LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Plats och tid:

Lindeskolans aula, kl. 17:00-18:45

Beslutande:

Irja Gustafsson (S)
Linda Svahn (S)
Jonas Bernström (S)
John Omoomian (S)
Ulla Lundqvist (S)
Nafih Mawlod (S)
Lennart Olsson (S)
Bengt Storbacka (S)
Margareta Ahlm (S)
Arnold Bengtsson (S)
Ulf Axelsson (V)
Gunilla Remnert (V)
Hans Lindkvist (V)
Jonas Kleber (C)
Susanne Karlsson (C)
Magnus Storm (C)
Tuula Marjeta (C)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Lillemor Bodman (M), deltar på distans
Jan Hansson (M)
Anniette Lindvall (M)
Tomas Klockars (M)
Fredrik Lindmark (M)
Sven-Erik Larsson (M), deltar på distans
Emil Wellander (M)
Nils Detlofsson ((L))
Markus Lundin (KD)
Margareta Andergard (KD)
Inger Griberg (MP)
Jari Mehtäläinen (SD)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Tom Persson (SD)
Tommy Lönnström (SD)
Anders Persson (LPO)

Tjänstgörande
ersättare:

Joacim Hermansson (S), ersätter Ingela Larsson (S)
Sofie Krantz (S), ersätter Anders Ceder (S)
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Bo Stenberg (S), ersätter Lena Kallionpää (S)
Kristine Andersson (S), ersätter Daniel Andersson (S)
Christina Pettersson (C), ersätter Johan Andersson (C)
Maria-Pia Karlsson (C), ersätter Inga Ängsteg (C)
Lars Ljunggren (SD), ersätter Amanda Funk (SD)
Krister Jakobsson (SD), ersätter Per Söderlund (SD)
Övriga
deltagare:

Anna Lundström, kanslienheten
Rouzbeh Isa, kanslienheten
Ebba Jansson, kanslienheten
Henrik Arenvang, kommundirektör

Utses att
justera

Irja Gustafsson (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) med Linda Svahn (S) och
Jan Hansson (M) som ersättare.

Justeringens
plats och tid:

1 oktober, kommunhuset

Underskrifter:

Sekreterare

_______________________________
Anna Lundström

Ordförande

__________________________________________________________
Arnold Bengtsson

Justerare

__________________________________________________________
Irja Gustafsson
Pär-Ove Lindqvist (M)

Paragraf

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Anslaget sätts upp 2020-10-02
Förvaringsplats
för protokoll
Underskrift

Justerandes signatur

Anslaget tas ned 2020-10-24

Kommunledningskontoret
......................................................................................

Utdragsbestyrkande

63 - 90
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Ärendeförteckning
§63/20

Ändring av dagordningen

§64/20

Avsägelse och fyllnadsval Birgitta Lind Axelsson (V) som
ersättare i socialnämnden

§65/20

Avsägelse och fyllnadsval Anders Blank (V) som ledamot i
barn- och utbildningsnämnden

§66/20

Strategi för arbetet med ANDTS - alkohol narkotika dopning
tobak och spel om pengar

§67/20

Kommunalt VA Fellingsbro Kyrkby ansökan om att bli
upptagna i kommunalt verksamhetsområde

§68/20

Förbundsordning för Samordningsförbundet i Norra Örebro
län SOFINT

§69/20

Detaljplan för Lindesby 1:13 med flera för Nytt
bostadsområde i Torphyttan

§70/20

Reglemente för revisorerna Lindesbergs kommun kommunala revisionen

§71/20

Närvaro vid politiska sammanträden på distans för
Bergslagens överförmyndarnämnd

§72/20

Riktlinje för kommunalt partistöd från 2020

§73/20

Förlängning av giltighetstiden för Kommunal avfallsplan
2016-2020 Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg och Nora
kommun till 2021-12-31

§74/20

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till
Kommuninvest Ekonomisk förening

§75/20

Svar på motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av
Ölsjöbadets camping i Ramsberg

§76/20

Allmänhetens frågestund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§77/20

Genomlysning av Lindesbergs kommuns befintliga nämndoch förvaltningars organisation - politisk organisation

§78/20

Medborgarförslag om att utveckla en handlingsplan för att
minska självmorden

§79/20

Medborgarförslag om en cykelväg mellan Vedevåg och Frövi

§80/20

Medborgarförslag om sänkt hastighet från 50 km/h till 30
km/h på Brotorpsgatan i Lindesberg

§81/20

Medborgarförslag om att starta en kommunal Naturskola i
Lindesberg

§82/20

Medborgarförslag om utbyggnad av cykelvägar i Lindesbergs
tätorter

§83/20

Medborgarförslag om att göra om kontorslokalerna på
Banvägen 28 i Lindesberg till ett Föreningarnas Hus

§84/20

Motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och
parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg

§85/20

Motion från Sven-Erik Larsson (M) om minnessten för
Veteraner i fredens tjänst

§86/20

Motion från Lillemor Bodman (M) om kommunstyrelsen och
kommunfullmäktiges behandling av beslutade motioner

§87/20

Meddelanden

§88/20

Interpellation från Inger Griberg (MP) om coronapandemin till
Mathz Ericsson (C) och socialnämnden

§89/20

Interpellation från Inger Griberg (MP) om nuläge och framtid
för Stripa gruvmiljö till Linde Stadshus AB Fastigheter i Linde
AB och Besök Linde AB

§90/20

Interpellation från Lillemor Bodman (M) m.fl till Linda Svahn
(S) om könsstympning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF §63/20

Dnr:

Ändring av dagordningen
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förändringen i dagordningen.
Ledamöternas förslag till beslut
Arnold Bengtsson (S) föreslår följande förändringar av
dagordningen:
Följande nya ärenden tas med till dagens sammanträde:
•

Genomlysning av Lindesbergs kommuns befintliga
nämnd- och förvaltningars organisation - politisk
organisation

Följande handlingar har tillkommit:
•

Svar på interpellation från Inger Griberg (MP) till Mathz
Eriksson (C) om socialnämndens hantering av
coronapandemin.

_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF §64/20

Dnr: KS 2018/406

Avsägelse och fyllnadsval Birgitta Lind Axelsson (V)
som ersättare i socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. godkänna Birgitta Lind Axelsson (V) avsägelse som ersättare
i socialnämnden
2. utse Annika Himmerfält (V) till ny ersättare
Ärendebeskrivning
Birgitta Lind Axelsson (V) har inkommit med avsägelse som
ersättare i socialnämnden. Vänsterpartiet föreslår att Annika
Himmerfält (V) ersätter Birgitta Lind Axelsson (V).
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
2. godkänna Birgitta Lind Axelsson (V) avsägelse som ersättare
i socialnämnden
3. utse Annika Himmerfält (V) till ny ersättare

_____
För åtgärd:
Systemansvarig Troman
För kännedom:
Annika Himmerfält (V)
Birgitta Lind Axelsson (V)
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF §65/20

Dnr: KS 2018/407

Avsägelse och fyllnadsval Anders Blank (V) som
ledamot i barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna Anders Blanks (V) avsägelse som ledamot i barnoch utbildningsnämnden
2. utse Carina Sundén Wessling (V) till ny ledamot
Ärendebeskrivning
Anders Blank (V) har inkommit med avsägelse som ledamot i
barn- och utbildningsnämnden. Vänsterpartiet föreslår att
Carina Sundén Wessling (V) ersätter Anders Blank (V).
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna Anders Blanks (V) avsägelse som ledamot i barnoch utbildningsnämnden
2. utse Carina Sundén Wessling (V) till ny ledamot

_____
För åtgärd:
Systemansvarig Troman
För kännedom:
Carina Sundén Wessling (V)
Anders Blank (V)
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF §66/20

Dnr: KS 2019/118

Strategi för arbetet med ANDTS - alkohol narkotika
dopning tobak och spel om pengar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• anta Strategi för arbete med ANDTS (Alkohol, Narkotika,
Doping, Tobak och Spel om pengar)
• strategin gäller för alla förvaltningar och kommunala
bolag.
Ärendebeskrivning
ANDT är ett samlingsbegrepp för alkohol-, narkotika-, dopning-,
tobak och är en del av Sveriges åtta målområden inom folkhälsa
för att nå det övergripande nationella målet ”att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation” (prop. 2017/18:249).
Den regionala ANDT- strategin för Örebro län innehåller fem
målområden inom olika områden och insatser kopplat till det.
ANDT-arbete ska bedrivas på alla nivåer, tvärsektoriellt och ur
både ett främjande och förebyggande perspektiv. Fokus ligger på
det förebyggande arbetet, men arbetet innefattar även vård och
stöd.
Syftet med denna strategi är att ange riktningen för ANDTSarbetet i Lindesbergs kommun och ska utgöra utgångspunkt för
nämndernas, förvaltningarnas och de kommunala bolagens
konkreta handlingsplaner.
Strategin följer de nationella och regionala målen för ANDTpolitiken samt socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens
föreskrifter avseende missbruk av spel om pengar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
• anta Strategi för arbete med ANDTS (Alkohol, Narkotika,
Doping, Tobak och Spel om pengar)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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•

strategin gäller för alla förvaltningar och kommunala
bolag.

_____
Meddelas för åtgärd
Kanslienheten
För kännedom
Alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF §67/20

Dnr: KS 2019/203

Kommunalt VA Fellingsbro Kyrkby ansökan om att bli
upptagna i kommunalt verksamhetsområde
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå begäran från Fellingsbro
Kyrkby om att bli upptagna i kommunalt verksamhetsområde.
Ärendebeskrivning
Till direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har
inkommit en skrivelse från Fellingsbro kyrkby med önskan att
kommunen övertar det befintliga ledningsnätet för vatten samt
inrättar verksamhetsområde för de fastigheter som idag har
kommunalt vatten.
Skyldigheten för kommunen att bestämma verksamhetsområde
och ordna en allmän VA-anläggning regleras i 6 § lagen om
allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen). Enligt denna
bestämmelse ska kommunen bestämma ett verksamhetsområde
”om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller
miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse”.
Fellingsbro kyrkby har idag ingen reglerad VA-förening.
Faktureringen sköts av Frövi pastorat som är en av
abonnenterna, totalt är det 9 fastigheter som ingår.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
begäran från Fellingsbro Kyrkby om att bli upptagna i
kommunalt verksamhetsområde.
_____
Meddelas för åtgärd
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF §68/20

Dnr: KS 2019/261

Förbundsordning för Samordningsförbundet i Norra
Örebro län SOFINT
Beslut
Förbundsordning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län,
SOFINT, antas.
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINTs,
verksamhet regleras av lagstiftning, främst lagen om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) samt
Kommunallagen (2017:725). Den regleras också av
förbundsordningen1, ett styrdokument för förbundet som
fastställs av förbundets medlemmar. Aktuell förbundsordning är
från 2014. Ett ändringsförslag av förbundsordningen lämnades
till er medlemmar under 2017 men fastställdes aldrig.
Under våren 2019 har styrelsen för SOFINT vidtagit ett antal
åtgärder med anledning av revisionsrapporten för
verksamhetsår 2018 där en av åtgärderna är att fullfölja det
tidigare påbörjade arbetet med att ta fram ett nytt förslag på
förbundsordning för SOFINT.

•
•

Justerandes signatur

Medlemmar i Samordningsförbundet SOFINT har vid tidigare
tillfälle beretts möjlighet att komma med yttranden/synpunkter
kring föreliggande förslag. Ändringar i förslag till
förbundsordning har delvis genomförts i enlighet med dessa
yttranden.
Ändring av hänvisningar i § 16 2 st har gjorts till § 12 respektive
§ 17, istället för till § 11 respektive § 16 som fanns i det
ursprungliga förslaget.
I ett yttrande framkommer önskemål om förtydligande i
förbundsordningen kring hur representanter utses vid avsägelse
av uppdrag. Då medlemmarna i Samordningsförbundet SOFINT
består både av staten (Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen) samt region och kommuner, med olika
tillvägagångssätt hur representanter ska utses, så är
bedömningen att denna ändring inte kan genomföras. Frågan
om hur representanter utses vid avsägelse av uppdrag är en

Utdragsbestyrkande
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fråga för respektive medlem. Förbundschef i SOFINT kan ge stöd
när ny/omval är aktuella.
För att Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINT ska
få en ny förbundsordning behöver nu varje medlem ta beslut om
förbundsordningen varför Ni ombeds nu att besluta om den. Ny
förbundsordning träder i kraft när alla medlemmar har fastställt
den.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Förbundsordning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län,
SOFINT, antas.
_____

För kännedom
SOFINT

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13 (42)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

KF §69/20

Dnr: KS 2019/310

Detaljplan för Lindesby 1:13 med flera för Nytt
bostadsområde i Torphyttan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
•

•

detaljplanen i enlighet med miljöundersökningen för
detaljplan för Lindesby 1:13 med flera Lindesbergs
kommun inte medför betydande miljöpåverkan. 6 kap. 7§
MB.
anta detaljplan för Lindesby 1:13 med flera Lindesbergs
kommun

Under avsnitt ekonomiska konsekvenser i planbeskrivningen
beskrivs vilka ekonomiska konsekvenser förslaget medför.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av
Lindesbergs kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för
Lindesby 1:13 m.fl. Lindesbergs kommun. Syftet med
detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt
bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en
förskola. Planen kommer även möjliggöra för
infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor.
Ärendets tidigare behandling
Sedan tidigare har en detaljplan vid Lindesby 1:13 m.fl. tagits
fram. Detaljplan godkändes och antogs av Kommunfullmäktige i
Lindesbergs Kommun 2018-12-12. Efter överklagande så
upphävde Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen 2019-0828 kommunens antagande av detaljplanen. Kommunen valde då
inte att överklaga Mark och miljödomstolens beslut utan gör i
och med denna detaljplan ett omtag med kompletterande
utredningar samt en lokaliseringsprövning.
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 8 maj 2020
– 29 maj 2020. Därefter har förslaget varit utsänt på granskning
under tiden 8 juni 2020 – 29 juni 2020 Under granskningstiden
har reviderade planhandlingar funnits tillgängliga på

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsbyggnadskontoret samt digitalt. Ärendet har behandlats av
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-09.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
•

detaljplanen i enlighet med miljöundersökningen för
detaljplan för Lindesby 1:13 med flera Lindesbergs
kommun inte medför betydande miljöpåverkan. 6 kap. 7§
MB.
• anta detaljplan för Lindesby 1:13 med flera Lindesbergs
kommun
Under avsnitt ekonomiska konsekvenser i planbeskrivningen
beskrivs vilka ekonomiska konsekvenser förslaget medför.
Ledamöternas förslag till beslut
Anders Persson (LPO) och Inger Griberg (MP) föreslår att
ärendet återremitteras för att inhämta domstolsbeslut gällande
liknande frågor.
Bengt Storbacka (S), Irja Gustafsson (S) och Pär-Ove Lindqvist
(M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande föreslår följande beslutsgång:
Först hanteras förslaget om återremiss, kommunfullmäktige
godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras idag. Omröstnings begärs och genomförs
enligt följande: de som röstar för att ärendet ska avgöras idag
röstar ja och de som röstar för att ärendet ska återremitteras
röstar nej. Omröstningen utföll med 34 ja och 2 nej. 6 ledamöter
avstod och 3 ledamöter var frånvarande. Av röstningslistan
nedan framgår hur var och en av ledamöterna röstade:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Namn
Kristine Andersson (S)
Irja Gustavsson (S)
Linda Svahn (S)
Jonas Bernström (S)
John Omoomian (S)
Joakim Hermansson (S)
Sofie Krantz (S)
Ulla Lundqvist (S)
Nafih Mawlod (S)
Lennart Olsson (S)
Bengt Storbacka (S)
Margareta Ahlm (S)
Bo Stenberg (S)
Ulf Axelsson (V)
Gunilla Remnert (V)
Hans Lindkvist (V)
Jonas Kleber (C)
Susanne Karlsson (C)
Magnus Storm (C)
Maria Pia Karlsson (C)
Christina Pettersson (C)
Tuula Marjeta (C)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Lillemor Bodman (M)
Jan Hansson (M)
Anniette Lindvall (M)
Tomas Klockars (M)
Fredrik Lindmark (M)
Sven Erik Larsson (M)
Emil Wellander (M)
Nils Detlofsson (L)
Markus Lundin (KD)
Margareta Andergard (KD)
Inger Griberg (MP)
Krister Jakobsson (SD)
Frånvarande (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Frånvarande (SD)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Frånvarande (SD)
Tommy Lönnström (SD)

Justerandes signatur

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utdragsbestyrkande
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X
X
X
X
X
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Tom Persson (SD)
Lars Ljunggren (SD)
Anders Persson (LPO)
Arnold Bengtsson (S) ordför
Summa

X
X
X
X
34

2

6

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige kan besluta
enligt kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Anders Persson (LPO) och Inger Griberg reserverar sig mot
beslutet.
_____
Meddelas för åtgärd
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Länsstyrelsen Örebro län
Lantmäteriet Gävle
För kännedom
Besvärshänvisning kommer att skickas ut till dem som inte fått
sina synpunkter tillgodosedda samt ingår i sakägarkretsen efter
att planen har antagits i kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF §70/20

Dnr: KS 2019/60

Reglemente för revisorerna Lindesbergs kommun kommunala revisionen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reglemente
för revisorerna i Lindesbergs kommun.
Ärendebeskrivning
Från 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag och därför
genomförs en revidering av reglementet för revisorerna i
Lindesbergs kommun för att säkerställa att hänvisningarna till
kommunallagen är korrekta.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reglemente
för revisorerna i Lindesbergs kommun.

_____
För kännedom
Revisorerna i Lindesbergs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

KF §71/20

Dnr: KS 2020/121

Närvaro vid politiska sammanträden på distans för
Bergslagens överförmyndarnämnd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om
revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd
genom följande tillägg:
•

•

•
•

Överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalerna som används skall vara så beskaffad att
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar,
bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans skall senast tre
dagar före sammanträdet anmäla detta till
kansliavdelningen i Ljusnarsbergs kommun. Ordförande
avgör om närvaro får ske på distans.
Beträffande behandling av sekretessärenden skall
säkerställas att gällande lagstiftning upprätthålls.
Överförmyndarnämnden får bestämma vad som närmare
skall gälla om deltagande på distans i
överförmyndarnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Lindesberg beslutade den 27 april 2020
att samtliga nämnder i Lindesbergs kommun får sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. I beslutet framgår att
detta ska föras in i nämndernas reglemente, vilket innebär att ett
tillägg i Bergslagens överförmyndarnämnds reglemente behöver
göras.
Förslag till beslut

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om
revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd
genom följande tillägg:
•

•

•
•

Överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalerna som används skall vara så beskaffad att
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar,
bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans skall senast tre
dagar före sammanträdet anmäla detta till
kansliavdelningen i Ljusnarsbergs kommun. Ordförande
avgör om närvaro får ske på distans.
Beträffande behandling av sekretessärenden skall
säkerställas att gällande lagstiftning upprätthålls.
Överförmyndarnämnden får bestämma vad som närmare
skall gälla om deltagande på distans i
överförmyndarnämnden.

_____
Meddelas för åtgärd
Bergslagens Överförmyndarnämnd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

KF §72/20

Dnr: KS 2020/6

Riktlinje för kommunalt partistöd från 2020
Beslut
Kommunfullmäktige antar reviderad riktlinje för kommunalt
partistöd i Lindesbergs kommun.
Ärendebeskrivning
De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd
regleras i kommunallagen. Från 1 januari 2018 gäller en ny
kommunallag och därför genomförs en revidering av riktlinje för
kommunalt partistöd för att säkerställa att hänvisningarna till
kommunallagen är korrekta.
Samtidigt görs även en revidering av årlig utbetalning för att
säkerställa att kommunallagen efterföljs. Enligt kommunallagen
4 kap 31§ andra stycket ska redovisning lämnas in senast 6
månader efter redovisningsperiodens utgång, det vill säga
senast den 30 juni. Kommunfullmäktige kan då fatta beslut om
utbetalning av partistöd vid sammanträdet i september och
utbetalning ske senast 1 november.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige antar
reviderad riktlinje för kommunalt partistöd i Lindesbergs
kommun.
Ledamöternas förslag till beslut
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till förslaget.
_____
Meddelas för åtgärd
Kanslienheten
För kännedom
Samtliga partier i kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

KF §73/20

Dnr: KS 2020/134

Förlängning av giltighetstiden för Kommunal
avfallsplan 2016-2020 Hällefors Lindesberg
Ljusnarsberg och Nora kommun till 2021-12-31
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga giltighetstiden för
nuvarande avfallsplan med ett år till 2021-12-31 samt att
genomförandet av en ny avfallsplan skjuts fram till 2021 och
börjar gälla från och med 2022.
Ärendebeskrivning
Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15 kapitel ska det finnas
en avfallsplan för varje kommun. Innehållet regleras av
Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal
avfallsplan. Avfallsplanen utgör tillsammans med
renhållningsföreskrifterna renhållningsordningen för
kommunerna.
Avfallsplanen är ett planeringsdokument till hjälp att styra mot
de regional och nationella miljömålen. Kommunernas nuvarande
gemensamma avfallsplan sträcker sig från 2016-2020 och för att
planen ska fungera på önskat sätt kräver den arbete och behöver
följas upp regelbundet.
Arbetet med att revidera nuvarande renhållningsföreskrifter har
påbörjats och beräknas bli klara under 2020. Det är till en fördel
att föreskrifterna är genomarbetade och klara innan arbetet
med avfallsplanen påbörjas då de kan komma att påverka
planering, mål och åtgärder i Avfallsplanen.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktion beslutade
därför i april att föreslå respektive medlemskommuns
fullmäktige att förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan
med ett år, till och med 2021-12-31 samt att genomförandet av
ny avfallsplan skjuts fram till 2021 och börjar gälla från och med
2022.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan med ett år till
2021-12-31 samt att genomförandet av en ny avfallsplan skjuts
fram till 2021 och börjar gälla från och med 2022.
_____
För kännedom
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

KF §74/20

Dnr: KS 2020/190

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Beslut
1. Lindesbergs kommun ska till Kommuninvest Ekonomisk
förening (”Föreningen”) inbetala ett insatsbelopp om 3
200 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas
att vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningen.
2. kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta
de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i
Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under
åren 2021, 2022, 2023 och 2024 upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
3. kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskild angiven
person att för kommunstyrelsens räkning vidta de
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna
enligt beslut ovan.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk
förening ”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation
som utifrån en kommunal värdegrund företräder den
kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB
(publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs
upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till
att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade
investerare och finansiella institutioner.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Lindesbergs kommun ska till Kommuninvest Ekonomisk
förening (”Föreningen”) inbetala ett insatsbelopp om 3
200 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

att vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningen.
2. kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta
de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i
Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under
åren 2021, 2022, 2023 och 2024 upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
3. kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskild angiven
person att för kommunstyrelsens räkning vidta de
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna
enligt beslut ovan.

_____
Meddelas för åtgärd
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

KF §75/20

Dnr: KS 2019/275

Svar på motion från Tomas Klockars (M) om
upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg
Beslut
Motionen återremitteras eftersom branden i Ölsjöbadets camping
förändrat förutsättningarna för svaret.
Ärendebeskrivning
Tomas Klockars (M) föreslår en upprustning av Ölsjöbadets
camping i Ramsberg.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande
där det framkommer att förbundet har en underhållsplan för
alla idrottsfastigheter i Lindesbergs kommun. Där finns även
planer för Ölsjön med upprustning av servicefastigheten i olika
steg och år: fasad, golv, asfaltsgång, lekutrustning och VVS.
Angående elanslutningar så genomförs det en elbesiktning var
femte år av en oberoende auktoriserad besiktningsman enligt
försäkringsbolagens krav. Vi hade senast 2015 några små
punkter som behövdes rättas till, men inget allvarligt.
Vad det gäller avloppet så har inte förbundet hört eller sett att
det är några problem. Däremot börjar VVS i fastigheten att bli
ålderstiget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen besvaras med yttrande från
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.
Ledamöternas förslag till beslut

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Irja Gustafsson (S) föreslår att motionen återremitteras,
eftersom branden i Ölsjöbadets camping förändrat
förutsättningarna för svaret.
_____
Meddelas för åtgärd
Kommunsekreteraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

KF §76/20

Dnr:

Allmänhetens frågestund

Inga frågor uppkom på allmänhetens frågestund.

_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

KF §77/20

Dnr: KS 2019/235

Genomlysning av Lindesbergs kommuns befintliga
nämnd- och förvaltningars organisation - politisk
organisation
Beslut
1. Tillväxtutskottet blir tillväxtnämnden från och med
2021-01-01
2. Tillväxtnämnden ska ha 9 ledamöter och 9 ersättare
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i september 2019 att
kommundirektören ska i projektform genomföra en
genomlysning och en översyn av Lindesbergs kommuns
befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation.
I uppdraget ingick även att ge förslag till förändringar i den
politiska organisationsstruktur för att kunna uppnå en
kostnadseffektiv organisation som ger bästa möjliga service för
Lindesbergs kommuns medborgare.
Projektet startade 1 oktober 2019 och har sitt projektslut 31
december 2020.
Projektet kommer att kunna redovisa olika delförslag, som kan
beslutas och/eller genomföras från projektstart 1 oktober 2019
fram till nästa mandatperiod 2023.
Organisationskonsultfirman KMPG har på uppdrag genomfört en
utredning med förslag till ny politisk organisation, som har
presenterats för kommunstyrelsen 21 april 2020.
Utredningen och frågeställningar har partierna i
kommunfullmäktige fått för remissyttrande under perioden 1
maj till 15 juli 2020.
En särskild utsedd referensgrupp (Utskottet för stöd och
strategi, USS) har följt arbetet med ett antal sammankomster
och en Work-shop 6 april 2020.
Efter att inkomna remissvar behandlats har ledamöterna i
utskottet för stöd och strategi (USS) diskuterat förslaget till
beslut vid sitt sammanträde 13 augusti 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
3. Tillväxtutskottet blir tillväxtnämnden från och med
2021-01-01
4. Tillväxtnämnden ska ha 9 ledamöter och 9 ersättare
Ledamöternas förslag till beslut
Ulf Axelsson (V), Inger Griberg (MP), Jari Mehtäläinen (SD) och
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till förslaget.
_____
Meddelas för åtgärd
Kommundirektör
För kännedom
Kanslichef
Personalchef
Ekonomichef
Förvaltningschef tillväxtförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

KF §78/20

Dnr: KS 2020/171

Medborgarförslag om att utveckla en handlingsplan
för att minska självmorden
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där
personen föreslår att en handlingsplan ska tas fram för hur
självmorden ska minska.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
_____
För åtgärd:
Kommunsekreteraren
För kännedom:
Medborgaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

KF §79/20

Dnr: KS 2020/172

Medborgarförslag om en cykelväg mellan Vedevåg
och Frövi
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där
personen föreslår att en cykelbana ska byggas mellan Vedevåg
och Frövi.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
_____
För åtgärd:
Kommunsekreteraren
För kännedom:
Medborgaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

KF §80/20

Dnr: KS 2020/194

Medborgarförslag om sänkt hastighet från 50 km/h
till 30 km/h på Brotorpsgatan i Lindesberg
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där
personen föreslår att hastigheten på Brotorpsgatan i Lindesberg
sänks från 50km/h till 30km/h.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
_____
För åtgärd:
Kommunsekreteraren
För kännedom:
Medborgaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

KF §81/20

Dnr: KS 2020/195

Medborgarförslag om att starta en kommunal
Naturskola i Lindesberg
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till barn- och
utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där
personen föreslår att kommunen ska starta en naturskola i
Lindesberg.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ledamöternas förslag till beslut
Arnold Bengtsson (S) föreslår att medborgarförslaget
överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen mot barn- och
utbildningsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar
att överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden.
_____
För åtgärd:
Nämndsekreteraren
För kännedom:
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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KF §82/20

Dnr: KS 2020/196

Medborgarförslag om utbyggnad av cykelvägar i
Lindesbergs tätorter
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där
personen föreslår att cykelbanenätet i kommunens tätorter ska
byggas ut.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.

_____
För åtgärd:
Kommunsekreteraren
För kännedom:
Medborgaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

34 (42)

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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KF §83/20

Dnr: KS 2020/197

Medborgarförslag om att göra om kontorslokalerna
på Banvägen 28 i Lindesberg till ett Föreningarnas
Hus
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där
personen föreslår att kontorslokalerna på Banvägen 28 i
Lindesberg ska göras om till ett Föreningarnas Hus.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.

_____
För åtgärd:
Kommunsekreteraren
För kännedom:
Medborgaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

35 (42)

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

36 (42)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

KF §84/20

Dnr: KS 2020/201

Motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och
parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion där hon
föreslår kommunen att uppföra farthinder och parkeringsförbud
på Åstigen i Lindesberg.
Förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

_____
För åtgärd:
Kommunsekreteraren
För kännedom:
Lillemor Bodman

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

KF §85/20

Dnr: KS 2020/202

Motion från Sven-Erik Larsson (M) om minnessten för
Veteraner i fredens tjänst
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Sven-Erik Larsson (M) har inkommit med en motion där han
föreslår att kommunen ska uppföra en minnessten för veteraner
i fredens tjänst.
Förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
_____
För åtgärd:
Kommunsekreteraren
För kännedom:
Sven-Erik Larsson (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

KF §86/20

Dnr: KS 2020/203

Motion från Lillemor Bodman (M) om
kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges
behandling av beslutade motioner
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion där hon
föreslår rutiner för behandling av beslutade motioner.
Förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
_____
För åtgärd:
Kommunsekreteraren
För kännedom:
Lillemor Bodman (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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KF §87/20

Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till Kommunfullmäktige :
2020-06-10 Nora KF § 46 Förslag till samverkansavtal
och reglemente för den gemensamma nämnden för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Nora kommun ny medlem i gemensam nämnd Dnr KS
2020/124
2020-06-16 Örebro KF § 173 Förslag om ny medlem i
den gemensamma
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice Dnr KS 2020/124
2020-06-17 Ljusnarsberg KF § 66 Närvaro vid politiska
sammanträden på distans Dnr KS 2020/121
2020-06-17 Ljusnarsberg KF § 65 Reviderad
förbundsordning för Samordningsförbundet i norra
Örebro län SOFINT Dnr KS 2020/69
2020-05-28 Förstudie om försäljning av fastigheterna
Tredingen 1:4 och 1:5 av Revisionen Dnr KS 2020/145

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

KF §88/20

Dnr: KS 2020/198

Interpellation från Inger Griberg (MP) om
coronapandemin till Mathz Ericsson (C) och
socialnämnden
Beslut
Interpellationen ställs och besvaras.
Ärendebeskrivning
Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation till
socialnämndens ordförande, Mathz Eriksson (C).
Förslag till beslut
Interpellationen ställs och besvaras.

_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

KF §89/20

Dnr: KS 2020/199

Interpellation från Inger Griberg (MP) om nuläge och
framtid för Stripa gruvmiljö till Linde Stadshus AB
Fastigheter i Linde AB och Besök Linde AB
Beslut
Interpellationen ställs och besvaras.
Ärendebeskrivning
Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation om
nuläge och framtid för Stripa gruvmiljö.

Förslag till beslut
Interpellationen ställs och besvaras.

_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

42 (42)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

KF §90/20

Dnr: KS 2020/51

Interpellation från Lillemor Bodman (M) m.fl till Linda
Svahn (S) om könsstympning
Beslut
Interpellationen ställs och besvaras.
Ärendebeskrivning
Lillemor Bodman (M) m.fl. har inkommit med en interpellation
till barn- och utbildningsnämndens ordförande, Linda Svahn (S).
Förslag till beslut
Interpellationen ställs och besvaras.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

