Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ersättare i 

tillväxtnämnden 
  
§87/21 Avsägelse och fyllnadsval som ledamot i Linde Stadshus AB efter 

Linda Svahn 
  
§88/21 Avsägelse och fyllnadsval efter John Omoomian (S) som ledamot 

i gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice 

  
§89/21 Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ledamot och 

ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tillika 
kommunalråd 

  
§90/21 Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som ledamot i 

kommunstyrelsen 
  
§91/21 Detaljplan för del av Mariedal 1:1 med flera etapp 1, norra 

verksamhetsområdet, Frövi, Lindesbergs kommun 
  
§92/21 Strategi för arbetet med nationella minoriteter inom finskt 

förvaltningsområde 
  
§93/21 Medborgarförslag om säker gångväg över riksväg 50 i 

Guldsmedshyttans centrum och till Råsshallen 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§94/21 Medborgarförslag om belysning på Bergslagsvägen i Lindesberg 
ut till riksväg 50 

  
§95/21 Medborgarförslag om lekpark vid Rådmansgatan i Lindesberg 
  
§96/21 Medborgarförslag om strand vid Strandskolan 
  
§97/21 Medborgarförslag om fiske- och vattenvård i kommunen 
  
§98/21 Medborgarförslag om toaletter för dam och herr vid 

Loppholmarna 
  
§99/21 Medborgarförslag om fler badbryggor utmed strandpromenaden 

i Lindesberg 
  
§100/21 Medborgarförslag om att anlägga en skatepark på Fröjevi eller i 

anslutning till Fröjevi i Frövi 
  
§101/21 Medborgarförslag om omklädningsrum och toalett vid badet vid 

före detta Strandskolan Lindesbergbostäders lägenheter i 
Lindesberg 

  
§102/21 Medborgarförslag om att måla om bänkarna på Norrtullstorget i 

Lindesberg 
  
§104/21 Enkel fråga från Lillemor Bodman (M) om hur planen ser ut för 

att fontänen Leda och Svanen på Rådhustorget i Lindesberg 
sättas i funktion 

  
§105/21 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §82/21   Dnr:  
 
Godkännande av deltagande på distans 
 

Beslut 
 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 

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 samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 
 
____ 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §83/21   Dnr:  
 
Allmänhetens frågestund 
 

Ärendebeskrivning 
 
Följande frågor ställdes och besvarades vid 
allmänhetensfrågestund: 
 

• Vad gör Kommunfullmäktige, Lindesberg, för att få 
Regionledningen RÖL att öppna den nattetid stängda 
halvan av AkutMott LbgLas? 

 
• Avser Kommunfullmäktige Lindesberg att deltaga i 

demonstrationen på onsdag 210929 klockan 16.30 vid 
Lindesberg lasarett för att visa stöd för att öppna den nu 
nattetid stängda halvan av AkutMott LbgLas? 

 
o Kommunfullmäktiges ledamöter och partier agera 

i sina kanaler för att återöppna stängda halva av 
akutmottagningen i Lindesbergs lasarett. 
 

o Bengt Storbacka (S) kommunstyrelsen ordförande 
besvarar frågan med att det är upp tid varje 
ledamot och ersättare i kommunfullmäktige att 
avgöra om dem vill deltaga vid demonstration den 
29 september. Men att kommunstyrelsens 
ordförande kommer att närvara. 

 
• Stefan Andersson (ordförande Lindesbergs 

skateboardförening) undrar vad kommunfullmäktige 
tänker göra åt att föreningens lokaler hotas med rivning 
då LIBO vill påbörja bygget av bostäder i området. 

 
o Magnus Storm (C) besvarar frågan med att 

kommunen för en dialog med föreningen och att 
ett möte är inbokad till onsdag den 29 september 
2021. 

 
____  
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Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
KF §84/21   Dnr: KS 2019/122 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Birgitta Asp Ericsson 
som nämndeman i Örebro tingsrätt 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Malin Bergvall till ny nämndeman i 
Örebro tingsrätt till och med 31 december 2023. 

Ärendebeskrivning 
Örebro tingsrätt har entledigat Birgitta Asp Ericsson från rollen 
som nämndeman efter önskan från Birgitta själv.  
 
Tingsrätten önskar därför att Lindesbergs kommun utser ny 
nämndeman för perioden till och med 31 december.  
 
Socialdemokraterna har nominerat Malin Bergvall.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser Malin Bergvall till ny nämndeman i 
Örebro tingsrätt till och med 31 december 2023. 
 
____ 
 
För åtgärd: 
Systemansvarig Troman 
För kännedom: 
Örebro tingsrätt 
Gruppledare Socialdemokraterna 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §85/21   Dnr: KS 2021/218 
 
Avsägelse av uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige från Linda Svahn (S) 2021-2022 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 

• Linda Svahns (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige godkänns.  
 

• Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Linda Svahn (S) 

Ärendebeskrivning 
Linda Svahn (S) har inkommit med avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige.  

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
 

• Linda Svahns (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige godkänns.  
 

• Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Linda Svahn (S)  

____ 
 
För åtgärd: 
Systemansvarig Troman 
 
För kännedom: 
Länsstyrelsen Örebro län 
Linda Svahn (S) 

 



 

 Sammanträdesprotokoll 9 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §86/21   Dnr: KS 2020/222 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som 
ersättare i tillväxtnämnden 
 

Beslut 
Fullmäktige beslutar: 

• Godkänna Linda Svahn (S) avsägelse som ersättare i 
tillväxtnämnden. 

• Lämna platsen som ersättare i tillväxtnämnden vakant 
tills att valberedningen återkommer med förslag till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021. 

Ärendebeskrivning 
Linda Svahn (S) har inkommit med avsägelse som ersättare i 
tillväxtnämnden. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. Godkänna Linda Svahns (S) avsägelse som ersättare i 
tillväxtnämnden 

2. Utse XX till ny ersättare i tillväxtnämnden 

Ledamöternas förslag till beslut 

Valberedningens ordförande, Margareta Ahlm (S), föreslår 
kommunfullmäktige besluta: 

• Godkänna Linda Svahn (S) avsägelse som ersättare i 
tillväxtnämnden. 

• Lämna platsen som ersättare i tillväxtnämnden vakant 
tills att valberedningen återkommer med förslag till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Margareta Ahlms (S) förslag och finner att fullmäktige bifaller 
förslaget. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
För åtgärd: 
Systemansvarig Troman 
 
För kännedom: 
Tillväxtnämnden 
Linda Svahn (S) 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §87/21   Dnr: KS 2019/16 
 
Avsägelse och fyllnadsval som ledamot i Linde 
Stadshus AB efter Linda Svahn 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta: 

• Godkänna Linda Svahn (S) avsägelse som ledamot i Linde 
Stadshus AB. 

• Lämna platsen som ledamot i Linde Stadshus AB vakant 
tills att valberedningen återkommer med förslag till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021. 

Ärendebeskrivning 
Linda Svahn har inkommit med avsägelse från uppdraget som 
ledamot i Linde Stadshus AB. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

• Godkänna Linda Svahns avsägelse som ledamot i Linde 
Stadshus AB 

• Utse XX till ny ledamot i Linde Stadshus AB 

Ledamöternas förslag till beslut 

Valberedningens ordförande, Margareta Ahlm (S), föreslår 
kommunfullmäktige besluta: 

• Godkänna Linda Svahn (S) avsägelse som ledamot i Linde 
Stadshus AB. 

• Lämna platsen som ledamot i Linde Stadshus AB vakant 
tills att valberedningen återkommer med förslag till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Margareta Ahlms (S) och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 
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För åtgärd: 
Systemansvarig Troman 
 
För kännedom: 
Linde Stadshus AB 
Linda Svahn  
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §88/21   Dnr: KS 2018/429 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter John Omoomian (S) 
som ledamot i gemensam nämnd för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

• Godkänna John Omoomians (S) avsägelse som ledamot i 
gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice 

• Utse Nafih Mawlood (S) till ny ledamot. 

Ärendebeskrivning 
John Omoomian (S) har inkommit med avsägelse som ledamot.  
 
Socialdemokraterna har nominerat Nafih Mawlood (S) till ny 
ledamot. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

• Godkänna John Omoomians (S) avsägelse som ledamot i 
gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice 

• Utse Nafih Mawlood (S) till ny ledamot. 
 
 
För åtgärd: 
Systemansvarig Troman 
 
För kännedom: 
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §89/21   Dnr: KS 2018/407 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som 
ledamot och ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden, tillika kommunalråd 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

• Godkänna Linda Svahns (S) avsägelse som ledamot och 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tillika 
kommunalråd 

• Utse vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, 
Magnus Storm (C), till kommunalråd tills dess ny 
ordförande utses. 

Ärendebeskrivning 
Linda Svahn (S) har inkommit med avsägelse som ledamot och 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tillika 
kommunalråd.  
 
Socialdemokraterna har nu inlett processen att hitta en ny 
ordförande, tillika kommunalråd. Tills denna process är färdig 
föreslås vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden utses 
till kommunalråd.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Godkänna Linda Svahns (S) avsägelse som ledamot och 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden, tillika 
kommunalråd 

2. Utse vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, 
Magnus Storm (C), till kommunalråd tills dess ny 
ordförande utses. 

 
 
För åtgärd: 
Systemansvarig Troman 
Personalenheten 
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För kännedom: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Magnus Storm (C) 
Linda Svahn (S) 
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 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §90/21   Dnr: KS 2018/405 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Linda Svahn (S) som 
ledamot i kommunstyrelsen 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

• Godkänna Linda Svahn (S) avsägelse som ledamot i 
kommunstyrelsen. 

• Lämna platsen som ledamot i kommunstyrelsen vakant 
tills att valberedningen återkommer med förslag till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021. 

Ärendebeskrivning 
Linda Svahn (S) har inkommit med avsägelse som ledamot i 
kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Godkänna Linda Svahns (S) avsägelse som ledamot i 

kommunstyrelsen 
2. Utse XX till ny ledamot i kommunstyrelsen 

Ledamöternas förslag till beslut 

Valberedningens ordförande, Margareta Ahlm (S), föreslår 
kommunfullmäktige besluta: 

• Godkänna Linda Svahn (S) avsägelse som ledamot i 
kommunstyrelsen. 

• Lämna platsen som ledamot i kommunstyrelsen vakant 
tills att valberedningen återkommer med förslag till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Margareta Ahlms (S) förslag och finner att fullmäktige bifaller 
förslaget. 
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För åtgärd: 
Systemansvarig Troman  
 
För kännedom: 
Linda Svahn (S) 
Kommunstyrelsen 
Den valda 
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KF §91/21   Dnr: AKK2015/403 
 
Detaljplan för del av Mariedal 1:1 med flera etapp 1, 
norra verksamhetsområdet, Frövi, Lindesbergs 
kommun 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av 
Mariedal 1:1 med flera (etapp 1, norra verksamhetsområdet) i 
Frövi, Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergs kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för 
del av Mariedal 1:1 med flera i Lindesbergs kommun. 
Planområdet är beläget norr om Frövi tätort mellan 
Billerudkorsnäs och norrgående järnvägsanslutning mot 
Lindesberg. Området ligger söder om Fröviforsvägen och ca 500 
meter norr om tätorten. Planområdets area är ca 90 hektar. 

Den 19 juni 2017 beställde Lindesbergs kommun en detaljplan 
som täckte hela det område söder om Fröviforsvägen som i 
fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort pekar ut 
verksamhetsmark. Området delades senare upp i etapper varav 
den aktuella detaljplanen utgör etapp 1. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, växthus, 
lager och logistik samt förberedande järnvägsanslutning genom 
del av planområdet. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av 
Mariedal 1:1 med flera (etapp 1, norra verksamhetsområdet) i 
Frövi, Lindesbergs kommun. 



 

 Sammanträdesprotokoll 19 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ledamöternas förslag till beslut 
Bengt Storbacka (S), Jonas Kleber (C), Pär-Ove Lindqvist (M), Ulf 
Axelsson (V) Kristine Andersson (S) yrkar bifall till förslaget. 
 
 
 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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KF §92/21   Dnr: KS 2021/112 
 
Strategi för arbetet med nationella minoriteter inom 
finskt förvaltningsområde 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Strategi för arbetet med nationella 
minoriteter. Arbetet sker som en del av kommunens styrmodell.   

Ärendebeskrivning  

Kommunen har förbundit sig för att särskilt arbeta med den 
rättighetsbaserade nationella minoritetslagstiftningen för 
sverigefinnar och finska språket. (SFS 2009:724)  

Alla statliga, regionala myndigheter och kommuner har även ett 
grundläggande ansvar för samtliga nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. 

Syftet med denna strategi är att vara ett stöd för 
verksamheterna eftersom de har ett direkt ansvar att följa den 
nationella minoritetslagstiftningen och särskilt kommunens 
politiskt antagna beslut att vara del av finskt 
förvaltningsområde. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar Strategi för arbetet med nationella 
minoriteter. Arbetet sker som en del av kommunens styrmodell.   

Ledamöternas förslag till beslut 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar bifall till förslaget. 
 
 
 
För kännedom: 
Samordnare finskt förvaltningsområde  

  



 

 Sammanträdesprotokoll 21 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §93/21   Dnr: KS 2021/197 
 
Medborgarförslag om säker gångväg över riksväg 50 i 
Guldsmedshyttans centrum och till Råsshallen 
 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen ska bygga en säker gångväg 
över riksväg 50 i Guldsmedshyttan. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
 
För åtgärd: 
Handläggargrupp medborgarförslag 
 
För kännedom: 
Medborgaren 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 22 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §94/21   Dnr: KS 2021/198 
 
Medborgarförslag om belysning på Bergslagsvägen i 
Lindesberg ut till riksväg 50 
 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen ska sätta upp belysning på 
Bergsvägen i Lindesberg. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
För åtgärd: 
Handläggargrupp medborgarförslag 
 
För kännedom: 
Medborgaren 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 23 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §95/21   Dnr: KS 2021/62 
 
Medborgarförslag om lekpark vid Rådmansgatan i 
Lindesberg 
 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om en 
lekpark på Rådmansgatan. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
För åtgärd: 
Handläggargrupp medborgarförslag 
 
För kännedom: 
Medborgaren 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 24 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §96/21   Dnr: KS 2021/175 
 
Medborgarförslag om strand vid Strandskolan 
 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen ska anlägga en strand vid 
Strandskolan i Lindesberg. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
 
För åtgärd: 
Handläggargrupp medborgarförslag 
 
För kännedom: 
Medborgaren 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 25 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §97/21   Dnr: KS 2021/180 
 
Medborgarförslag om fiske- och vattenvård i 
kommunen 
 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen ska jobba aktivt mot 
övergödning i kommunens sjöar.  

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
 
För åtgärd: 
Handläggargrupp för medborgarförslag 
 
För kännedom: 
Medborgaren 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 26 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §98/21   Dnr: KS 2021/177 
 
Medborgarförslag om toaletter för dam och herr vid 
Loppholmarna 
 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen ska uppföra toaletter på 
Loppholmarna i Lindesberg.  

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
 
För åtgärd: 
Handläggargrupp medborgarförslag 
För kännedom: 
Medborgare 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 27 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §99/21   Dnr: KS 2021/178 
 
Medborgarförslag om fler badbryggor utmed 
strandpromenaden i Lindesberg 
 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att fler bryggor ska byggas utmed 
strandpromenaden i Lindesberg. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
 
För åtgärd: 
Handläggargrupp medborgarförslag 
 
För kännedom: 
Medborgaren 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 28 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §100/21   Dnr: KS 2021/196 
 
Medborgarförslag om att anlägga en skatepark på 
Fröjevi eller i anslutning till Fröjevi i Frövi 
 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen ska anlägga en skatepark i 
närheten av Fröjevi i Frövi. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
 
För åtgärd: 
Handläggargrupp medborgarförslag 
 
För kännedom: 
Medborgaren 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 29 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §101/21   Dnr: KS 2021/192 
 
Medborgarförslag om omklädningsrum och toalett vid 
badet vid före detta Strandskolan 
Lindesbergbostäders lägenheter i Lindesberg 
 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen bygger omklädningsrum och 
toaletter vid gamla Strandskolan i Lindesberg. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
För åtgärd: 
Handläggargrupp medborgarförslag 
 
För kännedom: 
Medborgaren 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 30 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §102/21   Dnr: KS 2021/201 
 
Medborgarförslag om att måla om bänkarna på 
Norrtullstorget i Lindesberg 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har lämnat in ett förslag att bänkarna på 
Norrtullstorget i Lindesberg ska målas om i rosa färg. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
För åtgärd: 
Handläggargrupp medborgarförslag 
 
För kännedom: 
Medborgaren 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 31 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §104/21   Dnr: KS 2021/230 
 
Enkel fråga från Lillemor Bodman (M) om hur planen 
ser ut för att fontänen Leda och Svanen på 
Rådhustorget i Lindesberg sättas i funktion 
 

Beslut 
Den enkla frågan ställs och besvaras. 

Ärendebeskrivning 
Enkel fråga från Lillemor Bodman (M) om hur planen ser ut för 
att fontänen Leda och Svanen på Rådhustorget i Lindesberg 
sättas i funktion. Bengt Storbacka (S) kommunstyrelsens 
ordförande besvarar den enkla frågan med att SBB har haft 
kontakt med firman som ska laga fontänen. Om allt går enligt 
plan ska fontänen vara i funktion år 2022. 

Förslag till beslut 
Den enkla frågan ställs och besvaras. 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 32 (32) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §105/21 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunfullmäktige : 
 
2021-06-11 Samhällsbyggnadsförbundet § 70 Svar på 
revisionsrapport granskning av bokslut och 
årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 2020 Dnr KS 2021/79 

  

 
2021-01-12 BUN § 6 Svar på Medborgarförslag om att 
starta en kommunal Naturskola i Lindesberg - Avslås 
Dnr KS 2020/195 

  

 
2021-06-15 Ny ersättare i kommunfullmäktige efter 
Linda Andersson (S) är Libaan Mohamud (S) Dnr KS 
2021/146 

  

 
2021-06-18 Kungörelse om ansökan om förlängning för 
tillstånd till vattenverksamhet på Loppholmen för 
uppläggning av muddermassor målnr M 4015-21 Aktbil 
6 Dnr KS 2021/71 

  

 
2021-06-22 Beslut om förordnande av 
begravningsombud Göran Andersson Dnr 204-8800-
2021 Dnr KS 2020/158 

  

 
2021-05-27 Begäran om svar på revisionsrapport 
Förstudie - Kommunens långsiktiga planering Dnr KS 
2021/150 
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