
 

 Sammanträdesprotokoll 1 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-11-15  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-11-15 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 09:30-11:00 

Beslutande: John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Tommy Kragh (S) 
Jonas Kleber (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Lillemor Bodman (M) 
Markus Lundin (KD) 
Nils Detlofsson (L) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Nafih Mawlod (S) för Bengt Storbacka (S) 
Sofié Krantz (S) för Kristine Andersson (S) 
Jan Hansson (M) för Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tommy Lönnström (SD) för Tom Persson (SD) 
 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
Sara Andersson, kommunstrateg 
Anette Persson, enhetschef ekonomi 
Malena Eriksson Högvall, planarkitekt §150 
Torsten Blomé, MEX §150 
David Lundekvam, MEX §150 
Magnus Storm (C), ej tjänstgörande ersättare 
Fredrik Sundén Vessling (V), ej tjänstgörande ersättare 
Göran Gustavsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Conny Ärlerud (M), ej tjänstgörande ersättare 
Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera: Fredrik Rosenbecker (SD) med Sofié Krantz (S) som ersättare 
 

Justeringens plats 
och tid: 

Kanslienheten, onsdagen den 23 november 2022 kl. 15.00 
 

2022-11-25 2022-12-16
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
  

 
Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
149 - 167 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Kleber 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Fredrik Rosenbecker 
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Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§149/22 Kommundirektören informerar 
  
§150/22 Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 
  
§151/22 Avsiktsförklaring Agenda 2030 
  
§152/22 Arvodesbestämmelser 2022-2026 
  
§153/22 Uppsiktsplikt för ANDTS - alkohol narkotika dopning tobak och 

spel om pengar 
  
§154/22 Måluppfyllelsen för ägardirektiven för Besök Linde AB 
  
§155/22 Ekonomisk uppföljning september 2022 
  
§156/22 Omfördelning av budget för lokalhyra Lindbackaskolan från 

Barn- och utbildningsnämnden till Tillväxtnämnden 
  
§157/22 Anläggningstaxa för VA-taxa 2023 
  
§158/22 Brukningstaxa för VA-taxa 2023 
  
§159/22 Avfallstaxa 2023 
  
§160/22 Prislista VA-taxa för vatten och avlopp 2023 
  
§161/22 Mottagningsavgift vid återvinningscentral ÅVC Södra Måle 2023 
  
§162/22 Fördelning av ansvar för kommunal insamling av förpackningar 
  
§163/22 Granskning av Ägarens styrning och kontroll över kommunala 

bolag samt bolagens följsamhet av ägarens direktiv 
  
§164/22 Motion från Emil Wellander (M) Pär-Ove Lindqvist (M) Lillemor 

Bodman (M) om att ge politiken en naturlig plats i skolan 
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§165/22 Borgensavgift för år 2023 
  
§166/22 Delegationsärenden 
  
§167/22 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §149/22   Dnr:  
 
Kommundirektören informerar 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen. 

Ärendebeskrivning 

På kommunstyrelsens sammanträde den 18 oktober 2022 
informerade kommundirektören om följande: 

• Elkrisen och styrel i Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen. 

_______ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §150/22   Dnr: KS 2017/255 
 
Antagande av detaljplan för Sjövallen Torp 1:127 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Anta detaljplan för Torp 1:127 (Sjövallen), Frövi, 
Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostäder. Syftet är också att på land skapa planmässiga 
förutsättningar att fortsättningsvis bedriva småbåtsverksamhet. 
Vidare är syftet att säkerställa ytor för parkområde samt skapa 
planmässiga förutsättningar för bryggor och småbåtshamn i 
vatten. 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.  

Utökat planförfarande används när det finns ett större allmänt 
intresse eller när planen kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Detaljplanen har bedömts ha ett större intresse för en bredare 
allmänhet.  

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 13 april 
2018 – 9 maj 2018. Därefter har förslaget varit utsänt på 
granskning under tiden 2 november 2020 – 6 januari 2021 

Under planprocessen har planhandlingar funnits tillgängliga 
digitalt på kommunens hemsida samt på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Biblioteket i Frövi 
och i Lindesberg samt på kommunhuset i Lindesberg.  

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

• Anta detaljplan för Torp 1:127 (Sjövallen), Frövi, 
Lindesbergs kommun. 
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_______ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
För kännedom: 
Fastigheter i Linde AB (FALAB) 
Näringslivsenheten 
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KS §151/22   Dnr: KS 2022/280 
 
Avsiktsförklaring Agenda 2030 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

• Att Lindesbergs kommun ingår i den regionala 
avsiktsförklaringen för Agenda 2030 

Ärendebeskrivning 

Regional avsiktsförklaring för Agenda 2030 är en 
överenskommelse som länets alla tolv kommuner och 
Länsstyrelsen avser underteckna vid landshövdingsmöte den 
1/12 2023. Avsiktsförklaringen gäller för åren 2023–2024, med 
revidering inför kommande år fram till år 2030.  

Syftet med avsiktsförklaringen är att:  

• Lyfta hållbarhetsmålen i Agenda 2030 till en strategisk 
nivå. 

• Genomföra åtgärder och tillsammans med andra bidra 
till att målen i Agenda 2030 kan nås.  

• Öka intresset för och kunskaper om Agenda 2030 hos 
länets invånare och aktörer. 

För Lindesbergs kommun innebär avsiktsförklaringen att göra 
en nulägesanalys av kommunens verksamheters nuvarande 
situation för Agenda 2030 för att sedan påbörja arbetet med 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarthet. Målet är att 
implementera Agenda 2030 i styrmodellen med övergripande 
och horisontella mål samt integrera hållbarhetsarbetet i 
budgetprocessen. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Att Lindesbergs kommun ingår i den regionala 
avsiktsförklaringen för Agenda 2030  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Avstår från beslut 
Tommy Lönnström (SD) avstår från att besluta i ärendet. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommundirektör 
För kännedom: 
Kommunstrateg 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §152/22   Dnr: KS 2022/31 
 
Arvodesbestämmelser 2022-2026 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 
bestämmelser om arvoden för 2023–2026 med följande tillägg: 

• Följande stycke på sida 5 ändras från 
Sammanträdesarvode utbetalas till alla förtroendevalda 
med mindre än 40% månadsarvode eller som helt saknar 
månadsarvode. Undantag för detta är de sammankomster 
som ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden utför i sin 
roll som ordförande, hen har då inte rätt till 
sammanträdesarvode till Sammanträdesarvode utbetalas 
till alla förtroendevalda med mindre än 40% 
månadsarvode eller som helt saknar månadsarvode. 
Undantag för detta är de sammankomster som ordförande 
för Bygg- och miljönämnden, Tekniska nämnden och 
Tillväxtnämnden utför i sin roll som ordförande, hen har 
då inte rätt till sammanträdesarvode. 

• I arvodesfördelningen (kap 6) ska följande läggas till: om 
ordförande eller vice ordförande väljs från Lindesbergs 
kommun till den tekniska nämnden eller bygg- och 
miljönämnden ska månadsarvode utgå med 16% 
respektive 2,5%. Om ordförande eller vice ordförande 
väljs från någon av de samverkande kommunerna gäller 
respektive kommuns arvodesbestämmelser. 

• Arvodesbestämmelserna 2023–2026 börjar gälla från och 
med 1 januari 2023. Detta gäller även bolagen. Bolagen 
kallar till extrastämma. 

Ärendebeskrivning 

I juni 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om 
arvodesbestämmelser för 2023–2026. I samma beslut gavs 
uppdrag till kanslichef och personalenheten att under hösten 
presentera ett nytt förslag till arvoden och ersättningar för egna 
företagare, ordförandebereskap inom socialnämnden samt 
inläsningsarvode för förtroendevalda.  
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 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Kanslichef, personalenheten och ekonomichef på FALAB/LIBO 
har under hösten jobbat med förändringarna i bestämmelserna.  

Kommunfullmäktige fattar beslut om att införa bygg- och 
miljönämnd samt teknisk nämnd under hösten 2022. Det gör att 
bestämmelserna måste upp till beslut i kommunfullmäktige 
innan årsskiftet för att de förtroendevalda som får uppdrag i den 
nya tekniska nämnden kan få utbetald ersättning från 1 januari. 
Därför kommer bestämmelserna upp nu men utan förslag till 
förändringar av ersättningar till företagare och ordförandeskap 
inom socialnämnden. Bestämmelserna återkommer igen efter 
årsskiftet. 

Övriga förändringar som hunnit bli klara och som presenteras i 
detta förslag till bestämmelser är: 

• Förtydligande i kap 6 om hur arvodet betalas ut 
(månadsvis eller halvårsvis osv) 

• Nytt kapitel som bara rör de kommunala bolagen. Görs 
för att förenkla vad som gäller för bolagen. 

Samtliga förändringar och tillägg är markerade med rött i 
dokumentet för att det ska vara enkelt att se vad som förändras.  

Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anta bestämmelser om arvoden för 2023–
2026. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Markus Lundin (KD) föreslår följande tilläggsförslag: 

• Följande stycke på sida 5 ändras från 
Sammanträdesarvode utbetalas till alla förtroendevalda 
med mindre än 40% månadsarvode eller som helt saknar 
månadsarvode. Undantag för detta är de sammankomster 
som ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden utför i sin 
roll som ordförande, hen har då inte rätt till 
sammanträdesarvode till Sammanträdesarvode utbetalas 
till alla förtroendevalda med mindre än 40% 
månadsarvode eller som helt saknar månadsarvode. 
Undantag för detta är de sammankomster som ordförande 
för Bygg- och miljönämnden, Tekniska nämnden och 
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Tillväxtnämnden utför i sin roll som ordförande, hen har 
då inte rätt till sammanträdesarvode. 

Jonas Kleber (C) föreslår följande tilläggsförslag: 

• I arvodesfördelningen (kap 6) ska följande läggas till: om 
ordförande eller vice ordförande väljs från Lindesbergs 
kommun till den tekniska nämnden eller bygg- och 
miljönämnden ska månadsarvode utgå med 16% 
respektive 2,5%. Om ordförande eller vice ordförande 
väljs från någon av de samverkande kommunerna gäller 
respektive kommuns arvodesbestämmelser. 

Jonas Kleber (C) föreslår följande ändringsförslag: 

• Arvodesbestämmelserna 2023–2026 börjar gälla från och 
med 1 januari 2023. Detta gäller även bolagen. Bolagen 
kallar till extrastämma. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande propositionsordning. Först 
behandlas förvaltningens förslag. Sedan behandlas Markus 
Lundin (KD) tilläggsförslag och därefter Jonas Klebers (C) två 
tilläggsförslag.  

Kommunstyrelsen godkänner propositionsordning. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag, och finner så beslutat. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Markus Lundins (KD) tilläggsförslag: 

• Följande stycke på sida 5 ändras från 
Sammanträdesarvode utbetalas till alla förtroendevalda 
med mindre än 40% månadsarvode eller som helt saknar 
månadsarvode. Undantag för detta är de sammankomster 
som ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden utför i sin 
roll som ordförande, hen har då inte rätt till 
sammanträdesarvode till Sammanträdesarvode utbetalas 
till alla förtroendevalda med mindre än 40% 
månadsarvode eller som helt saknar månadsarvode. 
Undantag för detta är de sammankomster som ordförande 
för Bygg- och miljönämnden, Tekniska nämnden och 
Tillväxtnämnden utför i sin roll som ordförande, hen har 
då inte rätt till sammanträdesarvode, 
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Och finner så beslutat. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Jonas Klebers (C) tilläggsförslag: 

• I arvodesfördelningen (kap 6) ska följande läggas till: om 
ordförande eller vice ordförande väljs från Lindesbergs 
kommun till den tekniska nämnden eller bygg- och 
miljönämnden ska månadsarvode utgå med 16% 
respektive 2,5%. Om ordförande eller vice ordförande 
väljs från någon av de samverkande kommunerna gäller 
respektive kommuns arvodesbestämmelser, 

Och finner så beslutat. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Jonas Klebers (C) tilläggsförslag: 

• Arvodesbestämmelserna 2023–2026 börjar gälla från och 
med 1 januari 2023. Detta gäller även bolagen. Bolagen 
kallar till extrastämma, 

Och finner så beslutat. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kanslichefen 
För kännedom: 
Lönesupport 
Samtliga ledamöter och ersättare 
De kommunala bolagen 
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KS §153/22   Dnr: KS 2022/200 
 
Uppsiktsplikt för ANDTS - alkohol narkotika dopning 
tobak och spel om pengar 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser att uppsiktsplikt gällande ANDTS – 
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar är 
uppfylld, enligt antaget årshjul för uppsiktsplikt. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och 
samordna kommunalförbunds och kommunala bolags 
verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt så föreslås att 
sammanträdena inleds med olika redovisningar utifrån 
grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och hållbarhet hur kommunens 
verksamheter jobbar med respektive saker utifrån ett 
helhetsperspektiv. Om ytterligare frågor uppstår under året 
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan berörda 
verksamheter kallas av kommunstyrelsen. 

Enligt antaget årshjul för uppsiktsplikt 2022 skulle en 
presentation av arbetet med ANDTS – alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och spel om pengar, presenterats i juni 2022. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser att uppsiktsplikt gällande ANDTS – 
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar är 
uppfylld, enligt antaget årshjul för uppsiktsplikt. 

_______ 
 
För kännedom: 
Samtliga nämnder 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 15 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §154/22   Dnr: KS 2022/233 
 
Måluppfyllelsen för ägardirektiven för Besök Linde AB 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen besluta 

• Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

På kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2022 
beslutade kommunstyrelsen att kommundirektören skulle 
återkomma på sammanträdet i oktober 2022 med mer 
information gällande måluppfyllelsen för ägardirektiv för Besök 
Linde AB. Informationen skulle innehålla följande: 

• Riskanalys av måluppfyllelsen för ägardirektiven för 
Besök Linde AB 

• Hur stor förlusten blev och hur den är fördelad (Linde 
Gastro). 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Tacka för informationen. 

_______ 
 
För kännedom: 
Besök Linde AB 
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KS §155/22   Dnr: KS 2022/69 
 
Ekonomisk uppföljning september 2022 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

• Tacka för informationen och uppmana samtliga nämnder 
att verkställa sina effektiviseringar och minimera 
underskotten. 

Ärendebeskrivning 

I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det 
ska ske en enklare ekonomisk avstämning efter februari och 
september. För att sedan göra djupare analyser efter mars, april, 
augusti och oktober. Efter nio månader så visar kommunens 
verksamheter på ett underskott mot budget med -18,8 Mnkr, 
och finansen (skatter, bidrag med flera) visar på ett överskott 
med 89,9 Mnkr mot budget. Finansens överskott beror främst på 
högre skatteintäkter och lägre pensionskostnader. Den största 
negativa avvikelsen mot budget finns för socialnämnden och är -
21,5 Mnkr.  

Kommunstyrelseförvaltningen har en positiv prognos på 33,6 
Mnkr och det avser såld mark samt att planeringsreserven inte 
använts helt. 

Socialnämnden har en helårsprognos på – 28,8 Mnkr mot budget 
och det är vård och omsorg samt funktionsstöd som har de 
största budgetavvikelserna, Barn- och utbildningsnämnden har 
en helårsprognos på – 24,4 Mnkr mot budget och det avser till 
största delen skolskjuts och gymnasiet.  

Tillväxtnämnden – 3,4 Mnkr mot budget och det är främst SFI. 
Finansen prognos är +91,3 Mnkr mot budget. Det största 
överskottet på finansens prognos avser skatter, generella 
statsbidrag och pensioner. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
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• Tacka för informationen och uppmana samtliga nämnder 
att verkställa sina effektiviseringar och minimera 
underskotten. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Tillväxtförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KS §156/22   Dnr: KS 2022/211 
 
Omfördelning av budget för lokalhyra 
Lindbackaskolan från Barn- och utbildningsnämnden 
till Tillväxtnämnden 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Omfördela 800 000 kronor av budget från barn- och 
utbildningsnämnden till tillväxtnämnden för lokalhyra 
Lindbackaskolan 

Ärendebeskrivning 

När utökad budget fördelades för nybyggnationen av 
Lindbackaskolan så tilldelades hela budgeten för lokalhyra till 
barn- och utbildning. Kostnaden för lokalhyra för idrottshallar 
fördelas mellan tillväxt och barn-och utbildning för att 
kostnaden ska hanteras på rätt verksamhet, därav behöver 0,8 
Mnkr omfördelas till tillväxt för att täcka utökad hyra för 
idrottshallar i samband med nybyggnationen.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelse att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

• Omfördela 800 000 kronor av budget från barn- och 
utbildningsnämnden till tillväxtnämnden för lokalhyra 
Lindbackaskolan 

_______ 
 
För åtgärd: 
Ekonomienheten 
För kännedom: 
Tillväxtförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 19 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §157/22   Dnr: KS 2022/250 
 
Anläggningstaxa för VA-taxa 2023 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Anta Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans 
utformning samt förslag till anläggningstaxa för VA 2023. 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får 
kommunen meddela föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas 
belopp och hur avgifterna beräk-nas framgå.  

Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt normalförslag för VA-
taxans utformning.  

Förslaget till VA-taxa 2023 är baserad på detta normalförslag 
vilket innebär en del ändringar och kompletteringar: 

• Svenskt Vatten rekommenderar kommunerna att följa 
samma grundstruktur. Genom att följa ett nationellt 
genomarbetat normalförslag minskar risken för 
oklarheter i tolkning och tillämpning. 

• Fasta avgiften i Brukningstaxan ersätts med Grundavgift. 
Fast avgift är ett missvisande begrepp då även andra 
parametrar är fasta avgifter i bemärkelsen att de är 
oberoende av vattenförbrukningen. 

• Språkliga förändringar där en rak ordföljd eftersträvas så 
långt det är möjligt. 

Förbundet ser ett behov att göra en höjning av avgiften för 
bostadsenhet (tidigare lägenhetsavgift) för att få en bättre 
kostnadstäckning. 

Förslaget innebär att: 

• Typhus A (fastighet med 1 lägenhet, tomtyta 800 m2, 
ansluten till vatten, spill-vatten och dagvatten.) får en 
ökning från 148 114 kr inkl. moms till 157 387 kr inkl. 
moms (+ 9 273 kr inkl. moms). 
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• Typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter, tomtyta 
800 m2, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten), 
får en ökning från 462 386 kr inkl. moms till 601 481 kr 
inkl. moms (+ 139 095 kr). 

Förslag till beslut 
Direktionen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

• Anta Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans 
utformning samt förslag till anläggningstaxa för VA 2023. 

_______ 
 
För kännedom:  
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  
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KS §158/22   Dnr: KS 2022/249 
 
Brukningstaxa för VA-taxa 2023 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Anta Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans 
utformning samt förslag till brukningstaxa för VA 2023. 

Ärendebeskrivning 

Grunduppdraget för VA-huvudmannen är att arbeta för ett friskt 
dricksvatten, rena sjöar samt säkerställa människors tillgång till 
långsiktiga hållbara vatten-tjänster.  

Detta sker i, av kommunfullmäktige, fastställda 
verksamhetsområden.  

I och med detta ska VA-verksamheten: 

• Leverera dricksvatten av god kvalitet (regleras i 
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten) till 
fastigheter inom fastställda verksamhetsområden. 

• Ta emot och rena spill- och avloppsvatten från 
fastigheter, inom fastställda verksamhetsområden, och 
avleda till recipient (recipient avser de vattendrag där 
renat avloppsvatten släpps). 

• Ta emot och avleda dagvatten från fastigheter samt 
gatumark och allmän platsmark inom fastställda 
verksamhetsområden. 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får 
kommunen meddela föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas 
belopp och hur avgifterna beräk-nas framgå. 

Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt normalförslag för VA-
taxans utformning.  

Förslaget till VA-taxa 2023 är baserad på detta normalförslag 
vilket innebär ett antal större och mindre förändringar.  

De mer principiellt viktiga förändringarna i korthet är: 
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• Svenskt Vatten rekommenderar kommunerna att följa 
samma grundstruktur. Genom att följa ett nationellt 
genomarbetat normalförslag minskar risken för 
oklarheter i tolkning och tillämpning. 

• Fasta avgiften i Brukningstaxan ersätts med Grundavgift. 
Fast avgift är ett missvisande begrepp då även andra 
parametrar är fasta avgifter i bemärkel-sen att de är 
oberoende av vattenförbrukningen. 

• Språkliga förändringar där en rak ordföljd eftersträvas så 
långt det är möjligt.  

Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt 
sig av en arbetsform för att ha en långsiktig ekonomisk 
planering. 

Syftet är att kunna planera en jämn taxeutvecklingsplan och att 
ha en bra översikt mot kommunen när det gäller nya 
investeringar.  

I årets prognos har vi tagit extra hänsyn till, nytt avtal för 
kemikalier, utökat provtagningsprogram, ökade kostnader för 
slam samt ökade kostnader för år 2023 med: 

• Elpriser 38 %. 

• Material 15 %. 

• Entreprenadkostnader 9 %. 

Övriga parametrar i prognosen är: 

• 8 st nytillkomna abonnenter, varav 1 st är 
flerfamiljshus/verksamhet. 

• Minskad förbrukning med 1 % per år under perioden 
2023–2025. 

• Kostnadsökning med: 

o 4% på övriga drift-och underhållskostnader. 

o 3,4% på personalkostnader. 

• Ränta för: 

o Nytillkomna investeringar (bilaga 2) med 1,25% 
enligt SKR. 

o Befintliga investeringar med 1,25% enligt SKR. 
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• Inflation 3,4% enligt Konjunkturinstitutet. 

• Tillkommande tjänster från och med 2023 (fördelade 
enligt fördelningsnyckel): 

o VA-utredare. 

o VA-ingenjör. 

o Arbetsledare. 

Prognosen visar en höjning med 15% för 2023. (bilaga 1)  

Beräknat resultat för VA-fonden under prognostiden redovisas i 
bilaga 1.  

I förslaget arbetar förbundet vidare med att justera enskilda 
taxor för att få så rättvis taxa som möjligt.  

Brukningstaxan innebär en höjning på både de fasta och rörliga 
avgifterna. Den fasta avgiften har en högre procentuell höjning 
än den rörliga avgiften.  

Prisförslag: 

• En normalvilla enligt Svenskt Vatten (typhus A) som 
förbrukar 150 m3/år får en ökning från 8 632 kr/år till 9 
990 kr/år (+ 1 358 kr/år). 

• En villa i Lindesberg har en medelförbrukning på ca 105 
m3/år, får en ökning från 7 227 kr/år till 8 415 kr/år (+ 1 
188 kr/år). 

• Ett flerbostadshus enligt Svenskt Vatten (typhus B) med 
15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3/ år får en ökning 
från 81 818 kr/år till 93 538 kr/år (+ 11 720 kr/år). 

Alla priser är inklusive moms. 

§17, övriga avgifter ex, avstängning av vattentillförsel, 
förgävesbesök mm, föreslås höjas med 5%. 

Enligt prognosen för 2023 kommer taxehöjningen inte att täcka 
kostnaderna. Beräknat underskott kommer att tas ur fonden. 

Förslag till beslut 
Direktionen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 



 

 Sammanträdesprotokoll 24 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

• Anta Svenskt Vattens nya normalförslag till VA-taxans 
utformning samt förslag till brukningstaxa för VA 2023. 

_______ 
 
För kännedom:  
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KS §159/22   Dnr: KS 2022/248 
 
Avfallstaxa 2023 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Anta förslag till Avfallstaxa 2023. 

Ärendebeskrivning 

Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela 
föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, 
återvinning och bortskaffande av avfall. 

Förslaget innebär en höjning av taxan för avfall hämtningen med 
11 % på intäktsramen pga. reglering av underskott i 
avfallsfonden, abonnemangsbyten till billigare alternativ, 
indexhöjning av entreprenörspriser och utökning av tjänst vid 
återvinningscentralen.  

Taxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll, lägenhet 
eller verksam-het samt en rörlig avgift som påverkas av 
abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym, 
hämtningsfrekvens, dragväg med mera.  

Den fasta avgiften ska finansiera bland annat 
återvinningscentraler, avfalls-planering, farligt avfall, 
information och servicecenter.  

I förslaget är den fasta avgiften oförändrad. 

Den rörliga avgiften för hämtning av matavfall sänks och 
avgiften för hämtning av restavfall får varierande förändringar 
beroende på avfallstyp, kärlstorlek och hämtningsfrekvens. 

Regleringen på den rörliga avgiften görs för att följa 
inriktningsmål 2 och dess åtgärder i avfallsplanen vilket bl.a. 
innebär att insamlingen av det matavfall som uppstår behöver 
öka så att både energi och växtnäring tas tillvara. 

Förslaget innebär att: 

• Årsavgiften för en villa med ett 140 I kärl och hämtning 
varannan vecka av matavfall/restavfall inkl. en fast avgift, 
höjs från 1 808 kr/år till 1 941 kr/år (+ 133 kr/år) 
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• Årsavgiften för en villa med ett 140 I kärl och hämtning 
varannan vecka av blandat avfall inkl. en fast avgift, höjs 
från 3 438 kr/år till 4 075 kr/år (+ 637 kr/år) 

• Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils 
Holgersson*) med hämtning av matavfall/restavfall höjs 
från 19 884 kr/år till 22 014 kr/år (+2 130 kr/år) 

• Årsavgiften för ett flerfamiljshus (enligt Nils 
Holgersson*) med hämtning av blandat avfall höjs från 46 
812 kr/år till 56 190 kr/år (+9 378 kr/år) 

• Tilläggsavgiften för kärltvätt höjs från 200 kr/kärl till 
225 kr/kärl (+25 kr/kärl) 

Kostnaden för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 meter 
slang, kommer att öka på grund av höjda mottagningsavgifter 
och beräknad indexhöjning av entreprenörspriser. 

Förslaget innebär att: 

• Avgifter för tömning av enskilt avlopp inkl. 4 m3 och 20 
meter slang höjs från 1 334 kr/tömning till 1 447 
kr/tömning (+113 kr/tömning) 

Alla priser redovisas inkl. moms. 

*(Sedan 1996, dvs. för 26:e året, ger Nils Holgersson-gruppen, 
med represen-tanter från HSB Riksförbund, 
Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, ut 
rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom 
Sverige". Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader 
som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och 
fjärrvärme) 

Förslag till beslut 

Direktionen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

• Anta förslag till Avfallstaxa 2023. 

_______ 
 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KS §160/22   Dnr: KS 2022/246 
 
Prislista VA-taxa för vatten och avlopp 2023 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Anta förslag till prislista för Vatten/Avlopp 2023. 

Ärendebeskrivning 

I samband med att VA-taxan görs om till Svenskt Vattens 
normalförslag, har det framkommit att det varit avgifter med i 
VA-taxan som inte bör finnas där. Dessa avgifter ska presenteras 
i en fristående prislista. 

Förslag till beslut 
Direktionen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

• Anta förslag till prislista för Vatten/Avlopp 2023. 

_______ 
 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KS §161/22   Dnr: KS 2022/247 
 
Mottagningsavgift vid återvinningscentral ÅVC Södra 
Måle 2023 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Anta förslag till mottagningsavgift vid 
återvinningscentral Södra Måle. 

Ärendebeskrivning 

Lämning av avfall vid återvinningscentralen som inte ingår i det 
kommunala ansvaret räknas som affärsmässig verksamhet och 
bör hållas utanför avfalls-taxan.  

Avgifter för detta som tidigare funnits med i avfallstaxan 
kommer från och med 2023 att läggas i en egen prislista.  

Avgiften i prislistan styrs av ett index, Avfallsindex förbränning.  

Tekniska nämnden har rätt att varje år i januari reglera avgiften 
för innevarande år med hänsyn till index A11:f Avfallsindex 
förbränning med januari 2022 som basmånad och oktober som 
avläsningsmånad. 

Förslag till beslut 

Direktionen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

• Anta förslag till mottagningsavgift vid 
återvinningscentral Södra Måle. 

_______ 
 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KS §162/22   Dnr: KS 2022/251 
 
Fördelning av ansvar för kommunal insamling av 
förpackningar 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och 
vissa verksamheter i enlighet med SFS 2022:1274 
(förordning om producentansvar för förpackningar) 
tilldelas Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner har fått ansvar att samla in 
förpackningsavfall från hushåll och vissa verksamheter, detta 
ska ske i olika steg från 2024 och ska fram till 2027 vara ett fullt 
utbyggt system.  

Sedan januari 2022 har kommunerna haft ansvar att samla in 
returpapper från hushåll, detta via exempelvis 
återvinningsstationer. Ansvaret har nu utökats och från januari 
2024 ska kommunen ansvara för insamling av 
konsumentför-packningar via lättillgängliga platser (AVS). Från 
januari 2026 ska kommunen tillhandahålla insamling av 
förpackningar vid torg och parker som överstiger 2000 m2 och 
från januari 2027 ska insamlingen ske fastighetsnära och på 
lik-nande sätt som insamling av mat-och restavfall.  

Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar från hushåll 
och vissa verk-samheter kommer bli en naturlig del av den 
insamling av kommunalt avfall från hushåll som sker idag, 
däremot så kommer det att innebära förändringar av nuvarande 
uppdrag som via Förbundsordningen fördelats till 
avfallsavdelning-en. Varje kommun ska via kommunfullmäktige 
bestämma fördelning av ansvar inom kommunen, att lägga 
ansvaret på Samhällsbyggnadsförbundet är lämp-ligt med 
hänseende till befintlig insamling.  

Insamlingen av förpackningar ska ske i enlighet med SFS 2022: 
127 4 och ska ge kostnadstäckning för insamling, omlastning och 
överlämnande av material till producenter. Ansvaret ska inte 
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påverka avfallstaxan, här behöver en modell för avstämning tas 
fram. Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta 
fram förslag på ersättningsnivåer för kommunerna, vilket inte är 
redovisat ännu. 

Det nya ansvaret som kommunerna tilldelats kommer kräva 
resurser i form  
av investeringsmedel samt personal, dels administration 
exempelvis i form av beredning av förslag till insamlingssystem 
med mera samt i insamlingsleden när processen kommit så 
långt. Den organisation inom kommunen som ska sköta det 
utökade ansvaret behöver beskriva vilka resurser som kommer 
krävas, som Samhällsbyggnadsförbundets avfallsavdelning är 
organiserad idag finns inte de resurser som krävs för att möta 
insamlingsansvaret. 

Förslag till beslut 
Direktionen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

• Ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och 
vissa verksamheter i enlighet med SFS 2022:1274 
(förordning om producentansvar för förpackningar) 
tilldelas Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.  

_______ 
 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KS §163/22   Dnr: KS 2022/232 
 
Granskning av Ägarens styrning och kontroll över 
kommunala bolag samt bolagens följsamhet av 
ägarens direktiv 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

• Tacka för informationen  

• Remittera ärendet till Linde Stadshus AB för beredning. 

• En återrapportering av ärendet ska ske i 
kommunstyrelsen i juni 2023. 

Ärendebeskrivning 

PWC har inkommit med en revisionsrapport gällande 
Granskning av Ägarens styrning och kontroll över kommunala 
bolag samt bolagens följsamhet av ägarens direktiv. 

Utifrån genomför granskning är PWC:s samlade bedömning at 
kommunstyrelsens styrning och kontroll inte sker på ett 
ändamålsenligt sätt. Däremot bedömer de att den sker med 
tillräcklig intern kontroll. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslutar att  

• Tacka för informationen  

• Remittera ärendet till Linde Stadshus AB för beredning.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Nils Detlofsson (L) föreslår att en återrapportering av ärendet 
ska ske i kommunstyrelsen juni 2023. 

Tommy Kragh (S) föreslår bifall till Nils Detlofssons (L) 
tilläggsförslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Nils 
Detlofssons (L) tilläggsförslag, och finner så beslutat. 



 

 Sammanträdesprotokoll 32 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

_______ 
 
För åtgärd: 
Linde Stadshus AB 
Kommundirektör 
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KS §164/22   Dnr: KS 2021/303 
 
Motion från Emil Wellander (M) Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) om att ge politiken en naturlig 
plats i skolan 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta besvara 
motionen med 

• Redogörelse för hur skolans och vuxenutbildningens 
arbete med värdegrund och demokratiuppdrag 
redovisas i respektive nämnd september 2022 och tas 
med i barn- och utbildningsförvaltningens och 
tillväxtförvaltningens återkommande systematiska 
kvalitetsarbete för redovisning till respektive nämnd. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bifalla 
motionens första och andra att-sats: 

• Kommunfullmäktige uttalar vikten av att 
högstadieskolorna-, gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen bjuder in och är positiva till besök och 
medverkan från politiska partier och ungdomsförbund, 

• Barn- och utbildningsnämnden och Tillväxtnämnden tar 
fram likvärdiga riktlinjer för partipolitisk information 
och demokratisk delaktighet. Detta i syfte att engagera 
våra ungdomar i demokrati. 

Kommunstyrelsen beslutar 

• Demokratidag för unga 2022 som Lindesbergs kommun 
anordnade den 26 oktober 2022, ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen i mars 2023. 

Ärendebeskrivning 

Motionen från Emil Wellander (M), Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor 
Bodman (M) om att ge politiken en naturlig plats i skolan har 
remitterats till barn- och utbildningsnämnden och tillväxtnämnden 
för yttrande. Yttrande har inkommit och i förslag till beslut föreslås 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besvara motionen 
utifrån nämndernas yttrande. 
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Verksamhetens grunduppdrag i lagstiftningen  

Hur skolan ska arbeta med värdegrund och demokratiuppdrag 
uttrycks i skollagen i 1 kap. 4–5 §§.  

I 4 § anges att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn 
och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den 
ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. 
Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så 
långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen.  

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja 
barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare.  

I 5 § anges vad gäller utformningen av utbildningen att denna ska 
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.  

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga 
rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande 
behandling.  
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. 

Förändrad lagstiftning 2018  

Enligt regeringens proposition 2017/18:17 om Politisk information 
i skolan är det upp till varje skola att bestämma hur arbetet med 
skolans demokratiuppdrag ska organiseras, men som en del av 
skolans uppdrag att förbereda elever för att delta i demokratiska 
beslutsprocesser i samhälls- och arbetslivet är det viktigt att elever 
i sin utbildning ges möjlighet att ta del av politisk opinionsbildning. 
Ett delmoment i arbetet kan vara att bjuda in politiska partier till 
skolan. Genom att skolan exempelvis anordnar en debatt eller en 
utfrågning av företrädare för olika politiska partier kan flera viktiga 
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demokratiska principer belysas för eleverna, bland annat principen 
om fri åsiktsbildning som anges i 1 kap. 1 § första stycket RF.  

Propositionen 2017/18:17 om Politisk information i skolan ledde 
fram till tillägget av Skollagen 1 kap 5 a § från den 1 januari 2018:  

Rektorn beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i 
utbildningen. Om politiska partier bjuds in får antalet begränsas till 
samtliga de partier som är representerade i antingen riksdagen, vald 
församling i en eller flera kommuner eller i Europaparlamentet. 

Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval än 
som anges i första stycket, om urvalet sker på en annan objektiv 
grund.  

Om ett begränsat antal politiska partier har bjudits in till en skola 
enligt första eller andra stycket behöver inte andra politiska partier 
som har anmält intresse för att medverka i utbildningen ges en sådan 
möjlighet. Rektorn får dock besluta att eleverna som ett led i 
utbildningen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ta del av 
information också från dessa andra politiska partier. 

Förvaltningens syn på aktuellt läge  

Med tillägget av Skollagen 1 kap 5 a § har rektor idag ett gott stöd i 
att hantera om, hur och när politiska partier ska bjudas in i 
undervisningen. Om politiska partier bjuds in framgår det med 
tydlighet att skolan ska göra ett objektivt urval av partier när de 
bjuds in.  

Skolverket har på sin webb även publicerat särskilda 
förtydliganden, t.ex. av vad som gäller kring politisk information i 
skolan och hur objektiva urval kan göras: 
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-
skolfragor/politisk-information-i-skolan  

Förvaltningen menar att lagstiftningen efter tillägget av 1 kap 5 a § 
ger rektor ett tillfredsställande stöd och möjlighet att hantera 
politisk information och partiers närvaro på skolorna i Lindesbergs 
kommun.  

Förvaltningen föreslår vidare att nämnden ska få en redogörelse 
för hur skolans arbete med värdegrund och demokratiuppdrag. 
Denna redovisas i samband med nämndens kvalitetsdagar, hösten 
2022. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta besvara motionen 

• Redogörelse för hur skolans och vuxenutbildningens 
arbete med värdegrund och demokratiuppdrag 
redovisas i respektive nämnd september 2022 och tas 
med i barn- och utbildningsförvaltningens och 
tillväxtförvaltningens återkommande systematiska 
kvalitetsarbete för redovisning till respektive nämnd.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta bifalla motionens första att-sats: 

• Kommunfullmäktige uttalar vikten av att 
högstadieskolorna-, gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen bjuder in och är positiva till besök 
och medverkan från politiska partier och 
ungdomsförbund. 

Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta bifalla motionens andra att-sats: 

• Barn- och utbildningsnämnden och Tillväxtnämnden tar 
fram likvärdiga riktlinjer för partipolitisk information 
och demokratisk delaktighet. Detta i syfte att engagera 
våra ungdomar i demokrati. 

Jonas Kleber (C) föreslår att Demokratidag för unga 2022 som 
Lindesbergs kommun anordnade den 26 oktober 2022, ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen i mars 2022. 

John Omoomian (S), Sofié Krantz (S) och Lillemor Bodman (M) 
föreslår bifall till Jonas Klebers (C) tre tilläggsförslag. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande propositionsordning. Först 
behandlas förvaltningens förslag. Därefter behandlas Jonas 
Klebers (C) tre tilläggsförslag.  

Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag, och finner så beslutat. 
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Jonas Klebers (C) tilläggsförslag om att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta bifalla motionens första 
att-sats: 

• Kommunfullmäktige uttalar vikten av att 
högstadieskolorna-, gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen bjuder in och är positiva till besök 
och medverkan från politiska partier och 
ungdomsförbund, 

Och finner så beslutat. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Jonas Klebers (C) tilläggsförslag om att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta bifalla motionens andra 
att-sats: 

• Barn- och utbildningsnämnden och Tillväxtnämnden tar 
fram likvärdiga riktlinjer för partipolitisk information 
och demokratisk delaktighet. Detta i syfte att engagera 
våra ungdomar i demokrati, 

Och finner så beslutat. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Jonas Klebers (C) tilläggsförslag om att Demokratidag för unga 
2022 som Lindesbergs kommun anordnade den 26 oktober 
2022, ska återrapporteras till kommunstyrelsen i mars 2023, 
och finner så beslutat. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Tillväxtnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
För kännedom: 
Emil Wellander (M) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
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KS §165/22   Dnr: KS 2022/207 
 
Borgensavgift för år 2023 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3% på 
aktuellt lånebelopp 2022-12-31, d v s saldo året innan 
budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2022 
och gäller åtagande enligt kommunfullmäktiges beslut 
2015-11-24 § 210. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunal 
borgensavgift för att på så sätt kompensera för den ekonomiska 
fördel det innebär för de kommunala bolagen att kommunen 
gått i borgen för lån. Avgiften ska vara marknads-mässig. 

Borgensavgiften har varit oförändrad sedan 2015. Jämförelse 
mot lån med pantbrev har skett vid ett flertal tillfällen sedan 
dess och där man funnit nivån skälig. Under fjolåret 
presenterades en uppdaterad vägledning för borgensavgifter för 
kommunala bostadsbolag. Vägledningen var framtagen av 
Sveriges kommuner och Regioner, Sveriges allmännytta och 
Kommuninvest. Ett arbete har påbörjats och en översyn 
kommer att ske av avgiften från och med 2024. 
Beräkningsgrunderna kommer att dokumenteras enligt 
framtagen modell.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

• Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3% på 
aktuellt lånebelopp 2022-12-31, d v s saldo året innan 
budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2022 
och gäller åtagande enligt kommunfullmäktiges beslut 
2015-11-24 § 210. 
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_______ 
 
För åtgärd: 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
För kännedom: 
Linde Stadshus AB 
Fastigheter i Linde AB 
Lindesbergsbostäder AB 
Linde Energi AB 
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KS §166/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
2022-09-02 Tillfälligt förordnande av 
förvaltningschefer för Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen från 18 september till och med 31 december 
2022 enligt punkt 5.10 i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr KS 2022/255 

  

 
2022-10-07 Beslut om  organisationsförändring 
enhetschef kanslienheten Dnr KS 2022/277 

  

 
2022-10-11 Hyreskontrakt Daglig verksamhet 
Norslund 1:2 kontraktsnr 13719-2001 datum 2022-10-
11 ersätter hyreskontrakt Dnr KS 202/8-7 Dnr KS 
2022/8 

  

 
2022-09-15 Licens Nyttjanderättsavtal CoolGuard 
egenkontrollen HACCP Lindbackaskolan Dnr KS 
2022/85 

  

 
2022-10-26 Uppsägning av hyreskontrakt Haga 
förskola Hagaberg 11:7 Björkhyttevägen 83 A och B 
kontraktsnr 2101-2008 Dnr KS 2022/8 

  

 
2022-10-27 Avtal för 3 föreläsningsfilmer för 
koncernledning om Komplexitet med Klara Palmberg 
Broryd av förlag Volante AB Dnr KS 2022/85 

  

 
2022-10-31 Svar: KS 2022/48-1 - Begäran om yttrande 
över bygglov Till- och ombyggnad av skärmtak Mariedal 
3:13 Dnr S-2022-828 - Inga synpunkter Dnr KS 2022/48 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 41 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 
2022-10-13 Yttrande över ansökan om tillstånd 
Eldskulptur 3 december 2022 Lindesbergs 
konstförening Dnr A561.696/2022 Dnr KS 2022/12 

  

 
2022-10-13 Yttrande över ansökan om tillstånd 
Byggetablering Kullgatan-Snickaregatan Sandå Örebro 
AB Dnr A560.694/2022 Dnr KS 2022/12 

  

 
2022-10-13 Yttrande över ansökan om tillstånd 
Fyrverkerier 22 oktober 2022 Fyrverkerispecialisten 
Dnr A566.199-2022 Dnr KS 2022/12 

  

 
2022-10-24 Yttrande över ansökan om tillstånd 
Demonstration mot nedläggning av länsbusslinje 352 4 
november 2022 Dnr A572 Dnr KS 2022/12 
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KS §167/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
-- Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis 
sammanträde den 4 oktober 2022 - USS § 25 
Redovisning av marknadsföringsbidrag år 2022 Dnr KS 
2022/190 

  

 
-- Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis 
sammanträde den 4 oktober 2022 - USS § 21 
Upphandling för hållbara transporter i Örebro län Dnr 
KS 2022/238 

  

 
-- Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis 
sammanträde den 4 oktober 2022 - USS § 22 Avvakta 
beställning av förstudie för området Eksta Ängeby i 
Fellingsbro Dnr KS 2022/252 

  

 
-- Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis 
sammanträde den 4 oktober 2022 - USS § 23 Beställning 
av förstudie för området Mariedal i Frövi Dnr KS 
2022/253 

  

 
-- Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis 
sammanträde den 4 oktober 2022 - USS § 24 Beställning 
av förstudie för området Sörlunda i Lindesberg Dnr KS 
2022/254 

  

 
2022-11-01 Svar från kommunstyrelsens ordförande 
Brev från elever angående nedläggning av busslinje 352 
Dnr KS 2022/18 
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2022-11-01 Svar från Region Örebro län Brev från 
elever angående nedläggning av busslinje 352 Dnr KS 
2022/18 

  

 
2022-10-04 Minnesanteckning samråd med nationella 
minoriteten sverigefinnar 4 oktober 2022 Dnr KS 
2022/76 

  

 
2022-10-06 Beslut om revidering av anvisningar år 
2022 till kommuner i Örebro län Dnr 851-9090-2022 
Dnr KS 2021/269 

  

 
2022-10-07 Protokoll kommunövergripande 
samverkansgrupp KÖS 7 oktober 2022 Dnr KS 2022/98 

  

 
2022-10-10 BUN § 86 Budget 2023 vp 2024-2025 från 
barn- och utbildningsnämnden Dnr KS 2021/227 

  

 
2022-10-10 BUN § 89 Delårsrapport 2022 för barn- och 
utbildningsnämnden Dnr KS 2022/244 

  

 
2022-10-10 BUN § 90 Uppföljning av internkontroll 
2022 för barn- och utbildningsnämnden Dnr KS 
2022/245 

  

 
2022-10-13 Stadshus § 32 Finanspolicy Dnr    

 
2022-10-13 Stadshus § 31 Delårsrapport 2022 Dnr KS 
2022/244 

  

 
2022-10-13 SN § 109 Delårsrapport 2022 från 
socialnämnden Dnr KS 2022/244 

  

 
2022-10-13 SN § 110 Uppföljning av internkontroll 
2022 för socialnämnden Dnr KS 2022/245 

  

 
2022-10-13 Stadshus § 36 Internkontrollplan 2023 för 
Linde Stadshus AB.pdf Dnr KS 2022/274 

  

 
2022-10-14 Samhällsbyggnadsförbundet § 123 
Delårsbokslut för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen augusti 2022 Dnr  
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2022-10-14 Samhällsbyggnadsförbundet § 125 
Investeringsuppföljning per 2022-09-30 för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Dnr  

  

 
2022-10-14 Samhällsbyggnadsförbundet § 124 
Driftuppföljning per 2022-09-30 för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Dnr  

  

 
2022-10-14 Brådskande vädjan från familjer i 
Lindesbergs kommun om kollektivtrafik Grönbo 
Spannarboda och Finnåker Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-10-14 Brådskande vädjan från familjer i 
Lindesbergs kommun kollektivtrafik Grönbo 
Spannarboda och Finnåker Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-10-18 Klagomål om för liten valmöjlighet att välja 
specialkost i e-tjänsten - svar skickat av kostchefen Dnr 
KS 2022/18 

  

 
2022-10-18 Delårsrapport jan-aug övriga 
verksamheter Renhållning Räddningstjänst 
Överförmyndarnämnd Samhällsbyggnadsförbund 
Revision Dnr KS 2022/244 

  

 
2022-10-19 Beslut om tillstånd till ingrepp i 
fornlämning L1981:3572 Hytt- och hammarområde 
Kvarnbackaö1:1 för Linde Energi AB Dnr 431-6309-
2022 Dnr  

  

 
2022-10-19 Protokoll från Bergslagens 
överförmyndarnämnd 19 oktober 2022 Dnr  

  

 
2022-10-19 Svar från infrastrukturansvarig Frågor om 
betongblock som hastighetsdämpande åtgärder på 
Siggebohyttevägen i Lindesberg Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-10-21 Revisorernas bedömning av delårsrapport 
per 2022-08-31 för samhällsbyggnadsförbundet Dnr  
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2022-10-24 Svar från kommunstyrelsens ordförande 
om skolbuss som ska trafikera Finnåker Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-10-26 Svar från kommunstyrelsens ordförande 
om Buss 352 och 350 Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-10-26 Svar från kommunstyrelsens ordförande 
om Buss 352 och 350 Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-09-27 Delårsrapport per 2022-07-31 Nerikes 
Brandkår samt protokollsutdrag § 41 Dnr  

  

 
2022-09-27 Revisorernas bedömning av delårsrapport 
2022-07-31 Nerikes Brandkår samt översiktlig 
granskning av revisorer Dnr  

  

 
2022-10-27 Tillstånd till ingrepp i fornlämning 
Gruvområde L 1980:319 Gullsmedshyttan 3:12 12:59 
Dnr 431-4549-2022 Dnr  

  

 
2022-10-27 Synpunkt om att kommunens webbplats 
inte är uppdaterad med vilka som styr kommunen - 
skickad till kommunsekreteraren - ingen återkoppling 
önskas Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-10-28 Beslut om tillstånd Rådhuskvarteret 7 
Lindesbergs stadshotell AB Dnr431-6836-2022 Dnr  

  

 
2022-10-28 Svar från kommunstyrelsens ordförande 
om buss 352 Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-09-29 Protokoll från Tursam konstituerande 
styrelsemöte 8 september 2022 Dnr  

  

 
2022-09-29 Protokoll från Regionalt samverkansrådet 
möte  29 september 2022 Dnr  

  

 
2022-11-03 Beslut om tillstånd till ingrepp i 
fornlämning L1980:78, fastigheten Fanthyttan 3:42 i 
Lindesbergs kommun dnr 431-8302-2022 Dnr  
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2022-11-04 Anmälningsärende Rapport 
Samhällsbyggarnas arbetsmarknad Dnr  

  

 
2022-10-11 Kommunala Pensionärsrådet KPR 
protokoll 2022-10-11 Dnr KS 2021/39 

  

 
2022-10-24 Kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning KRF protokoll 2022-10-11 Dnr KS 
2021/39 
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