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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-10-24 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

Plats och tid: 
 

Lindeskolans Aula, kl. 17:00-19:15 

Beslutande: Lillemor Bodman (M) 
Tomas Klockars (M) 
Monika Klockars (M) 
Göran Gustavsson (M) 
Conny Ärlerud (M) 
Carina Holm (M) 
Bertil Jansson (M) 
Jan Hansson (M) 
Anniette Lindvall (M) 
Jonas Kleber (C), ålderspresident § 1, 3 
Magnus Storm (C) 
Inga Ängsteg (C) 
Maria Norling (C) 
Markus Lundin (KD) 
Margareta Andergard (KD) 
Bengt Storbacka (S) 
Elin Axelsson (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Sofié Krantz (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Intisar Alansari (S) 
Marie Adolfsson (S) 
Joacim Hermansson (S) 
Arnold Bengtsson (S), ordförande § 2, 4–12 
Fredrik Sundén Vessling (V) 
Gunilla Remnert (V) 
Ulf Axelsson (V) 
Inger Griberg (MP) 
Per Söderlund (SD) 
Tom Persson (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Tommy Lönnström (SD) 

2022-11-01 2022-11-23



 

 Sammanträdesprotokoll 2 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-10-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
  

Rickard Jirvelius (SD) 
Lars Ljunggren (SD) 
Anna Jensen (SD) 
Alessandro Lindskog (SD) 
Roseel Säwlund (SD) 
Anders Persson (LPO) 
Kalle Söderlund (LPO) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Sanna Jansson (L) för Nils Detlofsson (L) 
Farhia Ahmed Shekh (S) för Daniel Andersson (S) 
Bo Stenberg (S) för Kristine Andersson (S) 
 

Övriga deltagare: Ebba Jansson, kanslienheten 
Jessica Brogren, kanslienheten 
Anna Lundström, kanslienheten 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
 

Utses att justera Lillemor Bodman (M) och Magnus Storm (C) med Tommy 
Lönnström (SD) och Bo Stenberg (S) som ersättare. 
 

Justeringens plats 
och tid: 

Kanslienheten den 1 november 2022 kl. 15. 00 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
1 - 12 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Kleber §1, 3           Arnold Bengtsson § 2, 4–12 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Lillemor Bodman            Magnus Storm 
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Ärendeförteckning 

 
§1/22 Information från valnämndens ordförande 
  
§2/22 Allmänhetens frågestund 
  
§3/22 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande i kommunfullmäktige för tiden 15 oktober 
2022 till 14 oktober 2026 

  
§4/22 Val av valberedning 2022–2026 
  
§5/22 Nya reglementen och samverkansavtal - Framtida organisation 

av verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen 
  
§6/22 Framtida organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad 

Bergslagen 
  
§7/22 Återremiss gällande Mål och budget 2022 Revidering av 

skolmiljarden 
  
§8/22 Regionala strategier och planer 
  
§9/22 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län 

SOFINT 2021 
  
§10/22 Svar på motion från Tomas Klockars (M) om turistbussar under 

sommarmånaderna 
  
§11/22 Avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från 

Kjell Nylén (SD) 
  
§12/22 Meddelanden 
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KF §1/22   Dnr:  
 
Information från valnämndens ordförande 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige tackar valnämndens ordförande för 
informationen. 
Ärendebeskrivning 

Valnämndens ordförande, Gunilla Remnert (V), informerade 
kommunfullmäktige om hur valet den 11 september 2022 hade 
gått.   
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tackar valnämndens ordförande för 
informationen. 

_______ 
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KF §2/22   Dnr:  
 
Allmänhetens frågestund 
 

Beslut 

Följande frågor ställdes och besvarades vid allmänhetens 
frågestund: 

• Kan Lindesbergs kommun bidra med hjälp vid skötseln 
av hundrastgården i Dalkarlshyttan? 

Ärendebeskrivning 

På allmänhetens frågestund den 24 oktober 2022 ställde en 
medborgare en fråga om en hundrastgård i Dalkarlshyttan. Idag 
sköts den av hundägare, men medborgaren undrar om 
Lindesbergs kommun kan bidra med hjälp genom att rusta upp 
den. 

Kommunstyrelsens ordförande, Bengt storbacka (S), svarade på 
frågan. Idag finns det inget avtal mellan hundrastgården och 
kommunen, men han tar med sig frågan för att se vilket ansvar 
kommunen har. 

_______  
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KF §3/22   Dnr: KS 2022/174 
 
Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige för tiden 15 oktober 
2022 till 14 oktober 2026 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser för perioden 15 oktober 2022–14 
oktober 2026: 

Arnold Bengtsson (S), ordförande 

Monika Klockars (M), 1:e vice ordförande 

Inga Ängsteg (C), 2:e vice ordförande 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har inkommit med en nominering gällande 
ordförande i kommunfullmäktige. De nominerar Monika 
Klockars (M).  

Ledamöternas förslag till beslut  

Bengt Storbacka (S) nominerar Arnold Bengtsson (S) till 
ordförande för kommunfullmäktige. 

Lillemor Bodman (M) nominerar Monika Klockars (M) till 1:e 
vice ordförande för kommunfullmäktige. 

Magnus Storm (C) nominerar Inga Ängsteg (C) till 2:e vice 
ordförande för kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ålderspresidenten föreslår följande beslutsgång: 

Först behandlas val av ordförande till kommunfullmäktige, 
sedan behandlas val av 1:e vice ordförande till 
kommunfullmäktige och därefter val av 2:e vice ordförande till 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

Ålderspresidenten ställer det Moderaternas förslag, att Monika 
Klockars (M) ska väljas till ordförande för kommunfullmäktige, 
mot Bengt Storbackas (S) förslag om att Arnold Bengtsson (S) 
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ska väljas till ordförande för kommunfullmäktige, och finner att 
Monica Klockars (M) ska utses till ordförande för 
kommunfullmäktige. 

Omröstning begärs. Eftersom ärendet gäller ett val ska 
omröstningen vara sluten. Protokollsjusterarna Lillemor 
Bodman (M) och Magnus Storm (C) utses till rösträknare. 

De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. De 
röstande prickas av vid urnan. 

Antalet givna röster är 45. Samtliga valsedlar är giltiga. 
Valsedlarna delas upp i tre grupper och räknas. 

Omröstningen utföll med 23 röster för Arnold Bengtsson (S), 22 
röster för Monika Klockars (M) och 0 blanka röster. 
Ålderspresidenten finner därmed att kommunfullmäktige utser 
Arnold Bengtsson (S) till ordförande för kommunfullmäktige. 

Mötet ajourneras i 5 min.  

Därefter frågar ålderspresidenten om kommunfullmäktige kan 
välja Monika Klockars (M) till 1:e vice ordförande för 
kommunfullmäktige, och finner så beslutat. 

Slutligen frågar ålderspresidenten om kommunfullmäktige kan 
välja Inga Ängsteg (C) till 2:e vice ordförande för 
kommunfullmäktige, och finner så beslutat. 

_______ 
 
För kännedom: 
Arnold Bengtsson (S) 
Monika Klockars (M) 
Inga Ängsteg (C) 
Personalenheten 
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KF §4/22   Dnr: KS 2022/126 
 
Val av valberedning 2022–2026 
 

Beslut 

9 ledamöter och 9 ersättare till valberedning för perioden 2022-
10-15 – 2026-10-14: 

Ordinarie       Ersättare 

Tommy Lönnström (SD)      Rickard Jirvelius (SD) 

Fredrik Rosenbecker (SD)     Alessandro Lindskog (SD) 

Carina Holm (M)      Conny Ärlerud (M) 

Markus Lundin (KD)      Margareta Andergard (KD) 

Nils Detlofsson (L)      Sanna Jansson (L) 

Joacim Hermansson (S)      Nafih Mawlod (S) 

Ulla Lundqvist (S)      Elin Axelsson (S) 

Jonas Kleber (C)      Magnus Storm (C) 

Inger Griberg (MP)      Gunilla Remnert (V) 

Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktiges 
valberedning för perioden 2022-10-15 – 2026-10-14: 

Ordförande       Vice ordförande 

Carina Holm (M)      Fredrik Rosenbecker (SD) 

Ärendebeskrivning 

Varje ny mandatperiod ska kommunfullmäktige utse en 
valberedning. Valberedningen består av nio ledamöter och nio 
ersättare. 

Förslag till beslut  
9 ledamöter och 9 ersättare till valberedning för perioden 2022-
10-15 – 2026-10-14: 

Ordinarie       Ersättare 

Tommy Lönnström (SD)      Rickard Jirvelius (SD) 
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Fredrik Rosenbecker (SD)     Alessandro Lindskog (SD) 

Carina Holm (M)      Conny Ärlerud (M) 

Markus Lundin (KD)      Margareta Andergard (KD) 

Nils Detlofsson (L)      Sanna Jansson (L) 

Joacim Hermansson (S)      Nafih Mawlod (S) 

Ulla Lundqvist (S)      Elin Axelsson (S) 

Jonas Kleber (C)      Magnus Storm (C) 

Inger Griberg (MP)      Gunilla Remnert (V) 

Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktiges 
valberedning för perioden 2022-10-15 – 2026-10-14: 

Ordförande       Vice ordförande 

Carina Holm (M)      Fredrik Rosenbecker (SD) 

Ledamöternas förslag till beslut  

Bengt Storbacka (S) nominerar Joacim Hermansson (S) och Ulla 
Lundqvist (S) till ordinarie ledamöter och Nafih Mawlod (S) och 
Elin Axelsson (S) till ersättare. 

Gunilla Remnert (V) nominerar Inger Griberg (MP) till ordinarie 
ledamot och Gunilla Remnert (V) till ersättare. 

Tom Persson (SD) nominerar Tommy Lönnström (SD) och 
Fredrik Rosenbecker (SD) till ordinarie ledamöter och Rickard 
Jirvelius (SD) och Alessandro Lindskog (SD) till ersättare. 

Markus Lundin (KD) nominerar Markus Lundin (KD) till 
ordinarie ledamot och Margareta Andergard (KD) till ersättare.  

Nils Detlofsson (L) nominerar Nils Detlofsson (L) till ordinarie 
ledamot och Sanna Jansson (L) till ersättare. 

Lillemor Bodman (M) nominerar Carina Holm (M) till ordinarie 
ledamot och Conny Ärlerud (M) till ersättare. 

Jonas Kleber (C) nominerar Jonas Kleber (C) till ordinarie 
ledamot och Magnus Storm (C) till ersättare. 

Conny Ärlerud (M) nominerar Carina Holm (M) till ordförande 
för kommunfullmäktiges valberedning. 
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Tom Persson (SD) nominerar Fredrik Rosenbecker (SD) till vice 
ordförande för kommunfullmäktiges valberedning.  

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande beslutsgång: 

Först behandlas val av ledamöter och ersättare till 
kommunfullmäktiges valberedning. Därefter behandlas val av 
ordförande till kommunfullmäktiges valberedning. Slutligen 
behandlas val av vice ordförande till kommunfullmäktiges 
valberedning. 

Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Bengt Storbackas (S) förslag om att välja Joacim Hermansson (S) 
och Ulla Lundqvist (S) till ordinarie ledamöter och Nafih Mawlod 
(S) och Elin Axelsson (S) till ersättare, och finner så beslutat.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Gunilla Remnerts (V) förslag om att välja Inger Griberg (MP) till 
ordinarie ledamot och Gunilla Remnert (V) till ersättare, och 
finner så beslutat. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Tom Perssons (SD) förslag om att välja Tommy Lönnström (SD) 
och Fredrik Rosenbecker (SD) till ordinarie ledamöter och 
Rickard Jirvelius (SD) och Alessandro Lindskog (SD) till 
ersättare, och finner så beslutat. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Markus Lundins (KD) förslag om att välja Markus Lundin (KD) 
till ordinarie ledamot och Margareta Andergard (KD) till 
ersättare, och finner så beslutat. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Nils Detlofssons (L) förslag om att välja Nils Detlofsson (L) till 
ordinarie ledamot och Sanna Jansson (L) till ersättare, och finner 
så beslutat. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Lillemor Bodmans (M) förslag om att välja Carina Holm (M) till 
ordinarie ledamot och Conny Ärlerud (M), och finner så beslutat. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Jonas Klebers (C) förslag om att välja Jonas Kleber (C) till 
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ordinarie ledamot och Magnus Storm (C) till ersättare, och 
finner så beslutat. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Conny Ärleruds (M) förslag om att utse Carina Holm (M) till 
ordförande för kommunfullmäktiges valberedning, och finner så 
beslutat. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 
Tom Perssons (SD) förslag om att utse Fredrik Rosenbecker 
(SD) till vice ordförande för kommunfullmäktiges valberedning, 
och finner så beslutat. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kanslienheten 
För kännedom: 
De valda 
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KF §5/22   Dnr: KS 2021/54 
 
Nya reglementen och samverkansavtal - Framtida 
organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad 
Bergslagen 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anta reglemente för bygg- och miljönämnden 

2. Anta reglemente för tekniska nämnden 

3. Anta samverkansavtal för bygg- och miljönämnden 

4. Anta samverkansavtal för tekniska nämnden 

Bakgrund  

Kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen, som idag 
hanterar VA (vatten och avlopp), avfall och återvinning, gata, 
park och idrottsanläggningar, lokal och miljöservice, skog och 
naturvård upphör som egen juridisk person. Ansvaret övergår 
till respektive kommun. 

Alla fyra kommunerna (Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors, 
Nora) fortsatt samverkar kring verksamheterna VA (vatten och 
avlopp), avfall och återvinning, gata och vinterhållning genom 
att en gemensam teknisk nämnd med egen förvaltning bildas. 
Sätet för den gemensamma nämnden föreslås organiseras i 
Lindesbergs kommun med politisk representation från 
Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. 

Verksamheterna inom lokal och miljöservice, 
idrottsanläggningar, park, natur och skogsvård, vilka idag 
organiseras inom kommunalförbundet Samhällsbyggnad 
Bergslagen, hanteras inom respektive kommun. Samarbeten kan 
komma att ske genom avtalssamverkan mellan kommuner. 

Förvaltningen inom Samhällsbyggnad Bergslagen, som idag 
hanterar planverksamhet, bygglov och tillsyn för de fyra 
kommunerna, får ett oförändrat uppdrag. Förvaltningen lyder 
fortsatt under en gemensam nämnd som består av politiker från 
de fyra kommunerna. 
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Namnet och varumärket Samhällsbyggnad Bergslagen upphör 

Den nya politiska organisationen träder i kraft i samband med 
nya mandatperioden 1 januari 2023. 

Kommunchefer/kommundirektörer presenterar senast juni 
2022 ett förslag till finansieringsmodell för de båda nämnderna. 

Kommunchefer/kommundirektörer (i de fyra kommunerna) får 
i uppdrag att utarbeta och verkställa en genomförandeplan. 
Ärendebeskrivning 

Sedan 2003 samarbetar kommunerna i Norra Örebro län kring 
samhällsbyggnadsfrågor. Samarbetet har organiserats i ett 
gemensamt kommunalförbund samt en gemensam nämnd. Från 
2017 arbetar verksamheterna under det gemensamma namnet 
Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB. 

Förändringar i samhället i allmänhet och kommunernas 
utveckling i synnerhet skapar nya förutsättningar och nya 
villkor för samarbetet. Alla kommunerna är eniga om att sättet 
vi idag är organiserade på skapat en otydlighet gentemot 
medborgare, näringsliv och i vårt sätt att arbeta internt. 

För att på ett effektivare sätt kunna leda kommunerna in i 
framtiden inleddes 2019 ett arbete med att se över och skapa en 
tydligare organisation. Arbetet har skett både i kommunernas 
respektive politiska organ och i gemensamma organ som KNÖL-
KS, liksom på förvaltningsnivå. 

Under 2021 har en förstudie framtagen av KPMG presenterats, 
en remissrunda har genomförts gällande framtida samverkan 
och en utredning av teknisk förvaltning har behandlats. I slutet 
av 2021 fick kommunernas kommundirektörer/chefer i uppdrag 
att utifrån framtagen politisk viljeinriktning konkretisera ett 
antal beslutsförslag för att driva utvecklingsarbetet framåt. 

Under våren 2022 fattades ett beslut i respektive 
kommunfullmäktige som i korthet kan beskrivas med att 
verksamheter som idag är organiserade under den 
gemensamma nämnden kvarstår i samma form, medan 
kommunalförbundet som juridisk person avvecklas. En del av 
kommunalförbundets verksamheter flyttas in i respektive 
kommun och en del verksamheter kommer fortsatt bygga på 
samarbete mellan kommunerna Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora. Lindesbergs kommun blir huvudman för 
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en ny gemensam nämnd med ansvar för verksamheterna Vatten 
och Avlopp, Renhållning och Gata, samt tillhörande 
projektenhet. 

Efter ovanstående beslut har arbetet fortsatt såväl i de fyra 
respektive kommunerna som gemensamt inom KNÖL med att, i 
samarbete med de fackliga organisationerna och extern expertis, 
arbeta fram en plan för förändringens genomförande och 
succesivt verkställa densamma. 

Ett viktigt steg i det arbetet är beslut om reglementen och 
samverkansavtal för den nya tekniska nämnden och bygg- och 
miljönämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden). 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Anta reglemente för bygg- och miljönämnden 

2. Anta reglemente för tekniska nämnden 

3. Anta samverkansavtal för bygg- och miljönämnden 

4. Anta samverkansavtal för tekniska nämnden 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 
För åtgärd: 
Kommundirektör 
För kännedom: 
Hällefors kommun 
Nora kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
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KF §6/22   Dnr: KS 2021/54 
 
Framtida organisation av verksamheter inom 
Samhällsbyggnad Bergslagen 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

• Verksamheten Lokal och miljöservice blir en del av 
kommunstyrelsens ansvarsområde. 

o Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera sitt 
reglemente enligt punkt 1. 

• Verksamheterna idrottsanläggningar och park blir en del 
av tillväxtnämndens ansvarsområde. 

o Tillväxtnämnden får i uppdrag att revidera sitt 
reglemente enligt punkt 2. 

• Verksamheterna natur och skogsvård blir en del av 
tekniska nämndens ansvarsområde. 

Bakgrund 

Kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen, som idag 
hanterar VA (vatten och avlopp), avfall och återvinning, gata, 
park och idrottsanläggningar, lokal och miljöservice, skog och 
naturvård upphör som egen juridisk person. Ansvaret övergår 
till respektive kommun. 

Alla fyra kommunerna (Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors, 
Nora) fortsatt samverkar kring verksamheterna VA (vatten och 
avlopp), avfall och återvinning, gata och vinterhållning genom 
att en gemensam teknisk nämnd med egen förvaltning bildas. 
Sätet för den gemensamma nämnden föreslås organiseras i 
Lindesbergs kommun med politisk representation från 
Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. 

Verksamheterna inom lokal och miljöservice, 
idrottsanläggningar, park, natur och skogsvård, vilka idag 
organiseras inom kommunalförbundet Samhällsbyggnad 
Bergslagen, hanteras inom respektive kommun. Samarbeten kan 
komma att ske genom avtalssamverkan mellan kommuner. 
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Förvaltningen inom Samhällsbyggnad Bergslagen, som idag 
hanterar planverksamhet, bygglov och tillsyn för de fyra 
kommunerna, får ett oförändrat uppdrag. Förvaltningen lyder 
fortsatt under en gemensam nämnd som består av politiker från 
de fyra kommunerna. 

Namnet och varumärket Samhällsbyggnad Bergslagen upphör 

Den nya politiska organisationen träder i kraft i samband med 
nya mandatperioden 1 januari 2023. 

Kommunchefer/kommundirektörer presenterar senast juni 
2022 ett förslag till finansieringsmodell för de båda nämnderna. 

Kommunchefer/kommundirektörer (i de fyra kommunerna) får 
i uppdrag att utarbeta och verkställa en genomförandeplan. 
Ärendebeskrivning 

Sedan 2003 samarbetar kommunerna i Norra Örebro län kring 
samhällsbyggnadsfrågor. Samarbetet har organiserats i ett 
gemensamt kommunalförbund samt en gemensam nämnd. Från 
2017 arbetar verksamheterna under det gemensamma namnet 
Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB.  

Förändringar i samhället i allmänhet och kommunernas 
utveckling i synnerhet skapar nya förutsättningar och nya 
villkor för samarbetet. Alla kommunerna är eniga om att sättet 
vi idag är organiserade på skapat en otydlighet gentemot 
medborgare, näringsliv och i vårt sätt att arbeta internt. 

För att på ett effektivare sätt kunna leda kommunerna in i 
framtiden inleddes 2019 ett arbete med att se över och skapa en 
tydligare organisation. Arbetet har skett både i kommunernas 
respektive politiska organ och i gemensamma organ som KNÖL-
KS, liksom på förvaltningsnivå.  

Under 2021 har en förstudie framtagen av KPMG presenterats, 
en remissrunda har genomförts gällande framtida samverkan 
och en utredning av teknisk förvaltning har behandlats. I slutet 
av 2021 fick kommunernas kommundirektörer/chefer i uppdrag 
att utifrån framtagen politisk viljeinriktning konkretisera ett 
antal beslutsförslag för att driva utvecklingsarbetet framåt.  

Under våren 2022 fattades ett beslut i respektive 
kommunfullmäktige som i korthet kan beskrivas med att 
verksamheter som idag är organiserade under den 
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gemensamma nämnden kvarstår i samma form, medan 
kommunalförbundet som juridisk person avvecklas. En del av 
kommunalförbundets verksamheter flyttas in i respektive 
kommun och en del verksamheter kommer fortsatt bygga på 
samarbete mellan kommunerna Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora. Lindesbergs kommun blir huvudman för 
en ny gemensam nämnd med ansvar för verksamheterna Vatten 
och Avlopp, Renhållning och Gata, samt tillhörande 
projektenhet.  

Efter ovanstående beslut har arbetet fortsatt såväl i de fyra 
respektive kommunerna som gemensamt inom KNÖL med att, i 
samarbete med de fackliga organisationerna och extern expertis, 
arbeta fram en plan för förändringens genomförande och 
succesivt verkställa densamma. 

Ett viktigt steg i det arbetet är beslut om reglementen och 
samverkansavtal för den nya tekniska nämnden och bygg- och 
miljönämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden). 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Verksamheten Lokal och miljöservice blir en del av 
kommunstyrelsens ansvarsområde. 

o Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera sitt 
reglemente enligt punkt 1. 

• Verksamheterna idrottsanläggningar och park blir en del 
av tillväxtnämndens ansvarsområde. 

o Tillväxtnämnden får i uppdrag att revidera sitt 
reglemente enligt punkt 2. 

• Verksamheterna natur och skogsvård blir en del av 
tekniska nämndens ansvarsområde. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 
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_______ 
 
För åtgärd: 
Kommundirektör 
För kännedom: 
Hällefors kommun 
Nora kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
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KF §7/22   Dnr: KS 2021/126 
 
Återremiss gällande Mål och budget 2022 Revidering 
av skolmiljarden 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anta reviderad Mål och budget för år 2022 innebärande 
att generella statsbidrag samt utjämning ökar med 3 100 
000 kronor  

2. Bevilja tilläggsanslag till Barn- och utbildningsnämnden 
med 2 400 000 kronor och Tillväxtnämnden med 700 
000 kronor.  

3. Finansiering sker genom omdisponering av medel från 
de ökade intäkterna enligt punkt 1  

4. Avslå Barn- och utbildningsnämndens förslag 
innebärande att bidraget i sin helhet fördelas till 
nämnden 

Ärendebeskrivning 

Den 26 september 2022 beslutar kommunfullmäktige att med 
minoritetsåterremiss återremittera ärende KS 2021/126 Mål 
och budget 2022 Revidering av skolmiljarden med följande 
beslutsmotivering:  

• Att man styrker lite bättre vad pengarna ska gå till. 
Då det berör ett fullmäktigeärende som återremitterats ska det 
beredas av kommunstyrelsen. Kommundirektören har begärt in 
yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen samt 
tillväxförvaltningen för komplettering av beslutsunderlag 
tillhörande ärende KS 2021/126 Mål och budget 2022 
Revidering av skolmiljarden utifrån fastställd beslutsmotivering 
av fullmäktige. Se bilaga för yttrande. 

Regeringen har även för i år beslutat om en tillfällig förstärkning 
till kommunerna, den så kallade skolmiljarden. Medlen utbetalas 
av Skolverket och betraktas som ett generellt statsbidrag då 
bidraget inte behöver sökas utan betalas ut direkt till 



 

 Sammanträdesprotokoll 20 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2022-10-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

kommunerna. Beräkningsgrunden för bidraget är antal barn och 
unga i åldern 6–19 år i kommunen november 2021.  

Bidraget syftat till att bidra till goda förutsättningar för att 
minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling 
och hälsa till följd av covid-19 pandemin. Det kan till exempel 
handla om insatser för att anpassa utbildningen 
(distansundervisning ett exempel) eller för att på olika sätt 
stödja elever med låg skolnärvaro och/eller psykisk ohälsa. 
Bidraget ska användas 2022 till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i fritidshem, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och den 
kommunala vuxenutbildningen. Kommunen bestämmer själv 
utifrån aktuella behov hur medlen ska fördelas för att 
säkerställa elevers kunskapsutveckling och hälsa. Bidraget till 
kommunen uppgår totalt till 3 084 529 kronor. 
utbildningsförvaltningen har med sin personalkompetens att 
använda medlen. Bidraget till kommunen uppgår totalt till 3 084 
529 kronor.  

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2022-03-07, 
§ 30 och föreslår att bidraget i sin helhet skall fördelas till 
nämnden.  

Vid den politiska beredningen inför kommunstyrelsen uppdrogs 
till kommunstyrelse-förvaltningen att ta fram ett förslag som 
bygger på att en fördelning av bidraget sker även till 
Tillväxtnämnden då nämnden ansvarar för vuxenutbildningen.  

Fördelning av intäkterna föreslås efter samma procentuella 
fördelning som för år 2021:  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår följande budgetjustering: 
Miljoner kronor Budget 

2022 
Ökade 
intäkt
er 

Ombudgetering/ 
Tilläggsanslag 

Reviderad 
budget 

Generella statsbidrag 
och utjämning 

472,5 3,1 -3,1 472,5 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

  +2,4  

Tillväxtnämnden   +0,7  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Anta reviderad Mål och budget för år 2022 innebärande 
att generella statsbidrag samt utjämning ökar med 3 100 
000 kronor  

2. Bevilja tilläggsanslag till Barn- och utbildningsnämnden 
med 2 400 000 kronor och Tillväxtnämnden med 700 
000 kronor.  

3. Finansiering sker genom omdisponering av medel från 
de ökade intäkterna enligt punkt 1  

1. Avslå Barn- och utbildningsnämndens förslag 
innebärande att bidraget i sin helhet fördelas till 
nämnden  

_______ 
 
För åtgärd: 
Ekonomienheten 
För kännedom: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tillväxtnämnden 
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KF §8/22   Dnr: KS 2022/161 
 
Regionala strategier och planer 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

• De handlingsplaner och strategier som är gemensamt 
beslutade med Region Örebro län och Länsstyrelsen ska 
arbetas in i ordinarie styrprocess av alla nämnder vid 
planering och uppföljning i tillämpliga delar. 

• Planerna och strategierna är digitaliseringsstrategi, 
regionalt trafikförsörjningsprogram, Örebro läns strategi 
för jämställdhet, Regional utvecklingsstrategi, 
Kunskapslyftbarn och unga, Regional handlingsplan för 
samverkan, Social välfärd, Sammanhållen vård och 
omsorg, Örebro läns kulturplan, Biblioteksplan 

• Internkontroll ska ske årligen på kommunstyrelsen på 
utvalda strategier eller planer om och hur nämnderna 
har jobbat med befintliga regionala planer 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs styrmodell utgår från att visa en gemensam 
struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av 
kommunen och dess verksamheter. Styrmodellen ska främja att 
tid och kraft läggs på det som får positiv effekt på 
verksamhetsutvecklingen som leder till en förbättring för 
medborgarna. Styrmodellen omfattar hela kommunens 
organisation och ska främja att mervärde för medborgarna 
skapas.  

• Styrmodellen ska omfatta alla delar av styrningen 

• Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning 
som berör kommunens verksamheter.  

• Styrmodellen är både en struktur och ett arbetssätt för 
planering och uppföljning.  

• Styrningen utgår från verksamheternas grunduppdrag. 
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• Styrning och ledning ska baseras på tillit och inte leda till 
ökade krav på för detaljerad planering och uppföljning av 
verksamheterna. Planering och uppföljning av mer 
operativ karaktär ska hanteras inom verksamheten utan 
krav på dokumentation.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

• De handlingsplaner och strategier som är gemensamt 
beslutade med Region Örebro län och Länsstyrelsen ska 
arbetas in i ordinarie styrprocess av alla nämnder vid 
planering och uppföljning i tillämpliga delar. 

• Planerna och strategierna är digitaliseringsstrategi, 
regionalt trafikförsörjningsprogram, Örebro läns strategi 
för jämställdhet, Regional utvecklingsstrategi, 
Kunskapslyftbarn och unga, Regional handlingsplan för 
samverkan, Social välfärd, Sammanhållen vård och 
omsorg, Örebro läns kulturplan, Biblioteksplan 

• Internkontroll ska ske årligen på kommunstyrelsen på 
utvalda strategier eller planer om och hur nämnderna 
har jobbat med befintliga regionala planer  

_______ 
 
För åtgärd: 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tillväxtnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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KF §9/22   Dnr: KS 2022/135 
 
Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra 
Örebro län SOFINT 2021 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Årsredovisning 2021 för SOFINT godkänns. 

2. Styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Ärendebeskrivning 

Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT har inkommit 
med årsredovisning för 2021. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2021 för SOFINT godkänns. 

2. Styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
För kännedom: 
Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 
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KF §10/22   Dnr: KS 2022/33 
 
Svar på motion från Tomas Klockars (M) om 
turistbussar under sommarmånaderna 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att 
ekonomiska och organisatoriska förutsättningar saknas för 
förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Tomas Klockars (M) skriver i sin motion om turistbussar under 
sommarmånaderna, från 2 februari 2022, att det under 
sommarmånaderna ska införas turistbussar samt att motionen 
ska hanteras skyndsamt för ett genomförande redan sommaren 
2022. 

Motionen remitterades först till Besök Linde AB, och i deras svar 
som inkom 7 mars 2022 informerade de om att arbetet med 
turism leds och drivs av tillväxtförvaltningen samt innehar 
kompetensen att bedöma vilka turistiska satsningar som är 
möjliga att göra och som har störst effekt för turistnäringen. 

Remissvar från Tillväxtnämnden inkom den 10 maj 2022. 
Tillväxtnämnden föreslår att kommunstyrelsen ska föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att 
ekonomiska och organisatoriska förutsättningar saknas för 
förslaget. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen 
med motiveringen att ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar saknas för förslaget. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
För kännedom: 
Tomas Klockars 
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KF §11/22   Dnr: KS 2022/266 
 
Avsägelse av uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige från Kjell Nylén (SD) 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

• Kjell Nyléns (SD) avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige godkänns 

• Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Kjell Nylén (SD). 

Ärendebeskrivning 

Kjell Nylén (SD) har inkommit med en avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Kjell Nyléns (SD) avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige godkänns 

• Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Kjell Nylén (SD). 

_______ 
 
För åtgärd: 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Systemansvarig Troman 
För kännedom: 
Kjell Nylén 
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KF §12/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunfullmäktige: 
 
2022-09-22 Protokoll vid slutlig rösträkning för val till 
kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun Dnr KS 
2022/239 
 
Gröna Bladet nr. 3 2022 – För landsbygdsföretagare i 
Örebro län 
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