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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-02-26 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats och tid: 

 
Lindeskolans aula, Lindesberg, kl. 17:00-20.00 

Beslutande: Se bilaga 

 
Övriga 

deltagare: 
Helena Randefelt, kommunsekreterare 

Ida Frödén, kanslichef 

Christer Lenke, kommunchef 

Gunilla Sandgren, ekonomichef 

Marita Haraldson (MP), ersättare som inte tjänstgör 

Mats Melander (M), ordförande kommunala revisionen 

 
Utses att justera Zaki Habib (S) och Lillemor Bodman (M) med Irja Gustavsson (S) och 

Virosa Viberg (SD) som ersättare. 
Justeringens 

plats och tid: 
Måndag den 5 mars klockan 10.00 på sekreterarens rum. 

 

 
 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

Helena Randefelt 

 

Paragraf 

 

1 - 27 

 

Ordförande 

 

____________________________________________________ 

Bengt Storbacka 

 

Justerare 

 

 

Justerare 

 

____________________________________________________ 

Zaki Habib  

 

____________________________________________________ 

Lillemor Bodman 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ledamöter 

Anders Ceder (S) 

Irja Gustavsson (S) 

Linda Svahn (S) 

Bengt Storbacka (S) 

Linda Andersson (S) 

Daniel Andersson (S) 

Joacim Hermansson (S) 

Zaki Habib (S) 

Kristine Andersson (S) 

John Omoomian (S) 

Lennart Olsson (S) 

Jonas Bernström (S) 

Arnold Bengtsson (S) 

Nafih Mawlod (S) 

Jonas Kleber (C) 

Susanne Karlsson (C) 

Tuula Marjeta (C) 

Johan Andersson (C) 

Ulf Axelsson (V) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Anniette Lindvall (M) 

Jan Hansson (M) 

Lillemor Bodman (M) 

Sven-Erik Larsson (M) 

Margareta Tillas ((L)) 

Ingrid Åberg (KD) 

Agneta Nilsdotter (MP) 

Per Söderlund (SD) 

Virosa Viberg (SD) 

Pamela Hopkins (SD) 

Thord Durnell (SD) 

Jan Marne (SD) 

Birgitta Duell (SD) 

Mats Seijboldt (SD) 

Anders Eriksson (SD) 

 

Tjänstgörande ersättare 

Ulla Lundqvist (S) för Farhia Ahmed Shekh (S) 

Bo Stenberg (S) för Annamaria Ericsson (S) 

Pia Sternheden (S) för Margareta Ahlm (S) 

Tina Morling (C) för Christina Pettersson (C) 

Agnetha Lindkvist (V) för Gunilla Remnert (V) 

Tomas Klockars (M) för Fredrik Lindmark (M) 

Bertil Jansson (M) för Anna Öfverström (M) 

Inger Griberg (MP) för Bengt Evertsson (MP) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 

§1/18 Information från kommunala revisionen om deras planerade arbete 

2018 

  

§2/18 Revidering av riktlinjer för medborgardialog  

  

§3/18 Revidering av reglemente för kommunstyrelsens resestipendium 

  

§4/18 Revidering av bolagsordningar för de kommunala bolagen från 

2018-02-26 tillsvidare 

  

§5/18 Revidering av avtal mellan Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 

och Nora kommun om gemensam nämnd för 

överförmyndarverksamheten 

  

§6/18 Taxa för fordonsflytt, uppställning samt skrotning av fordon i 

Lindesbergs kommun  

  

§7/18 Felparkeringsavgift i Lindesbergs kommun 

  

§8/18 Ombudgetering av investeringsbudget 2017 till 2018 för 

socialnämnden  

  

§9/18 Avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

  

§10/18 Fyllnadsval av ombud till stämma för Linde Stadshus AB efter 

Hans-Olof Hake (S) 

  

§11/18 Redovisning av motioner överlåtna till nämnder per den 14 

december 2017 

  

§12/18 Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 

14 december 2017 

  

§13/18 Svar på motion från Bo Carlqvist (L) om att anordna 

motionsredskap i anslutning till lekplatsen vid Herrgårdsvägen, 

Månstigen och Björkvägen i Guldsmedshyttan  

  

§14/18 Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita 

Haraldsson (MP) om förmånscyklar till kommunens anställda 

  

§15/18 Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Inger Griberg 

(MP) om solceller på tak som ägs av Lindesbergsbostäder AB 

eller Fastigheter i Linde AB  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§16/18 Motion från Sven-Erik Larsson (M) om att kommunfullmäktige 

beslutar om ett omtag i utredningen om arkivplats i Stripa 

  

§17/18 Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om gratis fysisk träning för 

äldre 

  

§18/18 Motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldson (MP) 

om körkortsteori till alla gymnasieelever 

  

§19/18 Medborgarförslag om en grusad gång- och cykelväg mellan 

Guldsmedshyttan-Larsbo-Fanthyttan-Havsta 

  

§20/18 Medborgarförslag om askkoppar utanför biblioteket i Lindesberg 

  

§21/18 Medborgarförslag om att det ska finnas parkeringsplatser på rätt 

sida om järnvägen för hemtjänst- och nattpatrullens personal i 

Lindesberg  

  

§22/18 Medborgarförslag om hyresreducering för hyra av gymnastiksal 

för Storå Gymnastikförening 

  

§23/18 Medborgarförslag om Stripa Gruva och dess framtid 

  

§24/18 Allmänhetens frågestund 

  

§25/18 Svar på interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om Stripa 

gruvområde 

  

§26/18 Svar på interpellation från Sven Erik Larsson (M) om 

Stripagruvans framtid 

  

§27/18 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §1/18   Dnr: KS 2018/73 

 

Information från kommunala revisionen om deras 

planerade arbete 2018 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

 

Ordförande för kommunala revisionen, Mats Melander (M), informerar 

kommunfullmäktige om deras planerade arbete 2018.  

 

Den första projektplanen handlar om granskning av teknisk IT och 

intrångsskydd, därefter följer uppföljning av fem tidigare genomförda 

granskningar: Internkontroll av konst, inköp och upphandling, 

socialsekreterarnas arbetsbörda, kommunstyrelsens uppsiktsplikt och 

ägarstyrning, samt barnkonventionen i kommunens arbete. 

 

Revisionen ska även granska uppföljningsansvaret för ungdomar som 

inte kommer in på gymnasiet och kommunens arbete för att motverka 

hot och våld mot anställda och förtroendevalda. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att kommunfullmäktige ska 

tacka för informationen. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §2/18   Dnr: KS 2017/450 

 

Revidering av riktlinjer för medborgardialog  

Förslag till beslut 

Reviderade riktlinjer för medborgardialog enligt förslag daterat 2017-

12-08 antas med följande förändringar:  

 

”vid inbjudan ska syftet vara tydligt” läggs till på sidan 2 under 

rubriken syfte med medborgardialog  

”utveckla demokratin” i andra meningen på sidan 2 under rubriken 

syfte med medborgardialog ändras till ”förstärka demokratin”  

Ärendebeskrivning 

Dokumentet Riktlinjer för medborgardialog som en del i styrprocessen 

gäller till och med 2017-12-31 och har därför setts över. Vissa 

förändringar föreslås för att anpassa dokumentet till nuvarande 

verksamhet. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2018 att föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

 

Reviderade riktlinjer för medborgardialog enligt förslag daterat 2017-

12-08 antas med följande förändringar:  

 

”vid inbjudan ska syftet vara tydligt” läggs till på sidan 2 under 

rubriken syfte med medborgardialog  

”utveckla demokratin” i andra meningen på sidan 2 under rubriken 

syfte med medborgardialog ändras till ”förstärka demokratin”  

 

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunsekreterare 

 

Meddelas för kännedom: 

Folkhälsoteamet 

Nämnder och förvaltningar 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §3/18   Dnr: KS 2017/460 

 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsens 

resestipendium 

Förslag till beslut 

 

Reviderat reglemente för kommunstyrelsens resestipendium daterat den 

22 januari 2018 antas. 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 2017 att uppdra till 

kanslienheten att revidera riktlinjen för resestipendiet om en resa ställs 

in. Kommundirektören har sedan tidigare ett uppdrag att revidera 

reglementet utifrån annonsering på kommunens sociala medier.  

 

Kanslienheten har tagit fram ett förslag till revidering av 

kommunstyrelsens resestipendium.  

 

Den första förändringen innebär att stipendiaten ska genomföra resan 

inom ett år efter beslut fattats och vid utebliven resa ska stipendiaten 

betala tillbaka stipendiesumman. 

 

Den andra förändringen innebär att annonsering även ska ske på 

kommunens sociala medier. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 januari 2018 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar: 

 

Reviderat reglemente för kommunstyrelsens resestipendium daterat den 

22 januari 2018 antas. 

 

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunsekreterare 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §4/18   Dnr: KS 2018/22 

 

Revidering av bolagsordningar för de kommunala 

bolagen från 2018-02-26 tillsvidare 

 

Beslut  
 

Kommunfullmäktige antar bolagsordningar för de kommunala bolagen 

Linde Stadshus AB, Fastigheter i Linde AB, Lindesbergsbostäder AB, 

Linde Energi AB, Linde Energi Försäljning AB samt Besök Linde AB 

att gälla från och med den dag beslutet vunnit laga kraft.  

 

Ärendebeskrivning  
 

Bolagsverket har godkänt bolagsordningar för Linde Stadshus AB, 

Fastigheter i Linde AB, Lindesbergsbostäder AB samt Besök Linde 

AB. Vid handläggning av bolagsordningar för Linde Energi AB och 

Linde Energi Försäljning AB har dessa ej godkänts då det inte framgår 

att kallelse till årsstämma ska ske per post utan endast skriftligen.  

Därför föreslås att ett tillägg gör i samtliga bolagsordningar under § 11 

med ”per post”.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 januari 2018 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta bolagsordningar för de kommunala 

bolagen Linde Stadshus AB, Fastigheter i Linde AB, 

Lindesbergsbostäder AB, Linde Energi AB, Linde Energi Försäljning 

AB samt Besök Linde AB att gälla från och med den dag beslutet 

vunnit laga kraft. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Agneta Nilsdotter (MP) föreslår att allmänheten via press och 

annonsering på kommunens bibliotek ska få reda på att det är 

bolagsstämmor. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande tar först upp kommunstyrelsens förslag och finner att 

förslaget godkänns. 

 

Ordförande tar därefter upp Agneta Nilsdotters tilläggsförslag och 

finner att förslaget avslås. 

 

Reservationer 

 

Agneta Nilsdotter (MP) och Inger Griberg (MP) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Agneta Nilsdotters (MP) tilläggsförslag. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunchef 

 

Meddelas för kännedom: 

Linde Stadshus AB 

Fastigheter i Linde AB 

Lindesbergsbostäder AB 

Linde Energi AB 

Linde Energi Försäljning AB 

Besök Linde AB 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

KF §5/18   Dnr: KS 2017/440 

 

Revidering av avtal mellan Hällefors, Lindesbergs, 

Ljusnarsbergs och Nora kommun om gemensam nämnd 

för överförmyndarverksamheten 

Beslut  

 

Kostnadsfördelning för Bergslagens överförmyndarnämnd ska baseras 

på invånarantalet i respektive medlemskommun den 1 november året 

innan verksamhetsåret.  

 

§ 4 andra stycket i ”Avtal om bildande av gemensam nämnd enligt 

kommunallagen kap. 4 § punkt 5 skulle få följande lydelse:  

De deltagande kommunerna ska lämna driftbidrag till den 

gemensamma nämndens verksamhet med belopp som motsvarar den 

totala faktiska kostnaden för verksamheten fördelad utifrån 

invånarantalet i respektive kommun den 1 november innan 

verksamhetsåret.  

 

Ärendebeskrivning  
 

Lindesbergs kommun har sedan tidigare avtal med Ljusnarsbergs 

kommun, Hällefors kommun och Nora kommun om bildande av 

gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten. Ljusnarsberg är 

värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Ljusnarsbergs 

kommuns organisation.  

 

Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun beslutade den 9 

november 2017 att föreslå att kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun 

ska föreslå kommunfullmäktige besluta att kostnadsfördelning för 

Bergslagens överförmyndarnämnd ska baseras på invånarantalet i 

respektive medlemskommun den 1 november året innan 

verksamhetsåret.  

 

§ 4 andra stycket i ”Avtal om bildande av gemensam nämnd enligt 

kommunallagen kap. 4 § punkt 5 skulle få följande lydelse:  

De deltagande kommunerna ska lämna driftbidrag till den 

gemensamma nämndens verksamhet med belopp som motsvarar 

invånarantalet i respektive kommun den 1 november innan 

verksamhetsåret. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 januari 2018 att föreslå 

kommunfullmäktige besluta:  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kostnadsfördelning för Bergslagens överförmyndarnämnd ska baseras 

på invånarantalet i respektive medlemskommun den 1 november året 

innan verksamhetsåret.  

 

§ 4 andra stycket i ”Avtal om bildande av gemensam nämnd enligt 

kommunallagen kap. 4 § punkt 5 skulle få följande lydelse:  

De deltagande kommunerna ska lämna driftbidrag till den 

gemensamma nämndens verksamhet med belopp som motsvarar den 

totala faktiska kostnaden för verksamheten fördelad utifrån 

invånarantalet i respektive kommun den 1 november innan 

verksamhetsåret.  
 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 

Ljusnarsbergs kommun 

 

Meddelas för kännedom: 

Ekonomienheten 

Hällefors kommun 

Nora kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §6/18   Dnr: KS 2017/448 

 

Taxa för fordonsflytt, uppställning samt skrotning av 

fordon i Lindesbergs kommun  

Beslut 

 

Lindesbergs kommun antar föreslagen taxa för fordonsflytt, 

uppställning samt skrotning av fordon, att gälla fr o m 1 april 2018.  

Ärendebeskrivning 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår att införa taxa för 

fordonsflytt, uppställning samt skrotning av fordon. 

 

Förbundet ser problem med långtidsuppställda fordon ur både ett  

trafik-, säkerhets-, och miljöperspektiv i kommunen. Kostnaden för 

detta bör inte belasta kommuninvånarna utan finansieras i första hand 

av fordonsägaren och när detta inte är möjligt, fastighetsägaren. 

 

Kostnaden ska i de fall fordonen är uppställda på allmän platsmark 

tillföras fordonsägaren. Är fordonen uppställda på kvartersmark ska en 

beställning från fastighetsägaren om fordonsflytt inkomma till 

förbundet, i dessa fall debiteras fastighetsägaren för fordonsflytten. 

 

Förslag till taxa för fordonsflytt (inklusive mons) 

• Bärgning till uppställningsplats 2000 kronor 

• Bärgning för skrotning 2000 kronor/bärgning för skrotning med 

TMA (energiupptagande skydd) 2500 kronor 

• Fordon uppställt på uppställningsplats 50 kronor/dygn (max 90 

dagar) 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 januari 2018 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar: 

 

Lindesbergs kommun antar föreslagen taxa för fordonsflytt, 

uppställning samt skrotning av fordon, att gälla fr o m 1 mars 2018.  

 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att taxorna ska antas att gälla 

fr o m 1 april 2018. 

 

Beslutsgång 
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Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ordförande tar först upp kommunstyrelsens förslag och finner att 

förslaget godkänns. 

 

Ordförande tar därefter upp Bengt Storbackas (S) ändringsförslag och 

finner att förslaget godkänns. 

 

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbudet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §7/18   Dnr: KS 2017/447 

 

Felparkeringsavgift i Lindesbergs kommun 

 

Beslut 

 

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att invänta 

parkeringsutredningen som ska presenteras den 27 februari 2018. 

Ärendebeskrivning 

 

Samhällsbyggnadsförbundet anser att felparkeringsavgifterna bör 

justeras för att avgifterna ska motivera fordonsförare till att inte 

felparkera. 

 

Förslag till felparkeringsavgifter fr o m 1 mars 2018. 

En lista på överträdelser, dess belopp och eventuella kontrolltider. 

 

Stannat eller parkerat fordon 

• 01-08 800 kronor 0 minuter 

• 20-26 600 kronor 5 minuter 

• 30-31 800 kronor 0 minuter  

• 34-41 600 kronor 5 minuter 

 

(TSFS 2016:116, för överträdelsepunkter 01-41)   

 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 januari 2018 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar: 

 

Föreslagen revidering i felparkeringsavgifter antas att gälla fr o m 1 

mars 2018. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Inger Griberg (MP), Jan Hansson (M), Pär-Ove Lindqvist (M), Ulf 

Axelsson (V), Agneta Nilsdotter (MP), Virosa Viberg (SD), Mats 

Seijboldt (SD), Irja Gustavsson (S), Arnold Bengtsson (S), Jonas 

Kleber (C) föreslår att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen 

för att invänta parkeringsutredningen som ska presenteras den 27 

februari 2018. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, och 

finner att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen. 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §8/18   Dnr: KS 2018/18 

 

Ombudgetering av investeringsbudget 2017 till 2018 för 

socialnämnden  

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 500 000 kronor i 

socialnämndens budget från år 2017 till år 2018 för inventarier till ett 

nytt gruppboende inom funktionsstöd. 

Ärendebeskrivning 

 

I 2017 års investeringsbudget för socialförvaltningen finns 500 000 

som avser inventarier till ett nytt gruppboende inom funktionsstöd., 

investeringsnummer 96004. Boendet planerades vara färdigställt och i 

drift under år 2017 men den planerade starten har blivit framflyttad till 

2018. Investeringsbudgeten kommer därför inte att nyttjas under år 

2017 men behovet kvarstår år 2018. 

 

Om en ombudgetering inte sker innebär det att det nya boendets 

inventarier inte är finansierade och kostnaden tvingas då belasta den 

löpande driften.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 januari 2018 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 500 000 kronor i 

socialnämndens budget från år 2017 till år 2018 för inventarier till ett 

nytt gruppboende inom funktionsstöd. 

  

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Ekonomienheten 

 

Meddelas för kännedom: 

Socialnämnden 

Ekonomichef 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §9/18   Dnr: KS 2017/465 

 

Avsägelse av uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige 

Beslut 

 

• Bo Carlqvists (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige godkänns. 

• Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 

Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Bo Carlqvist (L). 

Ärendebeskrivning 

 

Bo Carlqvist (L) inkom den 19 december 2017 med avsägelse av 

uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

Länsstyrelsen i Örebro län 

 

Meddelas för kännedom: 

Personalenheten 

Bo Carlqvist (L) 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §10/18   Dnr: KS 2017/410 

 

Fyllnadsval av ombud till stämma för Linde Stadshus AB 

efter Hans-Olof Hake (S) 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige utser Tommy Kragh (S) till ombud till stämma för 

Linde Stadshus AB efter Hans-Olof Hake (S). 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Socialdemokraterna har nominerat Tommy Kragh (S) till ombud till 

stämma för Linde Stadshus AB efter Hans-Olof Hake (S). 

 

 

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

 

Meddelas för kännedom: 

Linde Stadshus AB 

Tommy Kragh (S) 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §11/18   Dnr: KS 2018/15 

 

Redovisning av motioner överlåtna till nämnder per den 

14 december 2017 

Beslut 

 

Redovisning läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska 

kommunstyrelsen vid fullmäktiges april- och oktobersammanträde 

redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 

 

Kanslienheten har i en förteckning redovisat de motioner som inte är 

slutbehandlade per den 14 december 2017. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 januari 2018 att redovisning av 

motioner som inte är slutbehandlade per den 14 december 2017 

överlämnas till kommunfullmäktige. 

 

_____ 

 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §12/18   Dnr: KS 2018/14 

 

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder 

per den 14 december 2017 

Förslag till beslut 

 

Redovisning läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 32 ska det vid 

fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisas de 

medborgarförslag som överlåtits till nämnder att besvara.  

 

Kanslienheten har i en förteckning redovisat medborgarförslag 

överlåtna till nämnder per den 14 december 2017. 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 januari 2018 att redovisning av 

medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 14 december 2017 

överlämnas till kommunfullmäktige. 
 

 

_____ 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §13/18   Dnr: KS 2017/361 

 

Svar på motion från Bo Carlqvist (L) om att anordna 

motionsredskap i anslutning till lekplatsen vid 

Herrgårdsvägen, Månstigen och Björkvägen i 

Guldsmedshyttan  

Beslut 

Motionen avslås med kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 

den 13 december 2017. Uppdraget att uppföra ett utegym i 

Guldsmedshyttan finns redan.  

Ärendebeskrivning 
 

Bo Carlqvist (L) inkom den 3 oktober 2017 med en motion där han 

föreslår att den lekplats som är belägen i parken mellan 

Herrgårdsvägen, Månstigen och Björkvägen i Guldsmedshyttan skulle 

kunna kompletteras med enklare motionsredskap. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2017 att remittera 

motionen till kommunstyrelsen. 

 

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har tillväxtförvaltningen 

fått i uppgift att hitta förslag på finansiering för inköp av ett utegym i 

Guldsmedshyttan. Den 2 november 2017 inkom ekonomienheten med 

en tjänsteskrivelse med förslag på omdisponering av investeringsmedel.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2017 KS § 205: 

• Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera investeringsmedel 

med 0,4 miljoner kronor från projekt 93 004 bokbuss, till 

projekt 93 058 utegym Guldsmedshyttan. 

• Kommunstyrelsen ger startbesked för ovan nämnda arbeten.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 januari 2018 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar att motionen besvaras med 

kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad den 13 december 2017. 

Uppdraget att uppföra ett utegym i Guldsmedshyttan finns redan.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att motionen ska avslås med 

kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad den 13 december 2017. 

Uppdraget att uppföra ett utegym i Guldsmedshyttan finns redan. 

 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Bengt Storbackas (S) 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Bengt 

Storbackas (S) förslag.  

_____ 
Meddelas för kännedom: 

Bo Carlqvist (L) 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §14/18   Dnr: KS 2017/415 

 

Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita 

Haraldsson (MP) om förmånscyklar till kommunens 

anställda 

Beslut 

Motionen besvaras med kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 

den 11 december 2017. Uppdraget att arbeta med förmånscyklar finns 

redan.  

Ärendebeskrivning 

 

Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldsson (MP) inkom den 20 

november 2017 med en motion om förmånscyklar till kommunens 

anställda.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2017 att remittera 

motionen till kommunstyrelsen. 

 

Den 21 augusti 2017 beslutade utskottet för stöd och strategi § 21 att ge 

kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningar för att införa 

förmånscyklar till anställda inom Lindesbergs kommun. Det skulle 

främja folkhälsa, miljöperspektiv och göra Lindesbergs kommun till en 

attraktivare arbetsgivare. 

 

På utskottet för stöd och strategis sammanträde den 27 november 2017 

informerade personalchef Carina Fyrpihl om det pågående arbete med 

utformningen av förmånscyklar till anställda. Den 13 februari 2018 ska 

utskottet få uppdaterad information om hur arbetet fortlöpt. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 januari 2018 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar att motionen besvaras med 

kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad den 11 december 2017. 

Uppdraget att arbeta med förmånscyklar finns redan.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Agneta Nilsdotter (MP) föreslår bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Agneta Nilsdotters 

(MP) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Reservationer 

 

Agneta Nilsdotter (MP) och Inger Griberg (MP) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Agneta Nilsdotters (MP) förslag. 

_____ 
Meddelas för kännedom: 

Agneta Nilsdotter (MP) 

Marita Haraldsson (MP) 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §15/18   Dnr: KS 2017/111 

 

Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Inger 

Griberg (MP) om solceller på tak som ägs av 

Lindesbergsbostäder AB eller Fastigheter i Linde AB  

Beslut 

 

Motionen avslås med hänvisning till yttrande från Fastigheter i Linde 

AB daterat den 14 november 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Agneta Nilsdotter (MP) och Inger Griberg (MP) inkom den 1 mars 

2017 med en motion om solceller på tak som ägs av 

Lindesbergsbostäder AB eller Fastigheter i Linde AB.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2017 att remittera motionen 

till kommunstyrelsen. 

 

Motionen remitterades den 4 juli 2017 till Fastigheter i Linde AB 

(FALAB) för yttrande. 

 

VD för Fastigheter i Linde AB inkom den 14 november 2017 med 

yttrande där det framkommer att vid all nyproduktion och samtliga 

större renoveringsarbeten övervägs alltid möjligheten att 

energioptimera fastigheterna ur ett livscykelperspektiv. Vid dessa 

analyser ingår idag tillverkning av el via solceller som en parameter. 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 januari 2018 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till 

yttrande från Fastigheter i Linde AB daterat den 14 november 2017.  
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Agneta Nilsdotter (MP) föreslår bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Agneta Nilsdotters 

(MP) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservationer 

 

Agneta Nilsdotter (MP) och Inger Griberg (MP) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Agneta Nilsdotters (MP) förslag. 

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 
Meddelas för kännedom: 

Agneta Nilsdotter (MP) 

Marita Haraldsson (MP) 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §16/18   Dnr: KS 2017/474 

 

Motion från Sven-Erik Larsson (M) om att 

kommunfullmäktige beslutar om ett omtag i utredningen 

om arkivplats i Stripa 

Beslut 

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Sven-Erik Larsson (M) inkom den 28 december 2018 med en motion 

där han föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om ett omtag i 

utredningen om arkivplats i Stripa. 

 

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §17/18   Dnr: KS 2018/38 

 

Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om gratis fysisk 

träning för äldre 

Beslut 

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

 

Agneta Nilsdotter (MP) inkom den 26 januari 2018 med en motion där 

hon föreslår att Lindesbergs kommuns invånare över 60 år får en 

inbjudan till att börja träna under ledning av kunnig personal. 

 

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

  

 

 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §18/18   Dnr: KS 2018/71 

 

Motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita 

Haraldson (MP) om körkortsteori till alla gymnasieelever 

Beslut 

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

 

Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldsson (MP) inkom med en 

motion den 13 februari 2018 där de föreslår att Lindesbergs kommun 

ska erbjuda alla gymnasieelever körkortsteori. 

 

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

  

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §19/18   Dnr: KS 2017/322 

 

Medborgarförslag om en grusad gång- och cykelväg 

mellan Guldsmedshyttan-Larsbo-Fanthyttan-Havsta 

Beslut 

 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

 

Larsbo Samfällighetsförening föreslår i ett medborgarförslag daterad 

den 25 augusti 2017 att en grusad gång- och cykelväg mellan 

Guldsmedshyttan – Larsbo – Fanthyttan – Havsta ska skapas på vägens 

östra sida. 

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 
Meddelas för kännedom: 

Larsbo Samfällighetsförening 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §20/18   Dnr: KS 2018/56 

 

Medborgarförslag om askkoppar utanför biblioteket i 

Lindesberg 

Beslut 

 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

 

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 29 januari 

2018 att speciella askkoppar ska placeras utanför biblioteket i 

Lindesberg. 

 

 

 

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

  
Meddelas för kännedom: 

Förslagsställaren 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §21/18   Dnr: KS 2018/57 

 

Medborgarförslag om att det ska finnas 

parkeringsplatser på rätt sida om järnvägen för 

hemtjänst- och nattpatrullens personal i Lindesberg  

Beslut 

 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

 

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 1 februari 

2018 att det ska finnas parkeringsplatser på rätt sida av järnvägen för 

hemtjänst- och nattpatrullen i Lindesberg. 

 

 

 

 

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

  
Meddelas för kännedom: 

Förslagsställaren 

  

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §22/18   Dnr: KS 2018/67 

 

Medborgarförslag om hyresreducering för hyra av 

gymnastiksal för Storå Gymnastikförening 

Beslut 

 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

 

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 30 januari 

2018 att Storå gymnastikförening ska få hyresreducering för hyra av 

gymnastiksalen i Storå. 

 

 

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

  
Meddelas för kännedom: 

Förslagsställaren 

  

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §23/18   Dnr: KS 2018/65 

 

Medborgarförslag om Stripa Gruva och dess framtid 

Beslut 

 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

 

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 5 februari 

2018 att han ska få ta del av viljeyttringar, konkreta planer och idéer för 

Stripa gruvmiljö och dess framtid. 

 

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

  
Meddelas för kännedom: 

Förslagsställaren 

 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §24/18   Dnr: KS 2018/72 

 

Allmänhetens frågestund 

 

Ärendebeskrivning 

 

Under allmänhetens frågestund ställer 4 medborgare frågor om Stripa 

gruva, bland annat om hyror, näringsidkarnas hyresförhållande, 

strategier för kommunikation och ägardirektiv för Besök Linde AB. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S) och ordförande i 

Besök Linde AB Arnold Bengtsson (S) besvarar frågorna. 

 

_____ 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §25/18   Dnr: KS 2018/66 

 

Svar på interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om 

Stripa gruvområde 

Beslut 

 

Interpellationen får ställas och besvaras. 

Ärendebeskrivning 

 

Agneta Nilsdotter (MP) inkom den 12 februari 2018 med en 

interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Stripa gruvområde. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S) inkom med 

skriftligt interpellationssvar den 22 februari 2018. 

 

_____ 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §26/18   Dnr: KS 2018/68 

 

Svar på interpellation från Sven Erik Larsson (M) om 

Stripagruvans framtid 

Beslut 

 

Interpellationen får ställas och besvaras. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Sven-Erik Larsson (M) inkom den 12 februari 2018 med en 

interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Stripa gruvas 

framtid. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S) inkom med 

skriftligt interpellationssvar den 22 februari 2018. 

 

 

 

_____ 

 

  

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2018-02-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §27/18 

 

Meddelanden 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunfullmäktige : 

 

2017-10-28 Lagakraftbevis för Detaljplan för del av 

Brodalen 1:1 med flera, ny grundskola i Lindesberg 28 oktober 

2017  Dnr S-2015-1022 Dnr AKK2016/408 

  

 

2017-12-14 Revisionsrapport Granskning av statsbidrag 

Dnr KS 2017/462 

  

 

2017-12-18 Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag 

givna av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, 

december 2017 Dnr KS 2017/463 

  

 

2017-12-19 Hällefors KF § 215 Samverkansavtal för 

gemensam nämnd och förvaltning Samhällsbyggnad 

Bergslagen - mark- och exploateringsfunktion 2018-01-01 Dnr 

KS 2017/349 

  

 

2018-02-07 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens 

sammanträde den 30 januari 2018 - Mark för exploatering vid 

tennisanläggningen i Lindesberg Dnr AKK2016/299 

  

 

 

2017-12-11 Ny ersättare i kommunfullmäktige (S) Dnr 

KS 2017/407 

  

 

 

 

 


