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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

Plats och tid: 

 
Lindeskolans aula, Lindesberg, kl. 17:00-19.05 

Beslutande: Anders Ceder (S) 

Irja Gustavsson (S) 

Linda Svahn (S) § 101- § 127 

Bengt Storbacka (S), ordförande 

Linda Andersson (S) 

Daniel Andersson (S) 

Zaki Habib (S) 

Kristine Andersson (S) 

John Omoomian (S) 

Victoria Johansson (S) 

Lennart Olsson (S) 

Margareta Ahlm (S) 

Jonas Bernström (S) 

Arnold Bengtsson (S) 

Nafih Mawlod (S) 

Jonas Kleber (C) 

Susanne Karlsson (C) 

Tuula Marjeta (C) 2:a vice ordförande 

Johan Andersson (C) 

Christina Pettersson (C) 

Gunilla Remnert (V) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Anniette Lindvall (M) 

Jan Hansson (M) 

Lillemor Bodman (M) 

Sven-Erik Larsson (M) 

Ingrid Åberg (KD) 

Bengt Evertsson (MP) 

Agneta Nilsdotter (MP) § 91- § 107 

Per Söderlund (SD) 

Virosa Viberg (SD) 

Thord Durnell (SD) 

Mats Seijboldt (SD) 

Anders Eriksson (SD) 

 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Christer Pilblad (S) ersättare för Joacim Hermansson (S) 

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

Bo Stenberg (S) ersättare för Annamaria Ericsson (S) 

Björn Pettersson (C) ersättare för Jenny Larsson (C) 

Inger Söderberg (V) ersättare för Ulf Axelsson (V) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-11-22 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 Kanslienheten 

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

 

 

  

Thomas Klockars (M) ersättare för Anna Öfverström (M) 

Christian Nygren Kovik (M) ersättare för Fredrik Lindmark (M) § 97- § 127 

Bo Carlqvist (L) ersättare för Margareta Tillas (L)  

Marita Haraldsson (MP) för Agneta Nilsdotter (MP) § 108-§ 127 

 

 
Övriga deltagare: Gunilla Sandgren, ekonomichef 

Ida Frödén, kanslichef 

Mats Melander, ordf. kommunala revisionen  

 
Utses att justera 

 
Kristine Andersson (S) och Lillemor Bodman (M) med Inger Söderberg (V) och 

Jonas Kleber (C) som ersättare. 

 
Justeringens plats 

och tid: 
Justering sker fredag den 1 december 8.00 på kommunkansliet. 

 
 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Sofie Östlund 

 

Paragraf 
 

§ 91 - 127 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Bengt Storbacka 

 

Justerare 

 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Kristine Andersson  

 

__________________________________________________________ 

Lillemor Bodman  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 

Godkännande av dagordning  § 91/17 

  

Utökning av spår och omlastningsområde i Storå § 92/17 

  

Utdebitering för år 2018 - oförändrad skattesats 2018 § 93/17 

  

Revidering av samverkansavtal för gemensam nämnd och 

förvaltning Samhällsbyggnad Bergslagen - mark- och 

exploateringsfunktion 

§ 94/17 

  

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 § 95/17 

  

Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2018 § 96/17 

  

Förslag om ändring av § 15 i lokala ordningsföreskrifter § 97/17 

  

Rapportering ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 2 år 2017 

§ 98/17 

  

Tillägg i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen för ny lag om e-cigaretter 

§ 99/17 

  

Riktlinjer för avgift för kost i grupp- och servicebostad inom 

avdelning för funktionsstöd 

§ 100/17 

  

Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapport 2017 § 101/17 

  

Delårsrapport januari- juni 2017  § 102/17 

  

Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapport för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen år 2017 

§ 103/17 

  

Delårsrapport per den 30 juni 2017 för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  

§ 104/17 

  

Avsägelse som ledamot i kommunala revisionen från Mainy 

Andersson (KD) 

§ 105/17 

  

Svar på motion från Agneta Nilsdotter och Bengt Evertsson 

(MP) om att rusta upp kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg 

§ 106/17 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Svar på motion från Mats Seijboldt (SD) om att kommunen ska 

jobba aktivt mot könsstympning 

§ 107/17 

  

Svar på motion från Ingrid Åberg (KD) om verkande för att 

mark iordningställs för tillhandahållande av kolonilotter med 

byggrätt 

§ 108/17 

  

Svar på motion från Ingrid Åberg (KD) om högre kvalitet inom 

äldreomsorgen utan ökade kostnader i ett helhetsperspektiv 

§ 109/17 

  

Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om biograf och 

kultur 

§ 110/17 

  

Motion från Bo Carlqvist (L) om utökning av parkområde i 

Guldsmedshyttan 

§ 111/17 

  

Motion från Bo Carlqvist (L) om att anordna motionsredskap i 

anslutning till lekplatsen vid Herrgårdsvägen, Månstigen och 

Björkvägen i Guldsmedshyttan  

§ 112/17 

  

Motion från Lillemor Bodman (M) om att skapa gästbryggor i 

Lindesjön 

§ 113/17 

  

Motion från Bengt Evertsson (MP) om estetisk ljussättning 

inom kommunens tätorter 

§ 114/17 

  

Medborgarförslag om att sätta upp belysning på södra sidan av 

pumphuset vid Sundsbron 

§ 115/17 

  

Interpellation från Virosa Viberg (SD) till kommunstyrelsens 

ordförande (S) om allmänna lokala ordningsföreskrifter § 12 för 

insamling av pengar 

§ 116/17 

  

Interpellation från Virosa Viberg (SD) till kommunstyrelsens 

ordförande (S) om arbetsmiljön för Lindesbergs bibliotekarier 

§ 117/17 

  

Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapport för 

Nerikes Brandkår år 2017  

§ 118/17 

  

Delårsrapport Nerikes Brandkår 2017 § 119/17 

  

Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

från Hans-Olof Hake (S) 

§ 120/17 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Avsägelse från Hans-Olof Hake (S) som ledamot i direktionen 

för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  

§ 121/17 

  

Avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen från 

Hans-Olof Hake (S) 

§ 122/17 

  

Avsägelse av uppdraget som ombud till stämma för Linde 

Stadshus AB från Hans-Olof Hake (S) 

§ 123/17 

  

Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 1 år 2017 § 124/17 

  

Motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldsson 

(MP) om förmånscyklar till kommunens anställda 

§ 125/17 

  

Medborgarförslag om ökad säkerhet för cyklister § 126/17 

  

Meddelanden 

 

Allmänhetens frågestund 

§ 127/17 

 

§ 128/17 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 91/17     

 

Godkännande av dagordning  

Beslut 

 

Kommunfullmäktige godkänner förändringen av dagordningen enligt följande: 

• Ärende 13, Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Bengt 

Evertsson (MP) om att rusta upp kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg, 

utgår 

• Behandling av följande ärenden godkänns:  

26, Delårsrapport Nerikes Brandkår 2017,  

27, Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapporten för 

Nerikes Brandkår, 

28, Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från 

Hans-Olof Hake (S),  

29, Avsägelse från Hans-Olof Hake (S) som ledamot i direktionen för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 

30, Avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen från Hans-

Olof Hake (S) 

31, Avsägelse av uppdraget som ombud till stämma för Linde Stadshus 

AB från Hans-Olof Hake (S) 

32, Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapporten för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen år 2017,  

33, Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 1 2017,  

34, Delårsrapport januari- juni 2017,  

35, Motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldsson (MP) om 

förmånscyklar till kommunens anställda 

36, Medborgarförslag om ökad säkerhet för cyklister 

Ärendebeskrivning 

 

Det har tillkommit ett flertal handlingar och ärendepunkter efter att kallelsen 

skickats ut. Ledamöterna har tidigare fått tilläggshandlingarna per e-post och 

handlingarna har även funnits i fysisk form innan kommunfullmäktiges 

sammanträde.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna förändringen av 

dagordningen och finner att kommunfullmäktige har godkänt förändringen av 

dagordningen. 
 

 

 

  
 _________ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 92/17   Dnr: KS 2017/313 

 

Utökning av spår och omlastningsområde i Storå 

Beslut  

• Projekt 900 22, omlastningsområde Storå, finansieras med 4,0 mnkr. 

Finansiering sker ur det egna kapitalet. 

 

• Kommunchefen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna att lägga 

omlastningsområde Storå i bolagsform. Redovisning ska ske till 

kommunstyrelsen i februari 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Trafikverket har genomfört en Funktionsutredning där de har kommit fram till att 

det enda möjliga placeringen av en omlastningsterminal med 

utvecklingspotential är den redan befintliga i Storå. Lindesbergs kommun är 

infrastrukturförvaltare för Storåterminalen sedan man tog över ansvaret från 

ILAB (industrilokaler i Lindesberg AB) i samband med att bolaget avvecklades.  

 

Trafikverket, Region Örebro län, Ljusnarsbergs kommun och företrädare från 

flertalet företag har träffats. Som ett resultat av träffarna har Region Örebro Län 

tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring, rörande omlastningsterminalen i 

Storå.  

 

Infrastrukturansvarig inkom den 31 augusti 2017 med en tjänsteskrivelse för 

antagande.  

 

Tillväxtutskottet beslutade den 5 september 2017 TU § 118: 

 
 Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta:  

- Finansiera projekt 900 22, Omlastningsområde Storå, med 4,0 miljonerkronor 

genom finansiering ur det egna kapitalet.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 2017 KS § 187: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

- Projekt 900 22, omlastningsområde Storå, finansieras med 4,0 mnkr. 

Finansiering sker ur det egna kapitalet. 

 

- Kommunchefen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna att lägga 

omlastningsområde Storå i bolagsform. Redovisning ska ske till 
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Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

kommunstyrelsen i februari 2018. 

 

__________ 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunchef 

Ekonomienheten 

Näringslivsenheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 93/17   Dnr: KS 2017/362 

 

Utdebitering för år 2018 - oförändrad skattesats 2018 

Beslut 

 

Utdebiteringen för år 2018 fastställs till 22:30 per skattekrona. 

Ärendebeskrivning 

 

Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2017 fastställdes av 

kommunfullmäktige i november 2016 till 22:30 kronor per skattekrona. 

Budgetförslaget innebär oförändrad skattesats 2018.  

 

Ekonomichef Gunilla Sandgren inkom den 4 oktober med en tjänsteskrivelse för 

antagande.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 2017 KS § 166: 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

Utdebiteringen för år 2018 fastställs till 22:30 per skattekrona. 

 

 
 

__________ 

 
Meddelad för åtgärd:  

Ekonomienheten 

 

Meddelas för kännedom:  
Ekonomichef 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 94/17   Dnr: KS 2017/349 

 

Revidering av samverkansavtal för gemensam nämnd och 

förvaltning Samhällsbyggnad Bergslagen - mark- och 

exploateringsfunktion 

Beslut 

 

Reviderat samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de 

kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesberg, 

Ljusnarsbergs och Nora kommuner att gälla från och med den 1 januari 2018 

antas.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommuncheferna i norra Örebro län inkom den 25 september 2017 med en 

tjänsteskrivelse om mark- och exploateringsfunktion i samverkan.  

 

Mark- och exploateringsverksamheten syftar till att skapa förutsättningar för det 

behov av byggande som finns inom kommunen avseende mark, lokaler och 

bostäder kan tillgodoses. Verksamheten har en stark anknytning till 

näringslivsutveckling och bostadsbyggande.  

 

I Lindesbergs kommun finns sedan tio år en mark- och exploateringsfunktion 

som sedan 2015 är placerad inom kommunens tillväxtförvaltning med en 

heltidstjänst som mark- och exploateringsfunktion. Tjänsten ärt nu vakant och 

diskussionerna om att placera funktionen inom den gemensamma organisationen 

Samhällsbyggnad Bergslagen har förts i kommunchefsgruppen tillsammans med 

cheferna för verksamheterna inom Samhällsbyggnad Bergslagen.  

 

Behovet av stöd i mark- och exploateringsfrågor ser olika ut i kommunerna. För 

närvarande är det främst Lindesbergs kommun och Nora kommun som har behov 

av en mark- och exploateringsingenjör. Med hänvisning till att kommunernas 

behov av att nyttja en gemensam mark- och exploateringsfunktion är olika, 

föreslås att varje kommun debiteras för den förbrukade tiden till 

självkostnadspris.  

 

Förändringen av mark- och exploateringsfunktionen innebär att 

samverkansavtalet för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de 

kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors kommun, Lindesbergs 

kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Ola Westin 

och kommunchef Christer Lenke informerar kommunstyrelsen om hur den nya 

mark- och exploateringsfunktionen är tänkt att samverka i de fyra kommunerna i 

norra Örebro län.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 2017:  

  
Utvärdering ska ske senast december 2018.  

 

Ge kommunchef i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning angående mark och 

expolateringsfrågor i Lindesbergs kommun.  

  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat 

samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de kommunala 

bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsbergs och Nora 

kommuner att gälla från och med den 1 januari 2018.  

 

 

 

__________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen  

 

Meddelas för kännedom 
Hällefors kommun 

Nora kommun 

Ljusnarsbergs kommun 
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KF § 95/17   Dnr: KS 2017/333 

 

Förslag till annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 

2018 

Beslut 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 ska göras i 

• Webbaserade tidningarna 24i Bergslagen och Lindenytt för en kostnad 

om totalt 14 400 kr.  

• Information om sammanträdet ska anslås på kommunens hemsida, 

kommunens sociala medier och på samtliga av kommunens bibliotek, 

inklusive skolbibliotek.  

• Nerikes Allehanda. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt 5. Kap. 10 § i kommunallagen besluta om i vilka 

ortstidningar annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska ske. Den 1 

januari 2018 träder nya kommunallagen i kraft. I den har kravet på annonsering 

av fullmäktiges sammanträden tagits bort. Annonsering av fullmäktiges 

sammanträden blir därmed valbart för kommunerna att göra. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 2017 KS § 176: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 ska göras i 

 

• Webbaserade tidningarna 24i Bergslagen och Lindenytt för en kostnad 

om totalt 14 400 kr.  

• Information om sammanträdet ska anslås på kommunens hemsida, 

kommunens sociala medier och på samtliga av kommunens bibliotek, 

inklusive skolbibliotek.  

 

Ledamöternas förslag till beslut  

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att kommunfullmäktige även ska 

annonsera i Nerikes Allehanda.  

 

Tuula Marjeta (C) och Virosa Viberg (SD) föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med Bengt Storbackas (S) 

tilläggsförslag.  
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Beslutsgång 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) ställer frågan om kommunfullmäktige kan 

besluta enligt kommunstyrelsens förslag med Bengt Storbackas (S) 

tilläggsförslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag med Bengt Storbackas tilläggsförslag.  

 

__________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten  
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KF § 96/17   Dnr: KS 2017/404 

 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2018 

Beslut 

 

Ärendet återremitteras för att utreda om sammanträdena kan läggas på tisdagar 

som de har gjort enligt tradition.   

Ärendebeskrivning 

Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 

för år 2018. Hänsyn har tagits till regionstyrelsen och regionfullmäktiges 

sammanträdesdagar. 

Förvaltningens förslag till beslut  

 

Följande sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2018 antas: 

 Onsdag 28 feb 17.00  

Onsdag 25 april 17.00  

Onsdag 23 maj 17.00 

Onsdag 13 juni 14.00 

Onsdag 26 sep 17.00  

Onsdag 21 nov 17.00  

Onsdag 12 dec 17.00 

 
 § 5 i kommunfullmäktiges arbetsordning till: 

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i januari, mars, juli, 

augusti och oktober. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Arnold Bengtsson (S) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet för 

att utreda om sammanträdena kan läggas på tisdagar som de har gjort enligt 

tradition.   

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt Arnold 

Bengtssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Arnold 

Bengtsson (S) förslag. 

__________ 

Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten   
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KF § 97/17   Dnr: KS 2017/302 

 

Förslag om ändring av § 15 i lokala ordningsföreskrifter 

Beslut 

 

• Lokala ordningsföreskrifter § 15 revideras med tillägget att detta inte gäller 

service- och signalhundar och andra typer av assistanshundar förutsatt att 

hundarna bär tjänstehundtäcke.  

 

• Ger kommunchefen i uppdrag att en översyn av ordningsföreskrifterna ska 

göras under 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 
Ett förslag om ändring av § 15 i lokala ordningsföreskrifter inkom den 22 mars 2017 

till Lindesbergs kommun.  

Idag står i lokala ordningsföreskrifter § 15 att det endast är ledarhund och polishund 

som får vistas på ställen där det normalt inte är tillåtet att medföra hund.  

Förslagsställaren skrivet att flertalet kommuner i landet ändrat skriften, bland annat 

Nora kommun. Ett tillägg föreslås även innefatta service- och signalhundar, samt 

andra typer av assistanshundar förutsatt att hundarna bär tjänstehundtäcke. 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober KS § 168: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Lokala ordningsföreskrifter § 15 revideras med tillägget att detta inte gäller service- 

och signalhundar och andra typer av assistanshundar förutsatt att hundarna bär 

tjänstehundtäcke.  

 
Ger kommunchefen i uppdrag att en översyn av ordningsföreskrifterna ska göras 

under 2018. 

_________ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

Meddelas för kännedom: 

Förslagsställaren 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 98/17   Dnr: KS 2017/373 

 

Rapportering ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 2 år 2017 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige tackar för rapporten och lägger informationen till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Socialnämnden beslutade den 14 september 2017 SN § 127 att överlämna 

redovisningen till kommunstyrelsen och föreslå att kommunstyrelsen beslutar att 

överlämna redovisningen till kommunfullmäktige.  

 

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 (Inspektionen för vård och omsorg). 

Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att det enskilde har fått 

vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om 

utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 2017 KS § 181: 

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen och överlämnar redovisningen 

till kommunfullmäktige.  

 

 

 

__________ 

 
Meddelas för kännedom: 

Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 99/17   Dnr: KS 2017/329 

 

Tillägg i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

för ny lag om e-cigaretter 

Beslut 

Ändra reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen med tillägget att 

nämnden får utöva tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 

påfyllningshållare. 

Ärendebeskrivning 

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare träder kraft 

den 1 juli 2017 och reglerar anmälan, produktkrav, försäljning och 

marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Enligt 26 § 

utövar kommunen tillsyn över delar av lagen.  

Den 4 september 2017 inkom Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen med ett 

beslut om förslag till tillägg i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden med 

anledning av ny lag om e- cigaretter:  

• Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår att kommunfullmäktige i 

Lindesberg beslutar om ett tillägg i reglemente för 

samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen där det framgår att nämnden 

utövar tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare. 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 september 2017 KS § 155: 

 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

Ändra reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen med tillägget att 

nämnden får utöva tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 

påfyllningshållare.  

 

____________ 

Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 100/17   Dnr: KS 2017/326 

 

Riktlinjer för avgift för kost i grupp- och servicebostad inom 

avdelning för funktionsstöd 

Beslut 

Riktlinjer för avgift för kost i gruppbostad hävs. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Verksamhetschef samt enhetschefer har tillsammans med utvecklingsstrateg på 

socialförvaltningen gått igenom informationen som ska ges ut till enskild 

avseende kostnader för kost i gruppbostad.  

 

Kostnaden hanteras separat så själva informationen behöver inte uppdateras när 

justeringar i prissättning görs. Då informationen inte längre innehåller avgifter 

och riktlinjen inte längre är en riktlinje utan en information till den enskilde 

behöver socialnämnden inte längre fatta beslut om denna information. 

Socialnämnden beslutade den 17 augusti 2017 att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå att kommunfullmäktige beslutar att riktlinjer för avgift för kost i gruppbostad 

hävs. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 september 2017 KS § 150: 

 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

• Riktlinjer för avgift för kost i gruppbostad hävs.  

 

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

besluta:  

• Att häva den tidigare riktlinjen om kost i grupp och servicebostadenligt LSS. 

__________ 
 

Meddelas för åtgärd 

Socialchef 

Enhetschef för funktionsstöd 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 101/17   Dnr: KS 2017/402 

 

Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapport 2017 

Beslut  

 

Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas bedömning av delårsrapporten 

per den 30 juni 2017.  

Ärendebeskrivning 

 

Revisorerna i Lindesbergs kommun inkom den 3 november 2017 med 

revisorernas bedömning och granskning av delårsrapporten 2017.  

 

Sammanfattningsvis skriver revisorerna följande:  

 

 Delårsrapporten är med undantag för nedanstående uppfyller kraven på 

rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.  

 

Kommunen tillämpar inte kompetensredovisning men ett arbete har påbörjats 

som beräknas vara klart under hösten. Uppföljning av kommunens hantering av 

kompetensredovisning kommer att ske i samband med granskning av 

årsbokslutet.  

 

Prognostiserat resultat är förenligt med ett av de två finansiella mål som 

fullmäktige fastställt i budget 2017. Ett mål går inte att mäta. Vår översiktliga 

granskning visar på att det inte går att uttala sig om måluppfyllelsen avseende 

om verksamheten är förenlig med de av kommunfullmäktige fastställda målen i 

budget 2017.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas bedömning av delårsrapporten 

per den 30 juni 2017.  

 

__________ 

Meddelas för kännedom: 

Ekonomichef 

Revisorerna i Lindesbergs kommun 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 102/17   Dnr: KS 2017/337 

 

Delårsrapport januari till juni 2017  

Beslut 

 

Kommunfullmäktige har tagit del av delårsrapporten per den 30 juni 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomienheten inkom den 12 september 2017 med en delårsrapport januari-

juni 2017 för antagande. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 september 2017 att föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

 

• Delårsrapporten per den 30 juni 2017 godkänns. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige har tagit del av delårsrapporten per den 30 juni 2017. 

 

_____ 

 
Meddelas för kännedom: 

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 103/17   Dnr: KS 2017/414 

 

Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapport för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen år 2017 

Beslut 
 

Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas bedömning av delårsrapporten för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen per den 30 juni 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Revisorerna för samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen inkom den 18 oktober 

2017 med revisorernas bedömning och granskning av delårsrapporten per den 30 

juni 2017.  

 

Sammanfattningsvis skriver revisorerna följande: 

 

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av 

delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i 

redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal 

verksamhet.  

 

Revisorerna anser att finansiella mål på ett nollresultat inte är ett bra mål för 

finansiell styrning av verksamheten. De uppmanar förbundet att ta fram mål som 

tydligare styr verksamheten till att vara effektiv och hålla hög kvalité.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas bedömning av delårsrapporten för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen per den 30 juni 2017.  

 

___________ 

 
Meddelas för kännedom: 

Revisorerna Samhällsbyggnadsförbundet 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 104/17   Dnr: KS 2017/376 

 

Delårsrapport per den 30 juni 2017 för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  

Beslut  

 

Kommunfullmäktige har tagit del av delårsrapporten per den 30 juni 2017 för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  

 

Ärendebeskrivning 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom den 12 oktober 2017 med 

delårsrapport per den 30 juni 2017.  

 

Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten:  

 

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 4 850 000 

kronor och de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 

5 276 000 kronor per den 30 juni 2017. Prognosen för helåret pekar mot ett 

minusresultat med 2,35 miljoner kronor (-0,65%) mot ett budgeterat nollresultat. 

 

Skattefinansierade verksamheterna prognosticerar -1, 85 miljoner kronor och 

avgiftsfinansierade med -0,5 miljoner kronor. Gemensamma verksamheterna 

prognosticerar ett nollresultat.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Bengt Storbacka (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Kommunfullmäktige har tagit del av delårsrapporten per den 30 juni 2017 för 

samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

___________ 

 
Meddelas för kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 105/17   Dnr: KS 2017/359 

 

Avsägelse som ledamot i kommunala revisionen från Mainy 

Andersson (KD) 

Beslut 

 

• Mainy Anderssons (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i den 

kommunala revisionen samt från uppdraget som lekammarevisor i Linde 

Energi och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen godkänns.  

 

• Kent Hiding (KD) utses som ersättare i kommunala revisionen efter 

Mainy Andersson (KD). 

 

• Roland Rohde (C) utses som ersättare efter Mainy Andersson (KD) som 

lekmannarevisor i Linde Energi och som lekmannarevisor i direktionen 

för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Mainy Andersson (KD) inkom med en ansökan om entledigande från uppdrag 

som förtroendevald revisor och lekmannarevisor i Lindesbergs kommun.  

 

Revisorerna har nominerat Roland Rohde (C) som lekmannarevisor efter Mainy 

Andersson (KD). Kristdemokraterna har nominerat Kent Hiding som ersättare i 

kommunala revisionen efter Mainy Andersson (KD).  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Bengt Storbacka (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

• Mainy Anderssons (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i den 

kommunala revisionen samt uppdraget som lekammarevisor i Linde 

Energi och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen godkänns.  

 

• Kent Hiding (KD) utses som ersättare i kommunala revisionen efter 

Mainy Andersson (KD). 

 

• Roland Rohde (C) utses som ersättare efter Mainy Andersson (KD) som 

lekmannarevisor i Linde Energi och som lekmannarevisor i direktionen 

för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.  

____________ 

Meddelas för åtgärd: 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kanslienheten 

Meddelas för kännedom: 

De valda 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Linde Energi 

Revisionen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

KF § 106/17   Dnr: AKK2015/177 

 

Svar på motion från Agneta Nilsdotter och Bengt Evertsson (MP) 

om att rusta upp kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg 

Beslut 

 

Ärendet utgår.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

KF § 107/17    AKK 2016/443 

 

Svar på motion från Mats Seijboldt (SD) om att kommunen ska 

jobba aktivt mot könsstympning 
 

Beslut 

 

Motionen besvaras med kommunchefens tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 

2017. 

 

Ärendebeskrivning  

 

 Mats Seijboldt (SD) inkom den 29 november 2016 med en motion om att 

Lindesbergs kommun ska jobba mer aktivt mot könsstympning.  

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2016 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen.  

 

Kommunchef Christer Lenke inkom den 16 augusti 2017 mer en tjänsteskrivelse. 

Han skrivet bland annat att det i Lindesbergs kommun är främst socialtjänsten 

som kan med de grupper som kan vara utsatta för könsstympning. Det kan 

konstateras att kunskapen inom kommunala förvaltningar behöver öka. Kontakt 

har därför tagits med ansvariga för samverkan mellan länets kommuner och 

Region Örebro län för att påtala detta och planera för en utbildning riktad till 

kommunal personal i länets kommuner. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 2017 KS § 180: 

 

 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

Motionen besvaras med kommunchefens tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 

2017. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Mats Seijboldt (SD) och Per Söderlund (SD) föreslår att motionen ska bifallas.  

 

Linda Svahn (S), Agneta Nilsdotter (MP), Susanne Karlsson (C) och Arnold 

Bengtsson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordförande Bengt Storbacka (S) ställer kommunstyrelsens förslag mot Mats 

Seijboldts (SD) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Omröstning begärs och genomförs.  

 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

 

De som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som stödjer Mats 

Seijbolds (SD) förslag om att motionen ska bifallas röstar nej. Resultatet av 

omröstningen blir 36 ja och 6 nej. Ingen avstod. Se nedan för att se hur varje 

ledamot svarade.  
 

Reservation 

Per Söderlund (SD), Virosa Viberg SD), Thord Durnell (SD), Mats Seijboldt 

(SD), Anders Eriksson (SD) och Ingrid Åberg (KD) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Mats Seijboldts (SD) förslag.  
 

__________ 

 
Meddelas för kännedom: 

Kommunchef  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Nr Namn Ja Nej Avstår 

1 Anders Ceder (S) X   

2 Irja Gustavsson (S) X   

3 Linda Svahn (S) X   

5 Linda Andersson (S) X   

6 Daniel Andersson (S) X   

7 

Joacim  

Hermansson (S) 

Christer Pilblad (S) 

X   

8 Zaki Habib (S) X   

9 Kristine Andersson (S) X   

10 John Omoomian (S) X   

11 Victoria Johansson (S) X   

12 Lennart Olsson (S) X   

13 Margareta Ahlm (S) X   

14 Jonas Bernström (S) X   

15 

Farhia Ahmed Shekh (S) 

Ulla Lundqvist  
X   

16 Arnold Bengtsson (S) X   

17 

Annamaria Ericsson (S) 

Bo Stenberg  
X   

18 Nafih Mawlod (S) X   

19 Jonas Kleber (C) X   

20 Susanne Karlsson (C) X   

21 

Jenny Larsson (C) 

Björn Pettersson (C) 
X   

22 Tuula Marjeta (C) X   

23 Johan Andersson (C) X   

24 Christina Pettersson (C) X   

25 

Ulf Axelsson (V) 

Inger Söderberg (V) 
X   
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

26 Gunilla Remnert (V) X    

27 Pär-Ove Lindqvist (M) X    

28 Anniette Lindvall (M) X    

29 Jan Hansson (M) X    

30 Lillemor Bodman (M) X    

31 Sven Erik Larsson (M) X    

32 

Anna Öfverström (M) 

Thomas Klockars (M) 
X    

33 

Fredrik Lindmark (M) 

Christian Nygren Kokvik  
X    

34 

Margareta Tillas (L) 

Bo Carlqvist (L) 
X    

35 Ingrid Åberg (KD)  X   

36 Bengt Evertsson (MP) X    

37 Agneta Nilsdotter MP) X    

38 Per Söderlund (SD)  X   

39 Virosa Viberg (SD)  X   

40 Pamela Hopkins (SD)     

41 Thord Durnell (SD)  X   

42 Jan Marne (SD)     

43 Birgitta Duell (SD)     

44 Mats Seijboldt (SD)  X   

45 Anders Eriksson (SD)  X   

4 Bengt Storbacka (S) X    

 Summa 36 6   
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 108/17    AKK 2016/441 

 

Svar på motion från Ingrid Åberg (KD) om verkande för att 

mark iordningställs för tillhandahållande av kolonilotter med 

byggrätt 

 
Beslut  

 

Motionen bifalls och arbetet med att detaljplanelägga området påbörjas enligt 

remissvar från Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen daterat 19 april 2017. 

 

Ärendebeskrivning  

 

Ingrid Åberg (KD) inkom den 29 november 2016 med en motion om 

iordningställande av kolonilotter. Den 29 november 2016 väcktes ärendet i 

kommunfullmäktige KF § 180. 

 

Kommunstyrelsen remitterade den 21 februari 2017 ärendet till 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

 

Den 19 april inkom samhällsbyggnadsförvaltningen med ett yttrande. I svaret 

står att samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen inte har något att erinra mot 

iordningställande av mark för kolonilotter med byggrätt. Etableringen måste 

dock föregås av detaljplaneläggning. Stadsarkitektkontoret kan vara behjälpliga 

vid utredning av lämplig lokalisering av ett koloniområde. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen beslutade den 19 april 2017 att ställa sig 

bakom förvaltningens förslag till yttrande och överlämna det till Lindesbergs 

kommun. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2017 KS § 117: 

 

Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen att 

detaljplanelägga område för kolonilotter. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen bifalls och arbetet med att detaljplanelägga området påbörjas enligt 

remissvar från Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen daterat 19 april 2017. 

 

__________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

KF § 109/17    AKK 2016/340 

 

Svar på motion från Ingrid Åberg (KD) om högre kvalitet inom 

äldreomsorgen utan ökade kostnader i ett helhetsperspektiv  

 
Beslut 

 

Motionen besvaras med verksamhetschefens och socialchefen yttrande daterat 

den 2 maj 2017.  

 

Ärendebeskrivning  

 

 Ingrid Åberg (KD) inkom den 28 september 2016 med en motion där hon 

föreslår att arbetsuppgifterna inom äldreomsorgen så som städning, tvätt, 

servering av mat och diskning i framtiden ska utföras av andra personer än de 

som idag jobbar inom äldreomsorgen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 29 november 2017 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen remitterade ärendet till socialnämnden för 

yttrande med svar senast den 20 augusti 2017. Den 2 maj inkom 

verksamhetschef på socialförvaltningen med ett yttrande på motionen:  

 

• Det är ett arbete som pågår i dagsläget, kommunens personalenhet i 

samverkan med arbetsmarknadsenheten, Kommunal och 

socialförvaltningen arbetar med att utreda/anställa personer via så 

kallade extra tjänster.  

 

• Förvaltningen ställer sig positiv till att arbeta vidare med att anställa 

extratjänster inom vård och omsorg. Förvaltningen anser därmed att 

motionen är besvarad.  

 

Socialnämnden beslutade den 15 juni 2017, SN § 96:  

Anta yttrandet som sitt och överlämna det till kommunstyrelsen som svar på 

motion om högre kvalitet inom äldreomsorgen utan ökade kostnader i ett 

helhetsperspektiv.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 september 2017 KS § 159: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

Motionen besvaras med verksamhetschefens och socialchefen yttrande daterat 

den 2 maj 2017.  

___________ 
Meddelas för kännedom: 

Socialchef  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (52)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 110 /17    KS 2017/37 

 

Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om biograf och 

kultur 

 
Beslut 

 

• Tankar och förslag på motionen vägs in i de överväganden som görs i det 

kulturpolitiska programmet. 

• Under 2018 ska kommunstyrelsen utreda framtida utveckling och 

eventuellt ny driftsform av verksamheten. 

• Motionen besvaras med kulturchefens tjänsteskrivelse daterat den 10 juli 

2017. 

 
Ärendebeskrivning   


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

biograf och kultur i Lindesberg där han föreslår: 

 

Biograforganisationen ska stärkas inom kulturenhetens 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. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2017 § 9 att remittera ärendet till 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till tillväxtförvaltningen för yttrande med 

svar senast den 20 augusti 2017. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 3 oktober 2017 § 133 att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 

- Tankar och förslag på motionen vägs in i de överväganden som görs i det 

kulturpolitiska programmet. 


- Under 2018 ska kommunstyrelsen utreda framtida utveckling och eventuellt 

ny driftsform av verksamheten. 


- Motionen besvaras med kulturchefens tjänsteskrivelse daterat den 10 juli 

2017. 

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (52)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 2017 KS § 179: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

- Tankar och förslag på motionen vägs in i de överväganden som görs i det 

kulturpolitiska programmet. 

 

- Under 2018 ska kommunstyrelsen utreda framtida utveckling och 

eventuellt ny driftsform av verksamheten. 

 

- Motionen besvaras med kulturchefens tjänsteskrivelse daterat den 10 juli 

2017. 

 

__________ 

 
Meddelas för kännedom: 

Kulturchef 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (52)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

KF § 111/17    KS 2017/360  

 

Motion från Bo Carlqvist (L) om utökning av parkområde i 

Guldsmedshyttan 

 
Beslut 

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

I motionen föreslås att ett parkområde skulle kunna iordningställas mellan 

fastigheterna Guldsmedshyttan 71:1 72:1, Herrgårdsvägen 79:1. 80:1 och 

Björkvägen, med en anslutande gång- och cykelstig.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

 

__________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (52)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 112/17    KS 2017/361 

 

Motion från Bo Carlqvist (L) om att anordna motionsredskap i 

anslutning till lekplatsen vid Herrgårdsvägen, Månstigen och 

Björkvägen i Guldsmedshyttan  
 

Beslut  

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Bo Carlqvist inkom den 3 oktober 2017 med en motion. I motionen föreslås att 

den lekplats som är belägen i parken mellan Herrgårdsvägen, Månstigen och 

Björkvägen skulle kunna kompletteras med enklare motionsredskap.  

 

_________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen  

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (52)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

KF § 113/17    KS 2017/385 

 

Motion från Lillemor Bodman (M) om att skapa gästbryggor i 

Lindesjön 

 
Beslut 

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning  

 

Lillemor Bodman inkom den 17 oktober 2017 med en motion om att skapa 

gästbryggor i Lindesjön. I motionen föreslås att kyrkbryggan skulle kunna göras 

till gästbrygga för förtöjning. Ytterligare en brygga skulle kunna placeras vid 

Fingeboäng i anslutning till minigolfbanan. 

 

__________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen  

 

 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (52)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 114/17    KS 2017/394 

 

Motion från Bengt Evertsson (MP) om estetisk ljussättning inom 

kommunens tätorter  

 
Beslut 

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning  

 

Bengt Evertsson (MP) inkom den 25 oktober 2017 med en motion. I motionen 

föreslås att det skapas estetisk ljussättning av utvalda objekt, såsom pumphuset, 

Sundsbron, kägelbanan och rondeller.  

 

__________ 

 
Meddelas för åtgärd:  

Kommunstyrelsen  

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (52)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 115/17    KS 2017/383 

 

Medborgarförslag om att sätta upp belysning på södra sidan av 

pumphuset vid Sundsbron  

 
Beslut  

 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Ett medborgarförslag inkom den 17 oktober 2017 till Lindesbergs kommun. 

Förslagsställaren föreslår att pumphuset vid Sundsbron skulle kunna lyftas fram 

genom belysning på huset från sydsidan.  

 

___________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen  

 

Meddelas för kännedom: 

Förslagställaren 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (52)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 116/17    KS 2017/398 

 

Interpellation från Virosa Viberg (SD) till kommunstyrelsens 

ordförande Irja Gustavsson (S) om allmänna 

ordningsföreskrifter § 12 för insamling av pengar 

 
Beslut 

 

Interpellationen får ställas och besvaras.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Virosa Viberg (SD) inkom den 1 november 2017 med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S).  

 

• Varför tycker ni i majoriteten att de icke-medborgarna som idag tigger 

innanför kommunens gränser, får göra så utan ett tillstånd från polisen?  

Svar: Det är en polisiär sak, så det är polisens sak att i så fall göra något. 

Om markägaren inte vill att de sitter utanför deras butiker så är det deras 

sak att kontakta polisen. 

 

• Förväntar ni er detsamma av en medborgare i kommunen när denne ska 

samla in pengar till en förening eller annat?  

Svar: Ja. 

 

• Finns det inte en risk att denna brist från eran sida leder till att vi får ett 

ohållbart samhälle där regler inte behöver följas?  

Svar: Nej. Jag ser inte detta som en brist från vår sida. Regler är till för 

att följas och gör man inte det så finns det lagar som styr det.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår kommunfullmäktige besluta:  

 

Interpellationen får ställas och besvaras.  

 

_________ 

 

 

 

 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (52)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
KF § 117/17    KS 2017/399 

 

Interpellation från Virosa Viberg (SD) till kommunstyrelsens 

ordförande Irja Gustavsson (S) om arbetsmiljön för Lindesbergs 

bibliotekarier 

 
Beslut  

 

Interpellationen får ställas och besvaras. 

 

Ärendebeskrivning   

 

Virosa Viberg (SD) inkom den 1 november 2017 med en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S). 

  

Anser du fortfarande att vi inte har fog för att oroa oss över arbetsmiljön för 

Lindesbergs bibliotekarier idag när fackförbundet DIK larmar om att just detta är 

en uppåtgående trend ute i Sveriges bibliotek?  

 

Svar: Jag har frågat kulturchef Kristina Öster om hur situationen är idag och fått 

svaret att de fackliga representanterna och kulturchefen delar uppfattningen om 

att stök, hot och kränkningar inte är ett arbetsmiljöproblem på folkbiblioteken i 

Lindesberg. Biblioteket har många besök och därför blir det ibland en hög 

ljudnivå. De har också en enstaka person som ibland beter sig illa och som 

personalen måste hantera. Det var också den personen som orsakade incidenten i 

september 2016 och som ledde till att biblioteket numera köper olika tjänster av 

Securitas. Ensamarbete förekommer på filialbiblioteken samt på bokbussen i 

Lindesbergs kommun. Det har inte inträffat några tillbud relaterat till området 

det senaste året.  

 

Ledamöternas förslag till beslut  
 

Bengt Storbacka (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

 

Interpellationen får ställas och besvaras.  

 

__________ 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (52)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 118/17    KS 2017/388 

 

Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapporten för 

Nerikes Brandkår 2017 

 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas bedömning och granskning av 

delårsrapporten för Nerikes Brandkår per den 30 juni 2017. 

 

Ärendebeskrivning  

 

Revisorerna för Nerikes Brandkår inkom den 15 november 2017 med 

revisorernas bedömning av delårsrapport för Nerikes Brandkår.  

 

Revisorerna skriver följande:  

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit att direktionen hänvisat till särskilda 

skäl avseende hanteringen av det prognosticerade negativa balanskravsresultatet 

då det egna kapitalet bedöms vara tillräckligt. Vi vill dock påtala att det är viktigt 

att arbeta för att uppnå en verksamhet i balans under kommande år då det egna 

kapitalet enligt det prognosticerade resultatet nu skulle vara förbrukat sånär som 

på målnivån avseende självrisk för den största medlemskommunen Örebro samt 

den ändamålsbestämda balansfonden.  

 

Revisorerna bedömer att årets resultat, i enlighet med lämnad prognos, väsentligt 

kommer att understiga det budgeterade resultatet. Dessutom bedömer vi att 

verksamhetsmålet avseende personalomsättning för deltidspersonalen inte 

uppnåtts. Därutöver har ett av de fyra finansiella målen kopplade till god 

ekonomisk hushållning inte uppfyllts.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas bedömning och granskning av 

delårsrapporten för Nerikes Brandkår per den 30 juni 2017. 

___________ 
 

Meddelas för kännedom: 

Revisionen Nerikes brandkår   



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (52)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 119/17    KS 2017/387 

 

Delårsrapporten för Nerikes Brandkår 2017 

 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige har tagit del av delårsrapporten per den 30 juni 2017 för 

Nerikes Brandkår 2017.  

 

Ärendebeskrivning  

 

Nerikes Brandkår inkom den 17 oktober 2017 med delårsrapport per den 30 juni 

2017.  

 

Ekonomichef på Nerikes Brandkår sammanfattar delårsrapporten på följande vis: 

 

Förbundet kommer göra ett underskott på – 3 379 000 vid årets slut. Det stora 

underskottet kan till drygt hälften förklaras genom direktionens beslut att köpa in 

material för arbete på väg, samt rökdykarradio.  

 

Förbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som handlar om 

personalomsättningen för deltidspersona, ser inte ut att kunna uppfyllas vid årets 

slut.  

 

Ledamöternas förslag till beslut  

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår kommunfullmäktige beslutar:  

Kommunfullmäktige har tagit del av delårsrapporten per den 30 juni 2017 för 

Nerikes Brandkår 2017.  

 

 

__________ 

 
Meddelas för kännedom: 

Nerikes brandkår 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 120/17    KS 2017/407 

 

Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

från Hans-Olof Hake (S)  

 
Beslut 

 
Hans-Olof Hakes (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

godkänns. Avsägelsen gäller från 1 januari 2018. 
 

Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län 

för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Hans Olof Hake (S).  

 

Ärendebeskrivning  

 

Hans-Olof Hake (S) inkom den 14 november 2017 med en ansökan om 

entledigande för uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.  

 

Ledamöternas förslag till beslut  

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
Hans-Olof Hakes (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

godkänns. Avsägelsen gäller från 1 januari 2018. 

 

__________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Länsstyrelsen i Örebro 

 

Meddelas för kännedom: 

De avsagde 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 (52)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 121/17    KS 2017/408 

 

Avsägelse från Hans-Olof Hake (S) som ledamot i direktionen för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  

 
Beslut 

• Hans-Olof Hakes (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i direktionen 

för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen från 1 januari 2018 

godkänns.  

 

Ärendebeskrivning  

 

Hans-Olof Hake (S) inkom den 14 november 2017 med en ansökan om 

entledigande för uppdraget som ledamot i direktionen för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

• Hans-Olof Hakes (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i direktionen 

för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen från 1 januari 2018 

godkänns.  

 

 

__________ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 

 

Meddelas för kännedom: 

Den avsagde 

Samhällsbyggnadsförbundet  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46 (52)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 122/17    KS 2017/409 

 

Avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen från 

Hans-Olof Hake (S)  

 
Beslut 

• Hans-Olof Hakes (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen godkänns. Avsägelsen gäller från 1 januari 2018. 

 

• Platsen som ledamot i kommunstyrelsen lämnas vakant eftersom 

valsedelsgruppen finns representerad bland ersättarna i nämnden. 

 

Ärendebeskrivning  

 

Hans-Olof Hake (S) inkom den 14 november 2017 med en ansökan om 

entledigande för uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

• Hans-Olof Hakes (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen godkänns. Avsägelsen gäller från 1 januari 2018. 

 

• Platsen som ledamot i kommunstyrelsen lämnas vakant eftersom 

valsedelsgruppen finns representerad bland ersättarna i nämnden. 
 

 

__________ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 

 

Meddelas för kännedom: 

Den avsagde 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47 (52)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 123/17    KS 2017/410 

 

Avsägelse av uppdraget som ombud till stämma för Linde 

Stadshus AB från Hans-Olof Hake (S) 

 
Beslut 

 

Hans-Olof Hakes (S) avsägelse från uppdraget som ombud till stämma för Linde 

Stadshus AB godkänns. Avsägelsen gäller från 1 januari 2018.  

 

Ärendebeskrivning  

 

Hans-Olof Hake (S) inkom den 14 november 2017 med en ansökan om 

entledigande för uppdraget som ombud till stämma för Linde Stadshus AB.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

 

Hans-Olof Hakes (S) avsägelse från uppdraget som ombud till stämma för Linde 

Stadshus AB godkänns. Avsägelsen gäller från 1 januari 2018.  

 

 

__________ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 

 

Meddelas för kännedom: 

Den avsagde 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 (52)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 124/17    KS 2017/291 

 

Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 1 2017 

 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige tackar för rapporten och lägger informationen till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning  

 
 Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis 

rapportera till Inspektionen för vård och omsorg biståndsbeslut som inte verkställts 

inom tre månader efter beslutsdatum.  

 

Rapporteringen ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige i en 

statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även 

ange vilka typer av bistånd och insatser besluten gäller samt hur lång tid som 

förflutit från dagen för respektive beslut.  

 

Socialnämnden beslutade den 15 juni 2017 SN § 98 att föreslå att kommunstyrelsen 

beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 augusti 2017 KS § 128: 

 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen kvartal 1 år 2017 och överlämnar rapporten till 

kommunfullmäktige.  

 

__________ 

 
Meddelas för kännedom: 

Socialnämnden 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49 (52)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 125/17    KS 2017/415 

 

Motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldsson 

(MP) om förmånscyklar till kommunens anställda 

 
Beslut 

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning  

 

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

2017 med en motion om förmånscyklar till kommunens anställda.  

I motionen föreslås att tillsvidareanställda medarbetare i kommunen ska få 

möjlighet att hyra en cykel till ett förmånspris genom bruttolöneavdrag.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

 

__________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 50 (52)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 126/17    KS 2017/416 

 

Medborgarförslag om ökad säkerhet för cyklister 

 
Beslut 

 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning  

 

Ett medborgarförslag inkom den 15 november 2017 till Lindesbergs kommun. 

Förslagsställaren skriver att det ur trafiksäkerhetssynpunkt är viktigt att det 

byggs en gång- och cykelväg under riksväg 68 mot Lindesbergs centrum. En 

sträcka som sammanlagt är 130 meter lång.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.  

 

 

__________ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen  

 

Meddelas för kännedom: 

Förslagsställaren 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 127/17     

 

Meddelanden  

 
Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

 

 

2017-09-07 

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen (beslutande)s sammanträde den 29 

augusti 2017 KS § 134 - Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige till nämnd/kommunalt 

bolag/verksamhet augusti 2017 

 

2017-10-12 

Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Peder Christensen (S) utses Kennet 

Wanberg (S) 

 

2017-10-30 

Protokoll med redovisning efter inspektion av Bergslagens överförmyndarnämnd 

som innefattar kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Dnr 

203-9608-2017 

__________ 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 52 (52)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-11-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 128/17     

 

Allmänhetens frågestund 
 

 

Ärendebeskrivning 

 
Anders Persson från Guldsmedshyttans bollklubb (GSBK) ställde följande fråga 

om avgift för användande av kommunens fotbollsplaner: Vi betalar för mycket i 

relation till hur stor förening vi är. Vad har ni tänkt göra åt det?  

 

Svar: Irja Gustavsson (S) svarade att kommunfullmäktige har beslutat att 

föreningar även ska betala för idrottsanläggningar. Detta har setts över och vi har 

haft dialog om prisnivåerna. Jag ska ta frågan vidare till fritidskonsulenten.  

 

 

Dennis Arkanius ställde följande fråga: Hur ska Nordfront stoppas?  

Svar: Irja Gustavsson (S) svarade att inga odemokratiska organisationer ska 

finnas i vårt samhälle och detta tar vi avstånd från. 

 


