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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-12-13  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-12-13 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 Kanslienheten 

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

 

Plats och tid: 

 
Stadsskogsskolans aula, Lindesberg, onsdagen den 13 december kl. 14:00-18:00 

Beslutande: Anders Ceder (S) 

Irja Gustavsson (S) 

Linda Svahn (S) 

Linda Andersson (S) 

Daniel Andersson (S) 

Joacim Hermansson (S) 

Zaki Habib (S) 

Kristine Andersson (S) § 128-136 

John Omoomian (S) 

Victoria Johansson (S) 

Lennart Olsson (S) 

Jonas Bernström (S) 

Arnold Bengtsson (S) 

Nafih Mawlod (S) 

Jonas Kleber (C) – ålderspresident/ordförande 

Susanne Karlsson (C) 

Jenny Larsson (C) 

Johan Andersson (C) 

Christina Pettersson (C) 

Ulf Axelsson (V) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Anniette Lindvall (M) § 129-148 

Jan Hansson (M) 

Lillemor Bodman (M) 

Sven-Erik Larsson (M) 

Margareta Tillas (L) 

Ingrid Åberg (KD) 

Agneta Nilsdotter (MP) § 128-129 

Per Söderlund (SD) § 128-140 

Virosa Viberg (SD) 

Pamela Hopkins (SD) § 128-129 

Thord Durnell (SD) 

Jan Marne (SD) § 128-145 

Birgitta Duell (SD)§ 128-145 

Mats Seijboldt (SD) 

Anders Eriksson (SD) 
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Tjänstgörande 

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

Hans-Olof Hake (S) ersättare för Annamaria Ericsson (S) 

Bo Stenberg (S) esrättare för Bengt Storbacka (S) 

Kent Wanberg (S) ersättare för Margareta Ahlm (S) 

Björn Pettersson (C) ersättare för Tuula Marjeta (C) 

Inger Söderberg (V) ersättare för Gunilla Remnert (V) 

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

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

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

Marita Haraldson (MP) esrättare för Agneta Nilsdotter (MP) § 130-148 

 
Övriga deltagare:  
Utses att justera Nafih Mawlod (S) och Inger Griberg (MP) med Christina Pettersson (C) och Jan 

Hansson (M) som ersättare. 

 
Justeringens plats 

och tid: 
Justering sker torsdagen den 21 december kl 15.00 på kanslienheten, Lindesberg. 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Ida Frödén 

 

Paragraf 
 

128 - 148 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Jonas Kleber (C) 

 

Justerare 

 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Nafih Mawlod (S)   

 

__________________________________________________________ 

Inger Griberg (MP) 
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Ärendeförteckning 

Informationsärenden §128/17 

  

Mål och budget 2018 och VP 2019-2020 §129/17 

  

Anläggningstaxa för VA Lindesbergs kommun 2018  §130/17 

  

Avfallstaxa för Lindesbergs kommun 2018 §131/17 

  

Brukningstaxa för VA Lindesbergs kommun 2018  §132/17 

  

Borgensavgift 2018 §133/17 

  

Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB §134/17 

  

Förändringar till följd av utvärdering av ny politisk organisation och 

verksamhetsorganisation 

§135/17 

  

Ny organisation för kommunala pensionärsrådet och kommunalt råd för 

personer med funktionsnedsättning 

§136/17 

  

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018 §137/17 

  

Detaljplan för del av Tredingen 1_1 båtplatser Detaljplan för del av 

Tredingen 1:1 - ändring för användande av mark för plats att anlägga båtar 

för Lindesbergs kommuns invånare  

§138/17 

  

Ny medlem, Lekebergs kommun, i den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, nytt samverkansavtal och 

reglemente 

§139/17 

  

Uppföljning av jämställdhetsplan 2013-2016 §140/17 

  

Svar på motion från Margareta Tillas (L) om åtgärd för att höja 

skolresultaten i grundskolan 

§141/17 

  

Svar på motion från Bo Carlqvist (L) om ungdomsgård i Lindesberg §142/17 

  

Val av ombud till stämma för Linde Stadshus AB  §143/17 

  

Val av ledamot och ersättare i direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen  

§144/17 

  

Införande av läsplattor för utskick av politiska handlingar §145/17 

  

Medborgarförslag om att bygga en plats där alla barn kan ha kul, 

trampolinpark eller en arkadhall i Storå 

§146/17 

  

Medborgarförslag om säker gång- och cykelväg vid Ålkilsbacken och 

Sjöbrisen 

§147/17 

  

Meddelanden §148/17 
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§128/17 

 

Informationsärenden 

 

 Företagsdag 2017 

 

Jonas Kleber (C) informerade om den genomförda företagsdagen som 

kommunfullmäktiges ledamöter bjöds in att delta vid. 

 

 Ny kommunallag 

 

Kanslichef Ida Frödén informerade om den nya kommunallagen som träder i 

kraft den 1 januari 2018.   
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§129/17   Dnr: KS 2017/135 

 

Mål och budget 2018 och VP 2019-2020 

Beslut  

 
1. Mål och budget för år 2018 och VP 2019-2020, inklusive nämndernas 

verksamhetsplaner, investeringsbudget och budgetramar (nettokostnader) 

antas.  

 

2. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten fastställs till  

27 400 000 kronor år 2018. Finansiering kan ske genom nyupplåning. 

Låneram för långfristig upplåning fastställs till motsvarande belopp under 

2018.  

 

3. Finansiellt mål - Verksamhetens nettokostnader får inte överstiga 99 

procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag under 

planperioden 2018-2020.  

 

4. Leasing betraktas som en form av upplåning och får endast ske efter 

samråd med kommunledningskontorets upphandlare.  

 

5. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om omdisponeringar av 

budgeterade medel i investeringsbudget.  

 

6. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen medges rätt att besluta om 

omdisponeringar av budgeterade medel för va-/renhållningsprojekt. 

Kommunstyrelsen ska informeras om detta i den månadsvisa 

uppföljningen efter beslut i direktionen.  

 

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om revidering av budget 

gällande medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

efter de effekter som uppstår vid införandet av komponentredovisning. 

(Rör fördelning mellan drift- och investeringsbudget enligt gällande 

redovisningsprincip.)  

 

 

8. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska hållas. Om en 

situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar inte 

överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat 

beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  
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Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsens mål- och budgetseminarium 1 genomfördes  

21 mars 2017. På seminariet presenterades omvärldsanalys, befolkningsutveckling 

och ekonomiska förutsättningar inklusive skatteunderlagsprognos och 

volymjustering. Kommande framtidsfrågor, utmaningar, möjligheter på kort och 

lång sikt för kommunen presenterades också. Gruppvisa diskussioner kring fortsatt 

inriktning i syfte att leverera verksamhet i enlighet med utvecklingsstrategin och 

samtidigt klara de ökade kostnaderna genomfördes.  

 

På kommunstyrelsens sammanträden i april och maj diskuterades ramarna på 

sammanträden och kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2017 § 103: 

 

1. Preliminära ramar för åren 2018-2020 gäller enligt tidigare antagen 

Verksamhetsplan.  

2. Nämnderna ska besluta om konsekvensbeskrivningar som fokuserar på 

effekterna för verksamheterna av de givna ramarna. Konsekvenserna ska 

lämnas till ekonomienheten senast 4 september.  

 

Mål- och budgetseminarium 2 hölls 27 september 2017. Förändringar i 

planeringsförutsättningarna som tillkommit efter regeringens budgetproposition och 

augusti månads skatteunderlagsprognos redovisades.  

 

Förvaltningscheferna redogjorde för nämndernas konsekvensbeskrivningar och på 

vilket sätt de givna ramarna bedöms påverka verksamheten och måluppfyllelsen, 

inklusive investeringar. Majoriteten hade inför seminariet tagit fram ett förslag som 

även det presenterades.  

 

På kommunstyrelsens sammanträde 24 oktober 2017 presenterades majoritetens 

förslag till Mål och budget för åren 2018-2020.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 28 november 2017 § 201 att föreslå 

kommunfullmäktige besluta:  

 
1. Mål och budget för åren 2018 och VP 2019-2020, inklusive nämndernas 

verksamhetsplaner, investeringsbudget och budgetramar 

(nettokostnader) antas.  

2. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten fastställs till  

27 400 000 kronor år 2018. Finansiering kan ske genom nyupplåning. 

Låneram för långfristig upplåning fastställs till motsvarande belopp 

under 2018.  

3. Finansiellt mål - Verksamhetens nettokostnader får inte överstiga 99 

procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag under 

planperioden 2018-2020.  

4. Leasing betraktas som en form av upplåning och får endast ske efter 

samråd med kommunledningskontorets upphandlare.  
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5. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om omdisponeringar av 

budgeterade medel i investeringsbudget.  

6. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen medges rätt att besluta om 

omdisponeringar av budgeterade medel för va-/renhållningsprojekt. 

Kommunstyrelsen skall informeras om detta i den månadsvisa 

uppföljningen efter beslut i direktionen.  

7. Uppdra till kommunstyrelsen att fatta beslut om revidering av budget 

gällande medlemsbidraget till Samhällsbyggnads-förbundet Bergslagen 

efter de effekter som uppstår vid införandet av komponentredovisning. 

(Rör fördelning mellan drift- och investeringsbudget enligt gällande 

redovisningsprincip.)  

8. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska hållas. Om en 

situation uppstår under löpande år så att mål och ekonomiska ramar inte 

överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills 

annat beslut fattas av kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige  

 

Sverigedemokraterna inkom den 27 november 2017 med förslag till budget 2018 

och VP 2019-2020. 

 

Miljöpartiet inkom den 28 november 2017 med förslag till budget 2018 och VP 

2019-2020. 

 

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna inkom den 11 december 2017 med 

förslag till budget 2018 och VP 2019-2020. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustavsson (S), Susanne Karlsson (C), Ulf Axelsson (V), Linda Svahn (S), 

Christina Pettersson (C), John Omoomian (S), Zaki Habib (S), Björn Pettersson 

(C) och Kent Wanberg (S) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Pär-Ove Lindqvist (M), Bo Carlqvist (L) och Ingrid Åberg (KD) föreslår att 

kommunfullmäktige ska besluta enligt Moderaterna, Liberalerna och 

Kristdemokraternas ändringsförslag daterat 11 deceber, bifall till 

kommunstyrelsens förslag punkt 2-8 och två tilläggsförslag: 

 

1. Kommunstyrelsen tilldelas projektmedel för perioden 2018-2020 (3 milj 

kr) som ska användas för att öka måluppfyllelsen i grundskolan. Målet är 

att Lindesberg senast 2022 ska ha en av Sveriges bästa grundskolor 

avseende resultaten i åk 9 (25:e plats eller bättre). Medel till projekt som 

stöder denna utveckling tilldelas barn- och utbildningsnämnden efter 

ansökan. Sådana projekt kan vara extern hjälp, tidsbegränsade projekt 

och anställningar men får inte bli del i den ordinarie verksamheten. 

Särskild uppmärksamhet ska riktas mot ledarskaps- och metodutveckling 
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samt att vid nyanställning få de allra bästa pedagogerna och skolledarna 

att vilja ta anställning i Lindesberg. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att under budgetåret 2018 tillsätta 

interna resurser på planavdelningen. Dels för att arbeta av delar av 

balansen, dels för att höja planberedskapen när t ex privata intressenter 

vill bygga bostäder eller industrilokaler och en detaljplaneändring är 

nödvändig. Målsättningen bör vara att arbetet med en ny detaljplan eller 

en detaljplaneförändring ska kunna starta inom 3 månader. 

 

Agneta Nilsdotter (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt 

Miljöpartiets ändringsförslag daterat 28 november inklusive införa kortare 

arbetstid inom äldreomsorgen och bättre arbetsvillkor samt bifall till 

kommunstyrelsens förslag punkt 2-8.  

 

Virosa Viberg (SD), Per Söderlund (SD) och Mats Seijbolt (SD) föreslår att 

kommunfullmäktige ska besluta enligt Sverigedemokraternas ändringsförslag 

daterat 27 november samt bifall till kommunstyrelsens förslag punkt 2-8. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande tar upp kommunstyrelsens förslag punkt 2-8 och finner att 

kommunfullmäktige har beslutat att anta förslaget.  

 

Ordförande informerar om att han kommer att behandla ändringsförslagen för sig 

och tilläggsförslagen för sig.  

 

Ordförande finner att det finns fyra förslag till punkt 1 och föreslår följande 

beslutsgång.  

 
Följande förslag ställs mot varandra: 

Kommunstyrelsens förslag  

Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag 

Sverigedemokraternas förslag 

Miljöpartiets förslag  

 
Kommunfullmäktige godkänner ordningen.  

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Därefter tar ordförande upp Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas två 

tilläggsförslag och finner att tilläggsförslagen avslås.  
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Omröstning begärs och genomförs enligt följande. De som stödjer Moderaternas, 

Liberalernas och Kristdemokraternas tilläggsförslag röstar ja och de som inte stödjer 

tilläggsförslaget röstar nej. Omröstningen utfaller med 9 ja, 26 nej och 9 avstod. Av 

bifogad lista framgår hur var och en av ledamöterna röstade.  

 

Reservationer 

 

Pär-Ove Lindqvist (M), Anniette Lindvall (M), Jan Hansson (M), Lillemor 

Bodman (M), Sven Erik Larsson (M), Thomas Klockars (M), Bo Carlqvist (L) 

och Ingrid Åberg (KD) reserverar sig mot beslutet om att avslå tilläggsförslaget.  

 

 

___________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Ekonomienheten 

Meddelas för kännedom: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Nr Namn Ja Nej Avstår 

1 Anders Ceder (S)  X  

2 Irja Gustavsson (S) 
 X  

3 Linda Svahn (S) 
 X  

4 Bo Stenberg (S) 
 X  

5 Linda Andersson (S) 
 X  

6 Daniel Andersson (S) 
 X  

7 

Joacim  

Hermansson (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 Kent Wanberg (S) 
 X  

14 Jonas Bernström (S) 
 X  

15 Ulla Lundqvist (S) 
 X  

16 Arnold Bengtsson (S) 
 X  

17 Hans-Olof Hake (S) 
 X  

18 Nafih Mawlod (S) 
 X  

20 Susanne Karlsson (C) 
 X  

21 Jenny Larsson (C) 
 X  

22 Björn Pettersson (C) 
 X  

23 Johan Andersson (C) 
 X  

24 Christina Pettersson (C) 
 X  

25 Ulf Axelsson (V) 
 X  

26 Inger Söderberg (V) 
 X  
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Nr Namn Ja Nej Avstår 

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 Thomas Klockars (M) 
X   

34 Bo Carlqvist (L) 
X   

35 Ingrid Åberg (KD) 
X   

36 Inger Griberg (MP) 
X   

37 Agneta Nilsdotter  (MP) 
  X 

38 Per Söderlund (SD)   X 

39 Virosa Viberg (SD)   X 

40 Pamela Hopkins (SD)   X 

41 Thord Durnell (SD)   X 

42 Jan Marne (SD)   X 

43 Birgitta Duell (SD)   X 

44 Mats Seijboldt (SD)   X 

45 Anders Eriksson (SD)   X 

19 Jonas Kleber (C)  X  

 Summa 9 26 9 
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§130/17   Dnr: KS 2017/371 

 

Anläggningstaxa för VA Lindesbergs kommun 2018  

Beslut 

 

Anläggningstaxan för vatten och avlopp för Lindesbergs kommun år 2018 enligt 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag daterat den 22 september 2017, 

antas, vilket innebär en höjning med 3%.  

Ärendebeskrivning 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom den 11 oktober 2017 med 

dokumentet Förslag till VA-taxa Lindesbergs kommun 2018.  

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade den 22 september 2017 § 96 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:  

 Anta anläggningstaxan för vatten och avlopp för Lindesbergs kommun år 

2018 enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag daterat den 

22 september 2017, vilket innebär en höjning med 3%.  

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2017 § 208 att föreslå 

kommunfullmäktige besluta:  

 

 Anta anläggningstaxan för vatten och avlopp för Lindesbergs kommun år 

2018 enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag daterat den 22 

september 2017, vilket innebär en höjning med 3%.  

___________ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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§131/17   Dnr: KS 2017/374 

 

Avfallstaxa för Lindesbergs kommun 2018 

Beslut 

 

Avfallstaxan år 2018 för Lindesbergs kommun enligt 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag daterat den 22 september 2017 

godkänns.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom den 11 oktober 2017 med 

dokumentet Förslag till avfallstaxa Lindesbergs kommun 2018.   

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade den 22 september 2017 § 104 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:  

 Godkänna avfallstaxan år 2018 för Lindesbergs kommun enligt 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag daterat den 22 

september 2017.  

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade den 20 oktober 2017 §125 att 

komplettera avfallstaxan med taxa per besök vid återvinningscentralen i Södra 

Måle.  

 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2017 § 206 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar:  

 

 Godkänna avfallstaxan år 2018 för Lindesbergs kommun enligt 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag daterat den 22 september 

2017.  

__________ 

 
Meddelas för åtgärd:  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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§132/17   Dnr: KS 2017/377 

 

Brukningstaxa för VA Lindesbergs kommun 2018  

Beslut 

 

Brukningstaxan för vatten och avlopp för Lindesbergs kommun enligt 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag daterat den 22 september 2017 

godkänns.  

Ärendebeskrivning 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom den 12 oktober 2017 med 

dokumentet Förslag till VA-taxa Lindesbergs kommun 2018 (där brukningstaxan 

ingår).  

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade den 22 september 2017 § 100 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:  

 Godkänna brukningstaxan för vatten och avlopp för Lindesbergs 

kommun enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag daterat 

den 22 september 2017.  

 Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2017 § 207 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar:  

 

 Godkänna brukningstaxan för vatten och avlopp för Lindesbergs kommun 

enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag daterat den 22 

september 2017.  

___________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§133/17   Dnr: KS 2017/366 

 

Borgensavgift 2018 

Beslut 

 

Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3 % på aktuellt lånebelopp 

2017-12-31, d v s saldot året innan budgetåret. Avgiften är oförändrad i 

förhållande till 2017 och gäller åtaganden enligt kommunfullmäktiges beslut 

2015-11-24 § 210. 

Ärendebeskrivning 

 
Ekonomichef Gunilla Sandgren inkom den 18 oktober 2017 med en 

tjänsteskrivelse där hon föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta: 

 

 Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3 % på aktuellt 

lånebelopp 2017-12-31, d v s saldot året innan budgetåret. Avgiften är 

oförändrad i förhållande till 2017 och gäller åtaganden enligt 

kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 210. 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2017 § 202 att föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

 

 Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3 % på aktuellt 

lånebelopp 2017-12-31, d v s saldot året innan budgetåret. Avgiften är 

oförändrad i förhållande till 2017 och gäller åtaganden enligt 

kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 210. 

___________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Ekonomienheten 

Meddelas för kännedom: 
Ekonomichef 
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Kommunfullmäktige 

 

2017-12-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§134/17   Dnr: KS 2017/424 

 

Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB, 

november 2017 

Beslut 

 

Bevilja utökad generell borgen avseende Linde Stadshuskoncernen med 

162 025 000 för år 2018 eller tills nytt beslut fattas. Att såsom för egen skuld 

ingå borgen för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 1 993 945 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. Beloppen specificeras enligt tabellen nedan: 

 
 

Fastigheter i Linde AB 988 722 000 

Lindesbergsbostäder AB 880 223 000 

Linde energi AB 125 000 000 

Summa koncernen Linde 
Stadshus AB 

1 993 945 000 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunchef Christer Lenke inkom den 27 november 2017 med en 

tjänsteskrivelse där han föreslog att styrelsen för Linde Stadshus AB beslutar att 

hos kommunfullmäktige ansöka om utökad generell borgen med 162 025 000 

kronor avseende Linde Stadshuskoncernen för år 2017 eller tills nytt beslut 

fattats. 

 

Linde stadshus beslutade den 24 november 2017 § 18: 

 

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutar att hos kommunfullmäktige 

ansöka om utökad generell borgen med 162 025 000 kronor avseende 

Linde Stadshuskoncernen för år 2017 eller tills nytt beslut fattats. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2017 § 199 att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

 

Bevilja utökad generell borgen avseende Linde Stadshuskoncernen med 

162 025 000 för år 2018 eller tills nytt beslut fattas. Att såsom för egen skuld 

ingå borgen för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 1 993 945 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. Beloppen specificeras enligt tabellen nedan: 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Fastigheter i Linde AB 988 722 000 

Lindesbergsbostäder AB 880 223 000 

Linde energi AB 125 000 000 

Summa koncernen 

Linde Stadshus AB 

1 993 945 000 

 

___________ 
 
Meddelas för kännedom:  
Ekonomichef Gunilla Sandgren  

FALAB  

LIBO  

LEAB  

Ekonomienheten Catrin Hellquist  

Kommuninvest 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-12-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§135/17   Dnr: AKK2015/310 

 

Förändringar till följd av utvärdering av ny politisk organisation 

och verksamhetsorganisation 

 

Beslut 

1. De fasta målområdesberedningarna kopplade till kommunfullmäktige tas 

bort från och med den 1 januari 2018. Som en följd av det ändras 

kommunfullmäktiges arbetsordning § 37 enligt förslag daterat den 20 

november 2017.  

 

2. Kommunstyrelsens reglemente ändras i § 7 och § 26, samt att styckena om 

tillväxtutskottets övergripande uppgifter och utskottet för stöd och strategis 

övergripande uppgifter (§§ 31-36) tas bort enligt förslag daterat den 20 

november 2017.  

 

3. Kommunstyrelsens reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning 

ändras så att laghänvisningarna stämmer överens med den nya 

kommunallagen som träder i kraft den 1 januari 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2014 om ny politisk organisation. 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 september 2014 om ny 

verksamhetsorganisation. Båda förändringarna trädde i kraft den 1 januari 2015.  

 

I kommunfullmäktiges beslut ingick att en utvärdering ska genomföras första 

halvåret 2017. KPMG har under våren 2017 genomfört utvärderingen och 

resultatet presenterades i juni 2017.   

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ulf Axelsson (V) föreslår att ärendet ska återremitteras för att utredas ytterligare 

då det varit dåligt remissförfarande i frågan.  

 

Inger Griberg (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt Ulf 

Axelssons (V) förslag.  

 

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

ska avgöra ärendet idag och besluta enligt kommunstyrelsens förslag.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-12-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstning begärs och genomförs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

beslutsgång. 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att ärendet ska 

återremitteras. Omröstningen utfaller med 37 ja, 4 nej och 2 avstod. Av bifogad 

röstningslista framgår hur var och en av ledamöterna röstade.  

 

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag och att kommunfullmäktige har 

beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Reservationer 

 

Ulf Axelsson (V), Inger Griberg (MP) och Marita Haraldsson (MP) reserverar 

sig mot beslutet.  

___________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

Meddelas för kännedom: 
Kommunstrategen 

Kommunstyrelsen  
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Nr Namn Ja Nej Avstår 

1 Anders Ceder (S) X   

2 Irja Gustavsson (S) X   

3 Linda Svahn (S) X   

4 Bo Stenberg (S) X   

5 Linda Andersson (S) X   

6 Daniel Andersson (S) X   

7 

Joacim  

Hermansson (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 Kent Wanberg (S) X   

14 Jonas Bernström (S) 
X   

15 Ulla Lundqvist (S) 
X   

16 Arnold Bengtsson (S) 
X   

17 Hans-Olof Hake (S) 
X   

18 Nafih Mawlod (S) 
X   

20 Susanne Karlsson (C) 
X   

21 Jenny Larsson (C) 
X   

22 Björn Pettersson (C) 
X   

23 Johan Andersson (C) 
X   

24 Christina Pettersson (C) 
X   

25 Ulf Axelsson (V)  X  
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Nr Namn Ja Nej Avstår 

26 Inger Söderberg (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 Thomas Klockars (M) X   

34 Bo Carlqvist (L) X   

35 Ingrid Åberg (KD) X   

36 Inger Griberg (MP)  X  

37 

Marita Harldsson  

(MP) 
 X  

38 Per Söderlund (SD) X   

39 Virosa Viberg (SD) X   

41 Thord Durnell (SD) X   

42 Jan Marne (SD)   X 

43 Birgitta Duell (SD)   X 

44 Mats Seijboldt (SD) X   

45 Anders Eriksson (SD) X   

19 Jonas Kleber (C) X   

 Summa 37 4 2 
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Kommunfullmäktige 

 

2017-12-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§136/17   Dnr: KS 2017/368 

 

Ny organisation för kommunala pensionärsrådet och kommunalt 

råd för personer med funktionsnedsättning 

Beslut 

1. Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet enligt förslag 

daterat den 10 oktober 2017 antas. 

 

2. Reviderat reglemente för kommunalt råd för personer med 

funktionsnedsättning enligt förslag daterat den 10 oktober 2017 antas.  

 

3. Budget för båda råden överförs från socialnämnden till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun har två råd, kommunala pensionärsrådet och råd för 

personer med funktionsnedsättning.  

 

Syftet med råden är att grupperna pensionärer och personer med 

funktionsnedsättning ska få större delaktighet i utformningen av samhällets 

insatser. I dagsläget bedöms det vara ett hinder att råden är knutna till 

socialnämnden, både organisatoriskt, i valet av ordförande, samt valet av 

tjänstepersoner kopplade till råden. Det gör att råden mest behandlar ärenden 

kopplade till socialnämndens verksamheter och därmed tappar det övergripande 

perspektivet och sällan får vara delaktiga i ärenden som behandlas i andra 

nämnder och i kommunstyrelsen. Därför vore en organisatorisk förändring som 

gör att råden är kopplade till kommunstyrelsen med kommunstyrelsens 

ordförande som ordförande, ge bättre förutsättningar för rådens delaktighet i mer 

övergripande ärenden.  

 

Kommunstrateg Malin Sjöberg inkom den 9 oktober 2017 med tjänsteskrivelse 

med förslag till beslut. 

 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

 Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet enligt förslag daterat 
den 10 oktober 2017 antas.  

 Reviderat reglemente för kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning enligt förslag daterat den 10 oktober 2017 antas. 

 Budget för båda råden överförs från socialnämnden till kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheterna att 

från och med nästa mandatperiod bilda ett råd för social hållbarhet, där fler 

grupper i samhället har möjlighet att delta. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2017 § 188 att föreslå 

kommunfullmäktige besluta:  

 

 Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet enligt förslag daterat 

den 10 oktober 2017 antas.  

 Reviderat reglemente för kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning enligt förslag daterat den 10 oktober 2017 antas. 

 Budget för båda råden överförs från socialnämnden till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheterna att 

från och med nästa mandatperiod bilda ett råd för social hållbarhet, där fler 
grupper i samhället har möjlighet att delta. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Inger Griberg (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

 

_____________ 

 
Meddelas för åtgärd:  

Ekonomienheten  

Kommunchefen  

 

För kännedom:  
Ledamöter och ersättare i råden  

Socialnämnden  

Kanslienheten 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-12-13  
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§137/17   Dnr: KS 2017/404 

 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018 

Beslut 

Följande sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2018 antas: 

 

Måndag 26 februari 17.00 

Måndag 23 april 17.00 

Onsdag 23 maj 17.00 

Onsdag 13 juni 14.00 

Måndag 24 september 17.00 

Tisdag 16 oktober 17.00 

Onsdag 21 november 17.00 

Onsdag 12 december 17.00 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2017 § 96 att återremittera 

ärendet för att se över sammanträdesdagarna då det funnits en tradition att inte 

lägga kommunala sammanträden på onsdagar.  

Kommunfullmäktige ska, enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 5 

sammanträda alla månader utom januari, mars, juli och augusti.  

Vid valår sammanträder nya kommunfullmäktige efter 15 oktober KL Kap 5 § 9 

(nya kommunallagen). 

Hänsyn har tagits till regionstyrelsen och regionfullmäktiges 

sammanträdesdagar.  

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

 

För kännedom: 

Ledamöter och ersättare 
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§138/17   Dnr: KS 2017/358 

 

Detaljplan för del av Tredingen 1_1 båtplatser Detaljplan för del 

av Tredingen 1:1 - ändring för användande av mark för plats att 

anlägga båtar för Lindesbergs kommuns invånare  

 

Ärendet utgår  
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§139/17   Dnr: KS 2017/364 

 

Ny medlem, Lekebergs kommun, i den gemensamma nämnden 

för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, nytt 

samverkansavtal och reglemente 

Beslut 

 

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

kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, 

Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun 

avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice med giltighet från och med 2018-01-01.  

 

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, Lindesbergs 

kommun och Ljusnarsbergs 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 ikraft.  

 

5. Beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av 

regionfullmäktige Örebro län samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, 

Hallsbergs, Laxå, Lekebergs, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner. 

Ärendebeskrivning 

 

En begäran från Region Örebro län har inkommit till Lindesbergs kommun. Där 

föreslås ansökan från Lekebergs kommun om att ingå i den gemensamma 

nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice att bifallas och 

att reviderat samverkansavtal och reviderat reglemente för den gemensamma 

nämnden ska fastställs.  

 

Örebro läns landsting och Örebro kommun inrättade 2005 en gemensam nämnd, 

kallad den gemensamma nämnden för samverkan angående företagshälsovård. 

2007 tillfördes kommunens tolkförmedling den gemensamma nämnden och 

nämnden antog benämningen gemensam nämnd för samverkan angående 

företagshälsovård samt tolkförmedling. Samverkande kommuner har sedan 
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utökats med: Kumla 2009, Hallsberg och Laxå 2015, Lindesberg 2016 och 

Ljusnarsberg 2017.  

 

Nämnden benämns den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- 

och översättarservice. Sedan nu även Lekebergs kommun önskar medverka i den 

gemensamma nämnden föreslås att det ingångna avtalet mellan Region Örebro 

län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, 

Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun upphör från och med 2018-01-

01, då nytt avtal träder i kraft. Samtidigt gäller även nytt reglemente för nämnden 

varvid tidigare reglemente upphör att gälla. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2017 § 193 att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta: 

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

kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, 

Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun 

avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice med giltighet från och med 2018-01-01.  

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, Lindesbergs 

kommun och Ljusnarsbergs 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 ikraft.  

 

5. Beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av 

regionfullmäktige Örebro län samt kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, 

Hallsbergs, Laxå, Lekebergs, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner. 

 

________ 

 
För kännedom: 

Region Örebro län 

Örebro kommun 

Kumla kommun 

Hallsbergs kommun 

Laxå kommun 

Lekebergs kommun 

Ljusnarsbergs kommun 
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§140/17   Dnr: KS 2017/384 

 

Uppföljning av jämställdhetsplan 2013-2016 

 

Beslut 

 
Ingen förlängning av dokumentet sker. Jämställdhetsarbete utifrån 

medarbetarperspektivet ska planeras, genomföras samt följas upp inom ramen för 

det systematiska arbetsmiljöarbetet, alltså ingå i ordinarie verksamhet. Övergripande 

mål och indikatorer finns i kommunens utvecklingsstrategi 2017-2019.  

 

Ärendebeskrivning 

 
Personalchef Carina Fyrpihl inkom den 5 oktober 2017 med en tjänsteskrivelse. Där 

skriver hon skriver följande: 

  

Kommunfullmäktige antog 2013-06-25, §91 en jämställdhetsplan att gälla för 

Lindesbergs kommun 2013-2015, förlängning för 2016 beslutades av 

kommunstyrelsen §109/2016 (i avvaktan på att ny utformning av 

diskrimineringslagen).  

 

Då planen antogs krävdes en jämställdhetsplan för organisationen som helhet utifrån 

diskrimineringslagen. Under planperioden har lagen omarbetats och dess nuvarande 

lydelse riktar sig till det i organisationen nära systematiska arbetet med lika 

rättigheter och möjligheter genom aktiva åtgärder i olika form.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2017 § 192: 

 

 Uppföljningen av jämställdhetsplanen 2013-2016 överlämnas till 
kommunfullmäktige.  

 Ingen förlängning av dokumentet sker. Jämställdhetsarbete utifrån 

medarbetarperspektivet ska planeras, genomföras samt följas upp inom 

ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, alltså ingå i ordinarie 

verksamhet. Övergripande mål och indikatorer finns i kommunens 

utvecklingsstrategi 2017-2019.  

  

________ 

 
För kännedom: 

Personalchef 
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§141/17   Dnr: KS 2017/186 

 

Svar på motion från Margareta Tillas (L) om åtgärd för att höja 

skolresultaten i grundskolan 

Beslut 

 

Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från förvaltningschef för barn- och 

utbildningsförvaltningen daterad den 2 juni 2017.  

Ärendebeskrivning 

 

Margareta Tillas (L) inkom den 11 april 2017 med en motion. I motionen 

föreslås att för förbättra skolresultaten i grundskolan föreslås att undervisningen i 

idrott och hälsa i Lindesberg snarast får ett ökat utrymme i timplanen. 

 

Förvaltningschef för barn- och utbildningsnämnden inkom den 2 juni 2017 med 

ett förslag på svar på motion till barn- och utbildningsnämnden.  

 

 I förvaltningens svar på motionen föreslås att nämnden besvarar nämnden enligt 

nedan:  

- Att ge utrymme i timplanen till undervisning i idrott och hälsa är under 

utredning nationellt och inget som Lindesbergs kommun kan besluta om.  

- Att ge förvaltningen i uppdrag att studera hur andra kommuner som infört mer 

rörelse och aktivitet i skolan gjort, samt presentera det för nämnden i samband 

med kvalitetsdagarna i november år 2017.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 14 augusti 2017:  

Att överlämna förvaltningens svar på motionen till kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2017 § 195 att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta:  

 

Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från förvaltningschef för barn- och 

utbildningsförvaltningen daterad den 2 juni 2017.  

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

För kännedom: 

Margareta Tillas 

Barn- och utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-12-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§142/17   Dnr: KS 2017/112 

 

Svar på motion från Bo Carlqvist (L) om ungdomsgård i 

Lindesberg 

 

Beslut 

 
Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från förvaltningschef för barn- och 

utbildningsförvaltningen daterad den 17 juli 2017, med hänvisning till Linda Svahns 

(S) motion om Allaktivitetshus.  
 

Ärendebeskrivning 

 
Den 7 mars år 2017 inkom en motion från Bo Carlqvist (L). I motionen föreslås att 

kommunfullmäktige uppdrar till fritidskontoret att utreda möjligheten och 

kostnaden, både etableringskostnad och årliga verksamhetskostnader, för att 

starta en ungdomsgård i Lindesberg under 2017. Utredningen och förslaget bör 

presenteras före årsskiftet.  
 

Förvaltningschef för barn- och utbildningsnämnden Henrik Arenvang inkom den 17 

juli 2017 med ett förslag på svar på motion till barn och utbildningsnämnden.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 september 2017: Att överlämna 

förvaltningens svar på motion från Bo Carlqvist (L) om ungdomsgård i Lindesberg, 

med hänvisning till tidigare motion från Linda Svahn (S) om att inrätta ett 

Allaktivitetshus i Lindesberg.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2017 § 196 att föreslå 

kommunfullmäktige besluta:  
 

Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från förvaltningschef för barn- och 

utbildningsförvaltningen daterad den 17 juli 2017, med hänvisning till Linda Svahns 

(S) motion om Allaktivitetshus.  
  

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Tillväxtförvaltningen 

 

För kännedom: 

Tillväxtutskottet 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-12-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§143/17   Dnr: KS 2017/410 

 

Val av ombud till stämma för Linde Stadshus AB  

 

Ärendet utgår 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-12-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§144/17   Dnr: KS 2017/408 

 

Val av ledamot och ersättare i direktionen för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  

Beslut 

 

Lennart Olsson (S) utses till ordinarie ledamot i direktionen och Ulla Lundqvist 

(S) utses till ny ersättare efter Lennart Olsson (S) från och med 1 januari 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2017 § 121: 

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

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen från 1 januari 2018 godkänns.  

 

Socialdemokraterna inkom den 4 december 2017 med skrivelse där de nominerar 

Lennart Olsson (S) till ordinarie ledamot och Ulla Lundqvist (S) som ny ersättare 

efter Lennart Olsson (S) 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

Samhällsbyggnadsförbundet 

 

För kännedom: 

Direktionen  

Lennart Olsson  

Ulla Lundqvist 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-12-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§145/17   Dnr: KS 2017/180 

 

Införande av läsplattor för utskick av politiska handlingar 

 

Beslut 

  
1. Kommunfullmäktiges beslut KF § 55 upphävs.  

2. Införandet av digitala plattor och digitala utskick till kommunfullmäktige 

och kommunens nämnder sker under hösten 2018.  

3. Införandet sker i första hand i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 § 55 att införa digitala plattor i 

kommunen för digitala utskick av handlingar till kommunens politiska 

sammanträden. Den beräknade kostnaden på ca 400.000 kr/år ska tas från 

kommunstyrelsens budget. I beslutet står det att kommunfullmäktige ska få sitt 

första digitala utskick i december 2017.  

 

Inom IT-och teleenheten behöver kunskapen om hanteringen av plattor utvidgas och 

det utökade stödet till användarna kommer att leda till nya arbetsuppgifter för berörd 

personal inom både IT- och teleenheten men även inom kanslienheten.  

Under hösten arbetar IT-enheten med att införa en ny IT-plattform för hela 

kommunkoncernen. Genomförs införandet av digitala plattor till alla nu under 

hösten behövs externa konsulter köpas in då tiden inte finns tillgänglig inom 

befintlig personalstyrka. Kanslienheten har ännu inte haft möjlighet att testa e-

meetings för att se att det fungerar så som önskat. Införandet kommer att initialt att 

kräva att mycket arbetstid läggs ner från både IT och kansli.  

 

Kommunchef Christer Lenke och kanslichef Ida Frödén inkom den 30 oktober 2017 

med en tjänsteskrivelse där de föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att besluta: 

 

Införandet av digitala plattor och digitala utskick till kommunfullmäktige och 

kommunens nämnder sker under hösten 2018. Införandet sker i första hand i 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2017 § 187 att föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

  
4. Kommunfullmäktiges beslut KF § 55 upphävs.  

5. Införandet av digitala plattor och digitala utskick till kommunfullmäktige 

och kommunens nämnder sker under hösten 2018.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-12-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

6. Införandet sker i första hand i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.  

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

IT-teleenheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-12-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§146/17   Dnr: KS 2017/439 

 

Medborgarförslag om att bygga en plats där alla barn kan ha 

kul, trampolinpark eller en arkadhall i Storå 

Beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

 

Ett medborgarförslag inkom den 1 december 2017 där det föreslås att det byggs 

en trampolinpark eller arkadhall i Storå där barnen kan ha det roligt. 

 

Vid sammanträdet närvarade förslagsställaren själv och läste upp förslaget.  

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 

För kännedom: 

Förslagsställaren 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-12-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§147/17   Dnr: KS 2017/442 

 

Medborgarförslag om säker gång- och cykelväg vid Ålkilsbacken 

och Sjöbrisen 

Beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

 

Ett medborgarförslag inkom den 4 december 2017 där det föreslås att utfarten 

från Ålkilsbacken och Sjöbrisen förläggs till Lindagatan istället för 

Nyborgsgatan för att hålla cykel- och gångvägen säker. 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 

För kännedom: 

Förslagsställaren 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 

2017-12-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§148/17 

 

Meddelanden 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna 

Ida Frödén 

2017-10-31 Regionfullmäktige § 136 Valkretsar för Region Örebro 

län Dnr 17RS3772 Dnr KS 2017/278 

  

 

2017-11-29 Valkretsindelning i Örebro län Dnr 201-6614-2017 Dnr 

KS 2017/278 

  

 

Christer Lenke 

2017-09-18 Kumla KF  § 102 Ljusnarsberg medlemskap Nerikes 

Brandkår Dnr KS 2017/290 

  

 

2017-09-20 Laxå KF § 113 Ljusnarsbergs inträde i Nerikes Brandkår 

- Bifall Dnr KS 2017/290 

  

 

2017-09-25 Askersund KF  § 85 Ljusnarsberg medlemskap Nerikes 

Brandkår - Bifall Dnr KS 2017/290 

  

 

2017-11-09 Ljusnarsberg KF § 77 ansökan om medlemskap i Nerikes 

Brandkår Dnr KS 2017/290 
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