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Plats och tid Lindeskolans aula, kl. 17.00-18.30 

Beslutande  Se bilaga 

 

  
Övriga deltagande  Ida Frödén, kanslichef/sekreterare 

Christer Lenke, kommunchef 

Sofie Östlund, vik. kommunsekreterare 

Malin Ekholm, nämndsekreterare 

Inger Griberg, ej tjänstgörande ersättare § 1-5 

Mats Melander, revisionen 

Gunilla Karlsson, revisionen 

 
 

Utses att justera 
  

Linda Svahn(S) och Jan Hansson (M) med Victoria Johansson (S) och 

Ingrid Åberg (KD) som ersättare.  

 
 

Justeringens  

plats och tid 

 

Kanslichefens rum, 9 mars, 15.00  

 
Underskrifter  Sekreterare…………………………………………………………  Paragrafer  § 1-14  

Ida Frödén 

  

 Ordförande  ……………………………………………………………… 
Bengt Storbacka 

  

 Justerare   …………………………………………………………….…. 
Linda Svahn (S)  

 

Justerare   …………………………………………………………….…. 
Jan Hansson (M)  

 

 
 
 

 

 
Organ  

 

Sammanträdesdatum 
 

Anslaget sätts upp 

 

Förvaringsplats 

för protokollet 
 

Underskrift 

  ANSLAG – BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

 Kommunfullmäktige 
 

 2017-03-01 
 

                                                                                            Anslaget tas ned   

 

  Kanslienheten 

 
.............................................................................................. 
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Ledamöter  

Bengt Storbacka (S) 

Fredrik Lindmark (M) 

Tuula Marjeta (C) 

Margareta Ahlm (S) 

Daniel Andersson (S) 

Kristine Andersson (S) jäv § 8 

Linda Andersson (S) 

Arnold Bengtsson (S) 

Jonas Bernström (S) 

Irja Gustavsson (S) 

Zaki Habib (S) 

Joacim Hermansson (S) 

Victoria Johansson (S) 

Nafih Mawlod (S) 

Lennart Olsson (S) 

Linda Svahn (S) 

Ulf Axelsson (V) 

Susanne Karlsson (C) 

Jonas Kleber (C) 

Christina Pettersson (C) 

Jan Hansson (M) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Anniette Lindvall (M) 

Lillemor Bodman (M)  

Anna Öfverström (M)  

Ingrid Åberg (KD) 

Bengt Evertsson (MP) 

Agneta Nilsdotter (MP) 

Per Söderlund (SD)  

Thord Durnell (SD 

Jan Marne (SD) 

Mats Seijboldt (SD 

Anders Eriksson (SD) 

 

Tjänstgörande ersättare  

Marie Olsson (S) för Anders Ceder (S) 

Christer Pihlblad (S) för Kristine Andersson (S) § 8 

Hans-Olof Hake (S) för John Omoomian (S)  

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

Bo Stenberg (S) för Annamaria Ericsson (S)  

Tina Morling (C) för Jenny Larsson (C) 

Thomas Klockars (M) för Sven Erik Larsson (M)  

Bo Carlqvist (L) för Margareta Tillas (L)  

Inger Griberg (MP) för Agneta Nilsdotter § 6-14 
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Ärendeförteckning  
 

§ 1/2017 Information från kommunala revisionen om deras planerade arbete 

  

§ 2/2017 Information om asyl- och flyktingmottagandet 

 

§ 3/2017 Riktlinjer för rökfri arbetstid 

 

§ 4/2017 Reviderade bolagsordningar. Ägardirektiv och riktlinjer för ägarstyrning av 

kommunens bolag  

 

§ 5/2017 Ombudgetering av investeringsprojekt 2017  

  

§ 6/2017 Ny medlem, Ljusnarsbergs kommun, i den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, nytt samverkansavtal och 

reglemente 

 

§ 7/2017 Svar på motion från Per Carlström (-) om koldioxidprogram i Lindesbergs kommun 

 

§ 8/2017 Förslag till förändrad arvodesnivå för ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen 

 

§ 9/2017  Motion från Bengt Evertsson (MP) om biograf och kultur 

 

§ 10/2017 Medborgarförslag att iordningställa simbassängen i annexet till ekbackaskolan i 

Fellingsbro 

 

§ 11/2017 Meddelanden 

 

§ 12/2017 Medborgarförslag om att förändra bilbron vid södra änden i Lindesberg till mer 

gammal stil 

 

§ 13/2017 Medborgarförslag om att byta ut farthindren söder om staden mot fartgupp 

 

§ 14/2017  Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i Lindesbergs tätort 
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KF § 1    

 

Information från kommunala revisionen om deras planerade 

arbete 

 

Mats Melander, ordförande i kommunala revisionen berättar om vilka som 

ingår i den kommunala revisionen och vilka riktlinjer de har att följa. 

Revisionens plan för året är bland annat att granska grundskolans 

måluppfyllelse, socialnämndens budget samt budgetuppföljning och 

nämndernas investeringsprocess.  
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KF § 2    

 

Information om asyl- och flyktingmottagandet  
 

Kommunchef Christer Lenke ger aktuell information om asyl- och 

flyktingmottagandet i Lindesbergs kommun. I dagsläget kommer i princip 

inga flyktingar till kommunen. Endast en ensamkommande ungdom har 

kommit till Lindesbergs kommun under 2017. Kommunen har för 

närvarande inget tvingande mottagande för personer med 

uppehållstillstånd.  

 

Migrationsverkets asylverksamhet i Allmänningbo har stängt och 

verksamheten i Båtshagen stänger inom några veckor. Socialförvaltningen 

anpassar sin verksamhet utifrån förändringarna som sker. 

 

Det kommunala boendet Vågen kommer framöver att både vara hem för 

vård och boende samt stödboende.  

 

_________ 
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KF § 3   Dnr. AKK 2016/373 

 

Riktlinjer för rökfri arbetstid   
 

Beslut 
 

Kommunfullmäktige antar uppdatering av riktlinjer ”Rökfri arbetstid”, att 

gälla från och med 2017-04-01. Uppdaterar riktlinjer ”Rökfri arbetstid” KF 

§ 30/2011.  

 

Ärendebeskrivning 
 

Lindesbergs kommun införde 1 januari 2012 rökfri arbetstid. Under 

2014/2015 genomfördes en utvärdering bland kommunens medarbetare 

utifrån riktlinjerna. Resultatet har diskuterats både i kommunens 

ledningsgrupp samt varit uppe för dialog i kommunövergripande 

samverkansgrupp. Rökfri arbetstid är en viktig folkhälsofråga och inte 

minst en miljöfråga. Nuvarande riktlinjer är skrivna utifrån en äldre grafisk 

manual och behöver uppdateras. Några få uppdateringar textmässigt har 

också gjorts. 

Personalchefen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2016 

att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 Kommunfullmäktige antar uppdatering av riktlinjer ”Rökfri 

arbetstid”, att gälla från och med 2017-01-01. Uppdaterar riktlinjer 

”Rökfri arbetstid” KF § 30/2011. 

Utskottet för stöd och strategi beslutade den 28 november föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 Kommunfullmäktige antar uppdatering av riktlinjer ”Rökfri 

arbetstid”, att gälla från och med 2017-01-01. Uppdaterar riktlinjer 

”Rökfri arbetstid” KF § 30/2011. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2016 § 251; 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

 Kommunfullmäktige antar uppdatering av riktlinjer ”Rökfri 

arbetstid”, att gälla från och med 2017-01-01. Uppdaterar riktlinjer 

”Rökfri arbetstid” KF § 30/2011. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Mats Seijboldt (SD) föreslår avslag på förvaltningens förslag med undantag 

för avsnittet ”hjälp och stöd för att sluta röka, på sidan 4”. 

 

Per Söderlund (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Mats 

Seijbolts (SD) förslag.  
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Agneta Nilsdotter (MP), Irja Gustavsson (S), Daniel Andersson (S), Pär-

Ove Lindqvist (M), Ulf Axelsson (V), Jonas Kleber (C), Joachim 

Hermansson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att de reviderade riktlinjerna ska 

gälla från och med 1 april 2017.  

 

Beslutsgång  

 

Ordförande Bengt Storbacka ställde förslagen mot varandra och fann att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Därefter 

frågar han om riktlinjerna ska gälla från och med den 1 april 2017 och 

finner att kommunfullmäktige har beslutat att de ska gälla från och med den 

1 april 2017. 

 

Reservation  

 

Per Söderlund (SD), Mats Seijbolt (SD), Thord Durnell (SD), Jan Marne 

(SD) och Anders Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

Mats Seijbolts (SD) förslag.  

_________ 
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KS § 4   Dnr. AKK 2016/448 

 

Reviderade bolagsordningar, ägardirektiv och riktlinjer för 

ägarstyrning av kommunens bolag   

 

Beslut 

 

Bolagsordningar gällande från 2017 för Linde Stadshus AB, Fastigheter i 

Linde AB, Lindesbergsbostäder AB, Linde Energi AB, Linde Energi 

försäljning AB samt Besök Linde AB antas. 

 

Ägardirektiv gällande från 2017 för Linde Stadshus AB antas. 

 

Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag gällande från 2017-04-01  

antas. 

  

Ärendebeskrivning 

 

Nuvarande bolagsordningar, ägardirektiv samt strategi för ägarstyrning av 

de kommunala bolagen antogs under 2014 att gälla från 2015. Detta skedde 

parallellt med att strukturen för bolagskoncernen förändrades.  

 

En översyn har gjorts i VD-gruppen med stöd av auktoriserad revisor inom 

PWC samt utifrån SKL:s underlag och mallar för bolagsordningar och 

ägardirektiv. I de nuvarande dokumenten finns fler skrivningar som 

återfinns i mer en ett av dokumenten. En mer strikt uppdelning utifrån 

dokumentens syfte och status har eftersträvats.  

 

De förändringar som föreslås, förutom redaktionella ändringar, 

sammanfattas i en tjänsteskrivelse från kommunchef Christer Lenke 

daterad den 5 december 2016. 

Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2017 § 4; 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Bolagsordningar gällande från 2017 för Linde Stadshus AB, Fastigheter i 

Linde AB, Lindesbergsbostäder AB, Linde Energi AB, Linde Energi 

försäljning AB samt Besök Linde AB antas. 

 

Ägardirektiv gällande från 2017 för Linde Stadshus AB antas. 

 

Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag gällande från 2017 antas.  
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Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att Riktlinjer för ägarstyrning av 

kommunens bolag ska gälla från 2017-04-01. 

 

Irja Gustafsson (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att 

kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Agneta Nilsdotter (MP) föreslår ändringar i Riktlinjer för ägarstyrning; 

 

 Om styrelsen i bolagen är oenig ska fullmäktiges ställningstagande 

alltid inhämtas.  

 Ordförande i Linde Stadshus inte ska vara kommunstyrelsens 

ordförande.  

 Styrdokument som antagits av kommunfullmäktige där det framgår 

att det även ska gälla för bolagen, ska via Linde Stadshus anpassas 

för bolagen enligt samma förutsättningar som övriga delar av 

kommunkoncernen och även dessa ska följas upp.  

  

Beslutsgång  

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) tar först upp om kommunfullmäktige kan 
besluta enligt kommunstyrelsens förslag och finner att förslaget godkänns.  

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) tar därefter upp Bengt Storbacka (S) 

ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) tar därefter upp Agneta Nilsdotters (MP) 

ändringsförslag och finner att förslaget avslås.  

 

Reservation  

 

Bengt Evertsson (MP) och Agneta Nilsdotter (MP) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Agneta Nilsdotters (MP) förslag.  

 

_________ 

Meddelas för åtgärd:  

VD Linde stadshus AB 

Meddelas för kännedom: 

Linde stadshus AB 
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KF § 5   Dnr: KS 2017/24 

 

Ombudgetering av investeringsprojekt 2017  
 

Beslut 

 

Ombudgetering av investeringsprojekt 2017 enligt 

kommunledningskontorets förslag daterat den 23 januari 2017 godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunledningskontoret inkom den 24 januari 2017 med en 

sammanställning av förslag till ombudgetering av pågående 

investeringsprojekt. Förslaget till ombudgetering omfattar projekt som 

bestlutats för utförande 2016, men som av olika anledningar inte har kunnat 

påbörjas eller färdigställas. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 februari 2017 § 13; 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Ombudgetering av investeringsprojekt 2017 enligt 

kommunledningskontorets förslag daterat den 23 januari 2017 godkänns. 

 

Ledamöternas förslag till beslut  

 

Christina Petterson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

_________ 

Meddelas för åtgärd:  

Ekonomichef 

Meddelas för kännedom: 

Ekonomienheten 

 



LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunfullmäktige  2017-03-01 

    Justerande Utdragsbestyrkande 

 

11 

 

KF § 6   Dnr: KS 2017/34 

 

Ny medlem, Ljusnarsbergs kommun, i den gemensamma 

nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice, nytt samverkansavtal och reglemente  
 

Beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. för sin del godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro 

kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, 

Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun avseende samverkan 

angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med giltighet 

från och med 2017-04-01, 

 

2. från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, 

 

3. tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, 

Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun och Lindsbergs 

kommun upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft, 

 

4. tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård 

samt tolk- och översättarservice upphör när det nya reglementet träder i 

kraft. 

 

Ärendebeskrivning 
 

Ljusnarsbergs kommun vill från och med den 1 april 2017 ingå i den 

gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice. För att detta ska vara möjligt krävs samstämmiga beslut 

av regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, 

Hallsbergs, Laxå, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner. 

Lindesbergs kommun föreslås i en skrivelse från Region Örebro län 

daterad den 22 december 2016 besluta: 

 

1. för sin del godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro 

kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, 

Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun avseende samverkan 

angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med giltighet 

från och med 2017-04-01, 

 

2. från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden 

för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, 
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3. tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun,  

Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun och Lindsbergs 

kommun upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft, 

 

4. tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård samt tolk- och översättarservice upphör när det nya 

reglementet träder i kraft. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 februari 2017 § 19; 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. för sin del godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro 

kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, 

Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun avseende samverkan 

angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med giltighet 

från och med 2017-04-01, 

 

2. från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, 

 

3. tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, 

Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun och Lindsbergs 

kommun upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft, 

 

4. tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård 

samt tolk- och översättarservice upphör när det nya reglementet träder i 

kraft. 

 

 

_________ 

 
 

Meddelas för åtgärd: 

Region Örebro län 

 

Meddelas för kännedom: 

Medlemskommunerna 
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KF § 7   Dnr: AKK 2016/219 

 

Svar på motion från Per Carlström (-) om koldioxidprogram 

i Lindesbergs kommun  

Beslut 

Motionen avslås med kommunchefen tjänsteskrivelse daterad den 5 

december 2016. 

 

Ärendebeskrivning 
 

Per Carlström (-) inkom den 23 maj 2016 med en motion om 

koldioxidutsläpp där han uppmanat Lindesbergs kommun att inte ha så 

bråttom med att byta ut det som redan fungerar. Uppmaningen bygger på 

en tidningsartikel som hänvisar till att det enligt ny forskning är mer 

miljövänligt att behålla en gammal bil. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 24 maj 2016 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen gav den 30 augusti 2016 miljöberedningen i uppdrag att 

bereda svar på motionen. 

 

Kommunchef Christer Lenke inkom den 5 december 2016 med en 

tjänsteskrivelse där han skriver att när kommunen tillhandahåller fordon för 

tjänsteresor är den fler parametrar än koldioxidutsläpp som påverkar 

utbytestakten. Krav på tillgänglighet och säkerhet är två exempel. 

 

I kommunens utvecklingsstrategi för åren 2017- 2019 är ett 

inriktningsmålen ” Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk 

utveckling” och en av indikatorerna redovisar koldioxidutsläpp för 

kommunens tjänsteresor i ton CO2. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2017 § 3; 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Motionen avslås med kommunchefen tjänsteskrivelse daterad den 5 

december 2016. 

_________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

 

Meddelas för kännedom: 

Per Carlström  
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KF § 8   Dnr: KS 2017/59  

 

Förslag till förändrad arvodesnivå för ordförande i 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  

 

Beslut  

 

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med en 

komplettering i § 8. ”För ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen utgår ett årsarvode på 20 % av arvodet för övriga 

förtroendemän i bilaga 7 (2017). I detta arvode ingår ersättning för alla 

sammankomster som ordföranden utför i sin roll som ordförande i 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och undantas därmed från § 2.” 

 

Revideringen antas att gälla från den 1 april 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Årsarvodet för ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är i 

dagsläget 29 270 och räknas årligen upp i enlighet med Bestämmelser om 

ersättning till förtroendevalda antagna av kommunfullmäktige § 117/2010. 

 

Som komplettering till årsarvodet utgår även bland annat 

sammanträdesarvode och arvode för konferenser, studiebesök, 

överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 

förtroendevalde själv tillhör mm. (se § 2 i riktlinjerna) 

 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen innefattar Lindesbergs-, Nora-, 

Ljusnarsberg-, och Hällefors kommun. I och med detta kräver det att 

ordföranden i nämnden deltar på möten i alla fyra kommuner vilket kräver 

en större arbetsinsats. 

 

I och med detta föreslås en komplettering i § 8. 

”För ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen utgår ett 

årsarvode på 20 % av arvodet för övriga förtroendemän i bilaga 7 (2017). I 

detta arvode ingår ersättning för alla sammankomster som ordföranden 

utför i sin roll som ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

och undantas därmed från § 2.” 2 (2) 

 

Övriga förtroendemäns arvode är fastställt till 52 280 kr/mån vilket betyder 

att för 2017 föreslås årsarvodet till ordförande för 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen bli 125 472 kr/år eller 10 456 

kr/mån. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 februari 2017 § 14; 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
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Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med en 

komplettering i § 8. ”För ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen utgår ett årsarvode på 20 % av arvodet för övriga 

förtroendemän i bilaga 7 (2017). I detta arvode ingår ersättning för alla 

sammankomster som ordföranden utför i sin roll som ordförande i 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen och undantas därmed från § 2.” 

 

Revideringen antas att gälla från den 1 april 2017. 

 

_________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

 

Meddelas för kännedom: 

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden bergslagen 

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

Ekonomienheten 
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KF § 9   Dnr: KS 2017/37  

 

Motion från Bengt Evertsson (MP) om biograf och kultur   

 

Beslut  

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Bengt Evertsson (MP) inkom den 27 januari 2017 med en motion om 

biograf och kultur i Lindesberg där han föreslår att: 

 

Biograforganisationen ska stärkas inom kulturförvaltningens arbetsområde, 

verksamhetens budgetbehov ska genomlysas och en verksamhetsplan ska 

tas fram med en hållbar framtidsvision. Samarbetet ska stärkas med 

filmverksamhet i länet utifrån den Regionala 

Kulturplanen/filmverksamheten, samt att biografen ska bli en bredare 

kulturell mötesplats.  

 

_________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
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KF § 10   Dnr: KS 2017/41  

 

Medborgarförslag att iordningställa simbassängen i annexet 

till Ekbackaskolan i Fellingsbro 
 

Beslut  

 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Ett medborganförslag inkom den 30 januari 2017. Förslagställaren föreslår 

att simbassängen i annexet till Ekbackaskolan i Fellingsbro ska i 

iordningställas och att styrketräning ska kunna utföras i anslutning till 

simbassängen.  

 

_________  

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
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KF § 11     

 

Meddelanden 
 

Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

2016-10-10 

 Handling, PROTOKOLL - Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Per 

Carlström (-) är Margareta Tillas (L) samt ny ersättare efter Margareta 

Tillas (L) är Gertrud Zachrisson (L) Dnr: 201-5495-2016 Dnr 

AKK2016/259 

  

 2016-10-10  

 Handling, PROTOKOLL - Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Moa 

Fohlin (S) är Joacim Hermansson (S) samt ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Joacim Hermansson (S) är Marie Olsson (S) 

Dnr: 201-5498-2016 Dnr AKK2016/313 

  

2016-12-21 

 Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter ledamot 

Anders Persson utses ledamot Johan Andersson (C) och ersättare Tina 

Morling (C) Dnr AKK2016/357 

  

 

 2017-01-26 

Revisionsrapport Intern kontroll för behörigheter i ekonomisystem 

och hantering av nycklar och nyckelkort Dnr AKK2016/415 

 

  

 

 

2016-12-07 

Granskning av förbundets interna kontroll av nyckelhanteringen Dnr  

  

 

 2016-12-07 

Granskning av underhåll inom VA-verksamheten Dnr  

  

 

 2016-12-16 

Lagakraftbevis för Detaljplan för Torp 24:5 med flera, Tallen i Frövi 

Dnr AKK2015/526 

 

  

 

 

2016-12-14 

Expediering KS § 260 Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag 

givna av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige till 

nämnd/kommunalt bolag/verksamhet december 2016 Dnr 

AKK2016/3 
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 2016-01-24 

Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av kommunstyrelsen 

eller kommunfullmäktige till nämnd/kommunalt bolag/verksamhet 

januari 2017 Dnr KS 2017/23 

  

  

2016-02-13 

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen (beslutande)s sammanträde den 

31 januari 2017 - Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige till nämnd/kommunalt 

bolag/verksamhet januari 2017 Dnr KS 2017/23 

 

  

 2016-12-16 

Upprättad rapport servicemätning via telefon och e-post KKiK 2016  

Dnr KS 2017/39 

  

 

 2017-02-06 

Resultat i medborgarundersökningen 2016 Dnr AKK2015/505 

  

 
_________  
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KF § 12   Dnr: KS 2017/78  

 

Medborgarförslag om att förändra bilbron vid södra änden i 

Lindesberg till mer gammal stil  

 

Beslut 

 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Ett medborgarförslag inkom den 10 februari 2017. Förslagställaren föreslår 

att bilbron i södra delen av Lindesbergs tätort ska ändras till en mer 

gammal stil i form av stenvalvimitation.  

 

 

_________  

Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 
Meddelas för kännedom: 

Förslagställaren 
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KF § 13   Dnr: KS 2017/79  

 

Medborgarförslag om att byta ut farthindren söder om 

staden mot fartgupp   

 

Beslut 

 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Ett medborgarförslag inkom den 20 februari 2017.  

Förslagställaren föreslår att farthinder i södra delen av Lindesbergs tätort 

ska bytas ut mot fartgupp.  

 

_________  

Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 

Meddelas för kännedom: 

Förslagställaren 
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KF § 14   Dnr: KS 2017/103  

 

Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i Lindesbergs 

tätort  

 

Beslut 

 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Ett medborgarförslag inkom den 1 mars 2017.  

Förslagställaren föreslår att fler parkeringar skapas på Kristinavägens 

västra sida och att skyltning till parkeringsplatser vid sidogatorna 

förbättras.  

 

_________  

Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 

Meddelas för kännedom: 

Förslagställaren 

 

 

 

 

 
 


