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Fredrik Sundén Vessling (V)
Magnus Storm (C)
Nafih Mawlod (S)
Tommy Lönnström (SD)
Anders Ceder (S)
Henrik Arenvang, kommundirektör
Anette Persson, controller
Gunilla Sandgren, ekonomichef
Tomas Källberg, press
Rouzbeh Isa, sekreterare

Pär-Ove Lindqvist (M) med Jari Mehtäläinen (SD)
Kommunhuset, den 22 november 2021
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Justerare

Justerandes signatur

_______________________________
Rouzbeh Isa

Paragraf
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__________________________________________________________
Bengt Storbacka
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Pär-Ove Lindqvist
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Ärendeförteckning
§143/21

Kommundirektören informerar

§145/21

Modell för breddad rekrytering

§144/21

§146/21
§147/21
§148/21
§149/21
§150/21
§151/21
§152/21
§153/21
§154/21
§155/21
§156/21
§157/21

Justerandes signatur

Information från ordförande för Barn- och utbildningsnämnden,
Tillväxtnämnde och Socialnämnden
Beslut om viljeinriktning/ställningstagande med anledning av
utredning av nya styrdokument för Samhällsbyggnad Bergslagen
Utbyggnad av kommunala vattentjänster i Siggeboda
Kommunalt vatten och avlopp för Fornaboda

Kommunalt vatten och avlopp för Fanthyttan

Kommunalt vatten och avlopp Eksta Ängeby i Fellingsbro
Brukningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun
Avfallstaxa för 2022 för Lindesbergs kommun

Anläggningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun

Gemensam avfallsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg
och Nora
Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och
avlopp del av Mariedal 1:1 Frövi
Avgift för förskola under inskolningstiden

Mål och budget 2021-revidering skolmiljarden

Utdragsbestyrkande
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§158/21
§159/21
§160/21
§161/21
§162/21
§163/21
§164/21
§165/21
§166/21
§167/21
§168/21
§169/21
§170/21

Justerandes signatur

2021-11-16
Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB för
2022
Kommunalborgen eller bidrag till tak på ishall Råsshallen i
Guldsmedshyttan
Ekonomiskuppföljning september 2021

Medborgarförslag om att göra Lindesjön runt funktionsanpassad
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och utskottet för stöd
och strategi år 2022
Beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamhet

Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell
Taxa för planverksamhet

Avgift för installation av trygghetslarm

Avgift för uteblivet tidsbeställt hembesök

Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1
Delegationsärenden
Meddelanden

Utdragsbestyrkande
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KS §143/21

Dnr:

Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen
Ärendebeskrivning

Under denna beslutspunkt informerar kommundirektören
kommunstyrelsen om aktuella händelser i kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §144/21

Dnr: KS 2021/38

Information från ordförande för Barn- och
utbildningsnämnden, Tillväxtnämnde och
Socialnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
•

Tacka för informationen

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 juni 2021 fick
ordförande i nämnderna följande uppdrag av kommunstyrelsen:
•

•
•

Barn- och utbildningsnämndens ordförande fick i
uppdrag av kommunstyrelsen att till sammanträde i
oktober 2021 redogöra för nämndens arbete med
underskottet på Lindeskolan.

Socialnämnden och Tillväxtnämndens ordförande fick i
uppdrag att redogöra för arbetet med försörjningsstöd.

Socialnämndens ordförande fick i uppdrag att redogöra
för placeringar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
•

Justerandes signatur

Tack för informationen

Utdragsbestyrkande
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KS §145/21

Dnr: KS 2021/250

Modell för breddad rekrytering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
•
•

•

Komplettera resursjobben med koncept för ”breddad
rekrytering”
Tilldela tillväxtförvaltningen uppdraget att utarbeta,
genomföra och följa upp koncept inom ramen för
”breddad rekrytering”

Kommunstyrelsen avsätter 1 miljon kronor 2022 och 1
miljon kronor 2023 av kommunstyrelsens avsatta medel
för projekt för konceptet ”breddad rekrytering”

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår ett antal enklare arbetsuppgifter inom de
kommunala verksamheterna som kan vara grunduppdrag för
målgrupperna för breddad rekrytering.
Att investera i målgrupperna innebär att vi arbetar aktivt med
socialt och ekonomiskt hållbart arbete inom den kommunala
organisationen. Att bereda en arbetsplats för dessa målgrupper
kan även leda till att kommunen blir än mer attraktiv som
arbetsgivare, får friskare medarbetare och ökar kvalitén i
grunduppdragen i verksamheterna.
Förslag till beslut
Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
•

•

Justerandes signatur

Komplettera resursjobben med koncept för ”breddad
rekrytering”
Tilldela tillväxtförvaltningen uppdraget att utarbeta,
genomföra och följa upp koncept inom ramen för
”breddad rekrytering”

Utdragsbestyrkande
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•

Kommunstyrelsen avsätter 1 miljon kronor 2022 och 1
miljon kronor 2023 av kommunstyrelsens avsatta medel
för projekt för konceptet ”breddad rekrytering”

För åtgärd:
Controller, kommunstyrelseförvaltningen
Ekonom, socialförvaltningen
Ekonom, tillväxtförvaltningen
Enhetschef, arbetsmarknadsenheten
Enhetschef, försörjningsstöd
För kännedom:
Förvaltningschef, tillväxtförvaltningen
Förvaltningschef, socialförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §146/21

Dnr: KS 2021/54

Beslut om viljeinriktning/ställningstagande med
anledning av utredning av nya styrdokument för
Samhällsbyggnad Bergslagen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
•

Uppdra åt kommundirektören upprätta ett underlag,
utifrån kommunstyrelsens Work-shop och sammanställa
Lindesbergs kommuns viljeinriktning inför gemensamma
(KNÖL) kommunstyrelsesammanträdet 25 november
2021.

Ärendebeskrivning
Efter den översyn av ägarstyrningen av kommunalförbundet
Samhällsbyggnad Bergslagen som genomförts av
medlemskommunerna, har det arbetats fram ett förslag som
innebär en ny finansieringsmodell för
samhällsbyggnadsförbundet och ny förbundsordning.

För att kunna aktivera den nya finansieringsmodellen krävs
beslut om ny förbundsordning som reglerar ägarnas styrning,
finansiering, uppföljning och inflytande över förbundets olika
verksamheter.

I arbetet har även ingått att se över samverkan genom den
gemensamma nämnden Samhällsbyggnad Bergslagen. Som ett
resultat av detta finns ett förslag framtaget för reviderat
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
nämnden.

Kommunerna förväntas särskilt yttra sig kring namn på förbund
respektive gemensam nämnd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
•

Uppdra åt kommundirektören upprätta ett underlag,
utifrån kommunstyrelsens Work-shop och sammanställa
Lindesbergs kommuns viljeinriktning inför gemensamma
(KNÖL) kommunstyrelsesammanträdet 25 november
2021.

För åtgärd:
Kommundirektör

Justerandes signatur
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2021-11-16
KS §147/21

Dnr: KS 2021/132

Utbyggnad av kommunala vattentjänster i Siggeboda
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
•

Anta Samhällsbyggnadsförbundets yttrande om att det
till år 2023 kan finnas en utbyggnadsplan för kommunalt
VA beslutad i kommunen, därefter kan kommunen
meddela Länsstyrelsen i Örebro län om kommunen anser
sig ha ansvar för att tillhandahålla avlopps- och
vattentjänster till Uskavigårdens gårdsförening och
Grindtorps Stug- och vägförening och överlämna den till
Länsstyrelsen i Örebro Län.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Örebro har 11 maj 2021 efterfrågat Lindesbergs
kommuns planer på utbyggnad av kommunala vattentjänster
enligt § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster, gällande
Uskavigården gårdsförening samt Grintorps Stug- och
vägföreningen.

Under 2021 har en diskussion förts gällande utförande av en VA
plan för Lindesbergs kommun. Förbundets uppfattning är att
Lindesbergs kommun har för avsikt att under hösten 2021
påbörja arbetet med att ta fram en sådan. I det arbetet bör en
utbyggnadsplan för kommunalt VA prioriteras.
Området runt Siggeboda kommer i arbetet med
utbyggnadsplanen att behovs utredas enligt § 6. Därför anser
Förbundet att kommunen i dagsläget inte kan meddela sitt
ansvar för VA situationen i Uskavigården och Grindtorp. Det är
olämpligt att föregå en VA plan och utbyggnadsplan då det kan
finnas andra områden som har ett större behov och som då bör
prioriteras.

Samhällsbyggnadsförbundet bedömer att det 2023 kan finnas en
utbyggnadsplan för kommunalt VA beslutad i kommunen,
därefter kan kommunen meddela Länsstyrelsen i Örebro län om

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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kommunen anser sig ha ansvar för att tillhandahålla avloppsoch vattentjänster till Uskavigårdens gårdsförening och
Grintorps Stug- och vägförening
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
•

Anta Samhällsbyggnadsförbundets yttrande om att det
till år 2023 kan finnas en utbyggnadsplan för kommunalt
VA beslutad i kommunen, därefter kan kommunen
meddela Länsstyrelsen i Örebro län om kommunen anser
sig ha ansvar för att tillhandahålla avlopps- och
vattentjänster till Uskavigårdens gårdsförening och
Grintorps Stug- och vägförening och överlämna den till
Länsstyrelsen i Örebro Län.

För åtgärd:
VA-ingenjör, Samhällsbyggnadsförbundet
För kännedom:
Länsstyrelsen i Örebro Län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-16
KS §148/21

Dnr: KS 2021/217

Kommunalt vatten och avlopp för Fornaboda
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
•

Besvara hemställan med yttrande från
Samhällsbyggnadsförbundets om att det till år 2023 kan
finnas en utbyggnadsplan för kommunalt VA beslutad i
kommunen, därefter kan kommunen meddela de
fastigheter som inkluderas av hemställan om kommunen
anser sig ha ansvar för att tillhandahålla avlopps- och
vattentjänster till Fornaboda.

Ärendebeskrivning
Under 2021 har en diskussion förts gällande utförande av en
VA plan för Lindesbergs kommun. Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagens uppfattning är att Lindesbergs kommun har för
avsikt att under hösten 2021 påbörja arbetet med att ta fram
en sådan. I det arbetet kommer en utbyggnadsplan för
kommunalt VA att tas fram för hela Lindesbergs kommun. En
utredning ska göras utifrån §6 i lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster, utbyggnadsplanen ska visa vilka områden som
ska ingå i verksamhetsområdet i framtiden, vilka områden som
har det största behovet och i vilken tidsordning de ska byggas
ut. Bedömningen görs utifrån hänsynen till människors hälsa
eller miljö i ett större sammanhang.
Området runt Fornaboda kommer i arbetet med
utbyggnadsplanen att behovs utredas enligt § 6. Därför anser
Förbundet att kommunen i dagsläget inte kan meddela sitt
ansvar för VA situationen i Fornaboda. Det är olämpligt att
föregå en VA plan och utbyggnadsplan då det kan finnas andra
områden som har ett större behov och som då bör prioriteras.
Samhällsbyggnadsförbundet bedömer att det 2023 kan
finnas en utbyggnadsplan för kommunalt VA beslutad i
kommunen, därefter kan kommunen meddela de
fastigheter som inkluderas av hemställan om

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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kommunen anser sig ha ansvar för att tillhandahålla
avlopps- och vattentjänster till Fornaboda.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
•

Besvara hemställan med yttrande från
Samhällsbyggnadsförbundets om att det till år 2023 kan
finnas en utbyggnadsplan för kommunalt VA beslutad i
kommunen, därefter kan kommunen meddela de
fastigheter som inkluderas av hemställan om kommunen
anser sig ha ansvar för att tillhandahålla avlopps- och
vattentjänster till Fornaboda.

För åtgärd:
VA-Ingenjör, Samhällsbyggnadsförbundet
För kännedom:
Fastighetsägare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-11-16
KS §149/21

Dnr: KS 2021/263

Kommunalt vatten och avlopp för Fanthyttan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
•

Besvara hemställan med yttrande från
Samhällsbyggnadsförbundets om att det till år 2023 kan
finnas en utbyggnadsplan för kommunalt VA beslutad i
kommunen, därefter kan kommunen meddela de
fastigheter som inkluderas av hemställan om kommunen
anser sig ha ansvar för att tillhandahålla avlopps- och
vattentjänster till Fanthyttan.

Ärendebeskrivning

Under 2021 har en diskussion förts gällande utförande av en VA
plan för Lindesbergs kommun. Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagens uppfattning är att Lindesbergs kommun har för
avsikt att under hösten 2021 påbörja arbetet med att ta fram en
sådan. I det arbetet kommer en utbyggnadsplan för kommunalt
VA att tas fram för hela Lindesbergs kommun. En utredning ska
göras utifrån §6 i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster,
utbyggnadsplanen ska visa vilka områden som ska ingå i
verksamhetsområdet i framtiden, vilka områden som har det
största behovet och i vilken tidsordning de ska byggas ut.
Bedömningen görs utifrån hänsynen till människors hälsa eller
miljö i ett större sammanhang.

Området runt Fanthyttan behöver i arbetet med
utbyggnadsplanen utredas enligt § 6. Därför anser Förbundet att
kommunen i dagsläget inte kan meddela sitt ansvar för VA
situationen i Fanthyttan. Det är olämpligt att föregå en VA plan
och utbyggnadsplan då det kan finnas andra områden som har
ett större behov och som då bör prioriteras.
Förbundet bedömer att det 2023 kan finnas en utbyggnadsplan
för kommunalt VA beslutad i kommunen, därefter kan
kommunen meddela om kommunen anser sig ha ansvar för att
tillhandahålla avlopps- och vattentjänster till Fanthyttan. Den

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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hemställan som har inkommit gällande Fanthyttan bör av de
boende kompletteras med en lista över fastigheter inklusive
fastighetsbeteckning som omfattas av hemställan, så att
Lindesbergs kommun kan meddela dem när en utbyggnadsplan
är beslutad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
•

Besvara hemställan med yttrande från
Samhällsbyggnadsförbundets om att det till år 2023 kan
finnas en utbyggnadsplan för kommunalt VA beslutad i
kommunen, därefter kan kommunen meddela de
fastigheter som inkluderas av hemställan om kommunen
anser sig ha ansvar för att tillhandahålla avlopps- och
vattentjänster till Fanthyttan.

För åtgärd:
VA-Ingenjör, Samhällsbyggnadsförbundet
För kännedom:
Fastighetsägare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-11-16
KS §150/21

Dnr: KS 2019/289

Kommunalt vatten och avlopp Eksta Ängeby i
Fellingsbro
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
•

Besvara ansökan om utvidgat verksamhetsområde för
kommunalt vatten och avlopp för Eksta Ängeby i
Fellingsbro med att det till år 2023 kan finnas en
utbyggnadsplan för kommunalt VA beslutad, därefter kan
det meddelas om kommunen anser sig ha ansvaret för att
tillhandahålla avlopps- och vattentjänster till Eksta
Ängeby i Fellingsbro.

Ärendebeskrivning

Under 2021 har en diskussion förts gällande utförande av en VA
plan för Lindesbergs kommun. Förbundets uppfattning är att
Lindesbergs kommun har för avsikt att under hösten 2021
påbörja arbetet med att ta fram en sådan. I det arbetet bör en
utbyggnadsplan för kommunalt VA prioriteras.

Samhällsbyggnadsförbundet bedömer att det 2023 kan finnas en
utbyggnadsplan för kommunalt VA beslutad i kommunen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
•

Besvara ansökan om utvidgat verksamhetsområde för
kommunalt vatten och avlopp för Eksta Ängeby i
Fellingsbro med att det till år 2023 kan finnas en
utbyggnadsplan för kommunalt VA beslutad, därefter kan
det meddelas om kommunen anser sig ha ansvaret för att
tillhandahålla avlopps- och vattentjänster till Eksta
Ängeby i Fellingsbro.

För åtgärd:
VA-Ingenjör, Samhällsbyggnadsförbundet

Justerandes signatur
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För kännedom:
Fastighetsägare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-11-16
KS §151/21

Dnr: KS 2021/235

Brukningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•

Anta förslag till brukningstaxa för VA 2022.

Ärendebeskrivning

Enligt lag om allmänna vattentjänster (2006:412) får
kommunen meddela föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas
belopp och hur avgifterna beräknas framgå.
Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt
sig av en arbetsform för att ha en långsiktig ekonomisk
planering.
Långsiktig ekonomisk planering används för att få
resultaträkning, balansräkning och kassaflöde för de närmaste
15 åren.

Syftet är att kunna planera en jämn taxeutvecklingsplan och att
ha en bra översikt mot kommunen när det gäller nya
investeringar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•

Anta förslag till brukningstaxa för VA 2022.

För åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur
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KS §152/21

Dnr: KS 2021/233

Avfallstaxa för 2022 för Lindesbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•

Anta förslag till Avfallstaxa 2022 för Lindesbergs
kommun.

Ärendebeskrivning

Enligt Miljöbalken (199:802 27 kap) får kommunen meddela
föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport,
återvinning och bortskaffande av avfall.
I förslaget fortsätter förbundet med justeringar mot
avfallsplanens mål och rättvisare taxa.

Förslaget innebär en höjning av taxan för avfallshämtning med
11% på intäkningsramen på grund av reglering av underskott i
avfallsfonden som till stor del beror på ökat antal besök vid
återvinningscentralerna vilket medför ökade kostnader, införd
förbränningsskatt, abonnemangsbyten till billigare alternativ
och indexhöjning av entreprenörspriser.
Det fasta avgiften ska finansiera bland annat
återvinningscentraler, avfallsplanering, farligt avfall,
information och servicecenter.

Intäkterna från den fasta avgiften ökar med 2% och ligger i
förslaget på ca 62% av den totala kostnaden, ca 38% tas ut i den
rörliga avgiften i taxan. Ändringen av fördelning görs för att
säkerställa intäkterna när abonnenterna byter till billigare
abonnemang eller ansöker om uppehåll i avfallshämtning.
I förslaget är det en höjning av både fasta och rörliga avgiften.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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•

Anta förslag till Avfallstaxa 2022 för Lindesbergs
kommun.

För åtgärd:
Kommunsekreterare
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-11-16
KS §153/21

Dnr: KS 2021/234

Anläggningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•

Anta förslag till anläggningstaxa för VA 2022 för
Lindesbergs kommun.

Ärendebeskrivning
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:414) får
kommunen meddela föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas
belopp och hur avgifterna beräknas framgå. Förbundet kommer
under 2021–2022 se över kostnadstäckningen för
anläggningsavgiften. Viss förändring i anläggningstaxan till 2022
kommer att föreslås.
I förslaget är avgifterna skiftade för 5.1 a) och 5.1 b), samt 6.1 a)
och 6.1 b), i jämförelse med tidigare taxa. Ändringen påverkar
inte avgiften för abonnenterna. Däremot fås en bättre fördelning
mellan kostnads- och nyttoparametrarna.
Parametern 5.1 d) en avgift per lägenhet, höjs med 23%
Parametern 6.1 c) får endast en avgift oavsett tomtytan,
reduceringen i olika nivåer för större tomtytor tas bort
Förslaget innebär för ett:
•

•

Justerandes signatur

Typhus A (se bilaga 1) fastighet med 1 lägenhet, tomtyta
800m2, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten får
en ökning från 143 724 kronor inklusive moms till
148 114 kronor inklusive mom. (+4 390 kr inklusive
moms)

Typhus B (se bilaga 1) flerbostadshus med 15 lägenheter,
tomtyta 800m2, ansluten till vatten, spillvatten och
dagvatten. Får en ökning från 399 938 kronor inklusive

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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moms till 462 386 krono inklusive moms (+62 448
kronor)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•

Anta förslag till anläggningstaxa för VA 2022 för
Lindesbergs kommun.

För åtgärd:
Kommunsekreterare

För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-11-16
KS §154/21

Dnr: KS 2021/179

Gemensam avfallsplan för Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
•

Lindesbergs kommun har inga yttranden gällande
gemensam avfallsplan, 2022 – 2026 för Hällefors,
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

Ärendebeskrivning
Avfallsplanen innehåller uppgifter om avfall inom kommunen
och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och
farlighet. Ett nytt fokusområde är att stärka arbetet med att
förebygga avfall och möjligheten att lämna saker till återbruk.
Avfallsplanen har tagits fram i samverkan mellan
Samhällsbyggnad Bergslagens förbund och förvaltning och gäller
för perioden 2022 - 2026.
En avfallsplan ska revideras med minst fyra års intervall.
Lindesbergs kommun ska som remissinstans lämna synpunkter
om förslaget till avfallsplan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
•

Lindesbergs kommun har inga yttranden gällande
gemensam avfallsplan, 2022 – 2026 för Hällefors,
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

För åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur
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KS §155/21

Dnr: AKK2015/403

Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för
vatten och avlopp del av Mariedal 1:1 Frövi
Beslut
Kommunstyrelsen besluta
•

•

Del av Mariedal 1:1 (se bilaga 1) ska ingå i
verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten,
dagvattenfastighet och dagvattengata för Lindesbergs
kommun, under förutsättning att detaljplanen för
området vinner laga kraft.
Att tilldela Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
uppdraget att ansluta del av Mariedal 1:1 till den
kommunala Va-anläggningen till en uppskattad kostnad
av 18 300 000 kr (se bilaga 2).

Ärendebeskrivning

Detaljplan för del av Mariedal 1:1, Dnr AKK2015/403,
planområdet ska enligt detaljplanen försörjas med allmänt
vatten och avlopp och därmed föreslås området upptas i
verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten,
dagvattenfastighet och dagvattengata.

Anslutningen är dimensionerad för en belastning på 500 PE (Se
bilaga 2). Verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska
omfattas av den del i plankartan för detaljplan del av Mariedal
1:1, Dnr AKK 2015/403 som innehar beteckning Z och NATUR
fördröjning 1,2,3,4. (se bilaga 1).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
•

Justerandes signatur

Del av Mariedal 1:1 (se bilaga 1) ska ingå i
verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten,
dagvattenfastighet och dagvattengata för Lindesbergs
kommun, under förutsättning att detaljplanen för
området vinner laga kraft.

Utdragsbestyrkande
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•

Att tilldela Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
uppdraget att ansluta del av Mariedal 1:1 till den
kommunala Va-anläggningen till en uppskattad kostnad
av 18 300 000 kr (se bilaga 2).

För åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
För kännedom:
Ekonomienheten

Justerandes signatur
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2021-11-16
KS §156/21

Dnr: KS 2021/236

Avgift för förskola under inskolningstiden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
•
•

Avgiften debiteras även under inskolningstiden.
Förändring startar månaden efter beslut vunnit laga
kraft.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden ändra så
att vårdnadshavare i förskolan betalar föräldraavgift från första
dagen, även under inskolningstiden. Första dagen i förskolan är
första inskolningsdagen.

I informationsskriften ”Välkommen till förskoleverksamheten i
Lindesbergs kommun” står att Lindesbergs kommun till skillnad
från andra kommuner har gratis inskolningstid. Detta föreslås
ändras.

Barn- och utbildningsnämnden har delegation från
Kommunfullmäktige att följa Maxtaxa för att debitera
vårdnadshavare. Det här beslutet gäller inte det, utan från vilken
dagavgiften tas ut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
•
•

Avgiften debiteras även under inskolningstiden.
Förändring startar månaden efter beslut vunnit laga
kraft.

För åtgärd:
Kommunsekreterare

För kännedom:
Verksamhetschef förskolan
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur
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KS §157/21

Dnr: KS 2020/135

Mål och budget 2021-revidering skolmiljarden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•
•
•

Anta reviderad Mål och budget för år 2021 innebärande
att generella statsbidrag samt utjämning ökar med 2,8
Mnkr.
Bevilja tilläggsanslag till Barn- och utbildningsnämnden
med 2,2 Mnkr och Tillväxtnämnden med 0,6 Mnkr.
Finansiering sker genom omdisponering av medel från de
ökade intäkterna enligt punkt 1

Ärendebeskrivning

Kommunen har vid flera tillfällen under året erhållit statliga
medel utbetalade av Skolverket, sk skolmiljarden. Syftet med
bidraget är att öka förutsättningen för alla barn och elever att få
den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Medlen kan
användas för insatser i hela skolväsendet, förskola, grund- och
gymnasieskola samt vuxenutbildningen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 201-03-15, § 29 om
fördelning av 2,2 Mnkr och dessa gällde åldrar 1-18 år.
Kommunen har därefter erhållit ytterligare medel om 0,6 Mnkr
och dessa föreslås tillfalla tillväxtnämnden för den verksamhet
som de bedriver inom vuxenutbildningen.

Detta statsbidrag, trots att det är ett riktat statsbidrag inom ett
verksamhetsområde klassas som generella i den externa
bokföringen. Det görs om bidraget inte behöver sökas, inte är
villkorat för avgränsade åtgärder och inte behöver
återredovisas. Skolmiljarden 2021 är ett sådant exempel. Denna
information finns på SKR- Sveriges kommuner och regioners
hemsida. Bidraget kommer att hanteras så i 2021 års bokslut
och årsredovisning, dock inte i delårsrapporten
Fördelningen av bidraget har kommunicerats mellan
förvaltningscheferna för berörda nämnder och därför föreslår

Justerandes signatur
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Mnkr

kommunstyrelseförvaltningen att de ökande intäkterna används
för att förstärka driftbudgetramarna enligt följande:

Generella statsbidrag
och utjämning

Budget Ökade
Ombudgetering Reviderad
2021
intäkter tilläggsanslag
budget
486,4

2,8

Barn- och
utbildningsnämnden

-2,8

486,4

+2,2

Socialnämnden

+0,6

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige beslutar
•
•
•

Anta reviderad Mål och budget för år 2021 innebärande
att generella statsbidrag samt utjämning ökar med 2,8
Mnkr.
Bevilja tilläggsanslag till Barn- och utbildningsnämnden
med 2,2 Mnkr och Tillväxtnämnden med 0,6 Mnkr.
Finansiering sker genom omdisponering av medel från de
ökade intäkterna enligt punkt 1

Ledamöternas förslag till beslut

Fredrik Rosenbecker (SD) yrkar på att hela tilläggsanslaget på
2,8 miljoner kr tilldelas barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsgång

Ordförande ställer Fredrik Rosenbeckers förslag mot liggande
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag.
Reservationer
Fredrik Rosenbecker (SD), Jari Mehtäläinen (SD) och Tom
Persson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signatur
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För åtgärd:
Ekonomienheten

För kännedom:
Barn- och utbildningsnämnden
Tillväxtnämnden

Justerandes signatur
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2021-11-16
KS §158/21

Dnr: KS 2021/244

Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus
AB för 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•
•

Bevilja utökad generell borgen avseende Linde
Stadshuskoncern AB för år 2022 eller tills nytt beslut
fattas med 1 290 000 000 kronor.
Såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens
helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 3 772 523 000 kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

Linde Stadshus AB
Fastigheter i Linde AB
Lindesbergsbostäder AB
Linde Energi AB
Summa koncernen Linde
Stadshus AB

191 850
1 908 473
1 547 200
125 000
3 772 523

Ärendebeskrivning
Linde Stadshus AB: s styrelse beslöt 2021-09-28 att förslå
kommunfullmäktige utöka befintlig borgensram till 3 772 523
000 kronor.

Utökningen av borgensramen uppgår totalt till 1 290 000 000
kronor för projekt som avser både bostäder och
verksamhetslokaler. Byggnationer av bostäder gäller
Rådhuskvarteret, Rosenkullavägen, Bågen samt Framtidens
Stadsdel Lindesberg. Totalt 940 Mnkr avser
Lindesbergsbostäder AB.

När det gäller verksamhetslokaler så pågår det ett arbete i
kommunen med att ta fram en prioritering av förvaltningarnas
lokalbehov och hitta finansiering till projekten i kommande
budgetar. I avvaktan på politiska beslut är projekten därför

Justerandes signatur
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ospecificerade. En beräkning har skett och totalt uppgår ramen
för projekt till 350 Mnkr utifrån nu kända kalkyler för
Fastigheter i Linde AB.

Borgensåtagandet är en del av en längre planeringshorisont för
båda bolagen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige beslutar
• Bevilja utökad generell borgen avseende Linde
Stadshuskoncern AB för år 2022 eller tills nytt beslut
fattas med 1 290 000 000 kronor.
• Såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens
helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 3 772 523 000 kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

Beloppen specificeras enligt nedan, Tkr:
Linde Stadshus AB
191 850
Fastigheter i Linde AB
1 908 473
Lindesbergsbostäder AB
1 547 200
Linde Energi AB
125 000
Summa koncernen Linde
3 772 523
Stadshus AB
För kännedom:
Linde Stadshus AB
Ekonomienheten

Justerandes signatur
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2021-11-16
KS §159/21

Dnr: KS 2021/86

Kommunalborgen eller bidrag till tak på ishall
Råsshallen i Guldsmedshyttan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
•
•

Ge ett bidrag på 2 000 000 kronor till Guldsmedshytte
Sportklubb för byte av tak på Råsshallen
Finansiering sker via kommunstyrelsens
planeringsreserv

Ärendebeskrivning

Guldsmedshytte Sportklubb inkom den 21 mars 2021 om
ansökan om kommunal borgen för ett lån vid Bergslagens
Sparbank på ca 2 600 000 kronor för att kunna byta tak på
ishallen. Taket måste bytas innan hösten 2022 för att
verksamheten ska få fortsätta from säsongen 2022/2023.
Föreningen har även inkommit med en ansökan daterat 29 april
2021 om att alternativt få ett bidrag med 2 600 000 kronor till
byte av taket istället för att kommunen ingår borgen.
Guldsmedshytte Sportklubb äger byggnaden samt plexiglaset
som sitter på sargen samt baracken som är uppställd på norra
sidan av ishallen. Kommunen äger planen samt sargen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
•
•

Ge ett bidrag på 2 000 000 kronor till Guldsmedshytte
Sportklubb för byte av tak på Råsshallen
Finansiering sker via kommunstyrelsens
planeringsreserv

Ledamöternas förslag till beslut
Nils Detlofsson (L) yrkar på återremiss

Pär-Ove Lindqvist (M), Markus Lundin och Jari Mehtäläinen (SD)
yrkar bifall till förslag om återremiss.

Justerandes signatur
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John Omoomian (S), Jonas Kleber (C), Tommy Kragh (S) yrkar
bifall till liggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
JA-röst för att ärendet ska avgöras idag.
NEJ-röst för återremiss.

Med 8 JA-röster för att ärendet ska avgöras idag mot 7 NEJröster för återremiss beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska
avgöras idag.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Joacim Hermansson (S)
John Omoomian (S)
Jonas Bernström (S)
Tommy Kragh (S)
Jonas Kleber, v ordförande (C)
Mathz Eriksson (C)
Ulf Axelsson (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Lillemor Bodman (M)
Markus Lundin (KD)
Nils Detlofsson (L)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Tom Persson (SD)
Ordförande Bengt Storbacka (S)

JA-röst

Summa

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen kan besluta
enligt liggande förslag och finner så beslutat.
Reservationer

Pär-Ove Lindqvist (M) Lillemor Bodman (M) Markus Lundin
(KD) Nils Detlofsson (L), Fredrik Rosenbecker (SD), Jari
Mehtäläinen (SD), Tom Persson (SD) reserverar sig mot beslutet
om att ärendet ska avgöras idag till förmån för återremiss.
Pär-Ove Lindqvist (M) meddelar att han avser före justeringen
lämna en skriftlig reservation.
För åtgärd:
Ekonomienheten

För kännedom:
Guldsmedshytte Sportklubb

Justerandes signatur
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KS §160/21

Dnr: KS 2021/38

Ekonomiskuppföljning september 2021
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar
samtliga nämnder att hålla budget samt att besluta och
verkställa sina effektiviseringar.

Ärendebeskrivning
I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det
ska ske en enklare ekonomisk avstämning efter februari och
september from 2021. För att sedan göra djupare analyser efter
mars, april, augusti och oktober. I juni månad beslutade
kommunfullmäktige att revidera Mål och Budget för år 2021 då
skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning ökar med
33 Mnkr enligt skatteprognosen från april månad.
Socialnämnden tilldelades 25 Mnkr, tillväxtnämnden 2 Mnkr och
kommunstyrelsen 6 Mnkr. Efter nio månader så visar
kommunens verksamheter på ett underskott mot budget med
16,3 Mnkr, och finansen (skatter, bidrag med mera) visar på ett
överskott med 35,5 Mnkr mot budget Finansens överskott beror
främst på att kostnader är lägre för personalomkostnader,
pensioner och avskrivningar jämfört med budget. Den största
negativa avvikelsen efter nio månader mot budget har
socialnämnden och underskottet är 23,8 Mnkr. Barn- och
utbildningsnämnden visar på ett underskott mot budget efter
nio månader med 11,8 Mnkr. Underskotten följer nivån som
delåret per sista augusti. Inga prognoser är förändrade efter
delårsrapporterna. Helårsprognosen för samtliga nämnder är –
34,8 mnkr och finansförvaltningen +31,8 Mnkr jämfört med
budget. Helårsprognosen för resultatet är 5,6 Mnkr och det är
2,9 Mnkr sämre än budgeterat resultat. Vad resultatet hamnar
på helåret är svårt att prognostisera utifrån vad som händer
med höstpropositionen som antas senare i höst. Går det lagda
förslaget igenom i riksdagen så ser skatteprognosen ge högre
intäkter redan från år 2021.

Justerandes signatur
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar
samtliga nämnder att hålla budget samt att besluta och
verkställa sina effektiviseringar.
För åtgärd:
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tillväxtnämnden

Justerandes signatur
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KS §161/21

Dnr: KS 2020/242

Medborgarförslag om att göra Lindesjön runt
funktionsanpassad
Beslut
Kommunstyrelsen besvara medborgarförslaget med
remissyttrande från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
2021-03-26.
•
•

I dagsläget ställer sig Lindesbergs kommun bakom den
uttalade ambitionen från Samhällsbyggnad Bergslagen.
Samhällsbyggnadsförbundet skall återrapportera till
kommunstyrelsen när översyn av ledens kvalitet har
färdigställts. Delrapport till utskott för stöd och strategi
mars 2022.

Ärendebeskrivning

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där
personen föreslår att göra leden Lindessjön runt
funktionsanpassad, bland annat genom att bredda leden till
cirka 250 cm för att underlätta för barnvagnar och permobiler.
Förslagsläggare föreslår även att det vore kul om arbetet görs
som grupparbete mellan Lindeskolans elever på
byggprogrammet och särskolan.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har svarat med
remissyttrande 2021-03-26.

Direktionens beslut är att anta förslag till remissyttrande
angående medborgarförslag om ytterligare
handikappanpassning av Lindessjön runt. Om Lindesbergs
kommun vill gå vidare med ytterligare handikappanpassning,
föreslår förbundet att kommunen återkommer med uppdrag och
medel för att utreda kostnader, möjligheter och konsekvenser av
detta.
I yttrandet svarar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bland
annat att en översyn av ledens kvalité är planerad och kommer
att lösa några av problemen som lyfts i medborgarförslaget. Idag
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är den uttalade ambitionen att det ska vara handikappanpassat
ut till Parkudden. Idag är det framför allt rullstolar och
barnvagnar som är i fokus för planeringen.

Förbundet är öppna för att bjuda in Lindeskolan när det är dags
för översynen. Kanske kan man gemensamt hitta små
förbättringar som är möjliga att genomföra inom befintliga
ramar.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besvara
medborgarförslaget med remissyttrande från
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2021-03-26.
•
•

I dagsläget ställer sig Lindesbergs kommun bakom den
uttalade ambitionen från Samhällsbyggnad Bergslagen.
Samhällsbyggnadsförbundet skall återrapportera till
kommunstyrelsen när översyn av ledens kvalitet har
färdigställts. Delrapport till utskott för stöd och strategi
mars 2022.

Meddelas för åtgärd
Samhällsbyggnadsförbundet
För kännedom
Medborgaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §162/21

Dnr: KS 2021/212

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och
utskottet för stöd och strategi år 2022
Beslut
kommunstyrelsen antar sammanträdestider för
kommunstyrelsen och utskottet för stöd och strategi.
Ärendebeskrivning

Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för
år 2022 för kommunstyrelsen och utskottet för stöd och strategi.

Hänsyn har tagits till ekonomiska årshjulet, sportlov, påsklov
och höstlov.
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar
sammanträdestider för kommunstyrelsen och utskottet för stöd
och strategi.
Kommunstyrelsen
25 januari, kl 09.00
1 mars och 29 mars, kl
09.00
26 april, kl 09.00
17 maj, kl 09.00
14 juni, kl 09.00
6 september, kl 09.00
18 oktober, kl 09.00
15 november, kl 09.00
20 december, kl 09.00

Utskottet för stöd och strategi
18 januari, kl 09.00
8 mars, kl 09.00
5 april, kl 09.00
11 maj och 31 maj kl 09.00
30 augusti, kl 09.00

4 oktober, kl 09.00
1 november, kl 09.00
6 december, kl 09.00

Utöver sammanträdestiderna så ska kommunstyrelsen besluta om
följande datum:

Analysdag
Planeringsförutsättningar
Gemensamt budgetseminarium med

Justerandes signatur

16 mars
21 mars

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-16
kommunerna norr samt SBB:förbundet
Mål- och budgetseminarium
Plan för investering och underhåll (5-årig)
För åtgärd:
Kommunsekreterare
Kanslichef

4 april
28 april
28 november

För kännedom:
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, utskottet för stöd
och strategi
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunledningskontoret för stöd och strategi
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tillväxtnämnde

Justerandes signatur
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2021-11-16
KS §163/21

Dnr: KS 2021/261

Beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
•

•

Timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens
kart- och mätverksamhet ska vara 815 kronor från den 1
januari 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med den
procentsats för det Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober
månad året före avgiftsåret. Timtaxan höjs i steg om
jämna 10 kr/tim.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamheter är till
stor del finansierade av taxor. Taxan kan bestå av fasta avgifter
eller timtaxa. Timtaxan styr övriga myndighetstaxor som
nämnden har. Självkostnadsprincipen gäller i all kommunal
verksamhet, vilket innebär att kommuner inte får ta ut högre
avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller
nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Enligt
Kommunallagen och de speciallagar som gäller för nämnden,
finns det möjlighet att finansiera en del av verksamheten med
avgifter.

Timtaxan för kart- och mätverksamheten motsvarar idag inte
kostnaderna för den handläggning som genomförs och behöver
därför justeras.

Nämndens nuvarande timtaxa för kart- och mätverksamheten är
760 kronor (jämfört med övriga verksamhetens inom plan- och
bygglagen där timtaxan är 980 kronor). Det är svårt att fastställa
när beslutet om timtaxan för kart- och mätverksamheten
fastställdes och varför justering inte gjorts av just den timtaxan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2021-11-16
Timtaxan motsvarar idag inte kostnaderna för den handläggning
som genomförs.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
•

•

Timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens
kart- och mätverksamhet ska vara 815 kronor från den 1
januari 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med den
procentsats för det Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober
månad året före avgiftsåret. Timtaxan höjs i steg om
jämna 10 kr/tim.

För åtgärd:
Kommunfullmäktige

För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-11-16
KS §164/21

Dnr: KS 2021/265

Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt
taxetabell
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
•

Anta taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning med
mera enligt taxetabell KS 2021/265–4.

Ärendebeskrivning

Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen
av exempelvis bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och
bygglagen, PBL. Att upprätta och besluta om taxan är
kommunens ansvar. Som stöd i arbetet tar SKL fram underlag
för konstruktion av taxan.
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att
kommunerna ska kunna få täckning för sina kostnader för den
PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter.
Det har uppmärksammats i samband med indexjustering av
timtaxan, vilken bygglovstaxan bygger på, är att de i
bygglovstaxan saknas skrivelse gällande indexjustering.
Skrivning kring indexjustering har lagts till i taxan.

Revidering har gjorts gällande avslut av ärende, från 1 timme till
0,5 timme i och med digitalisering av handläggning och
införande av e- arkiv. Tabellen gällande strandskyddsdispens
har utgått då kostnaderna regleras av miljöbalkstaxan. I övrigt
har inga andra större justeringar gjorts delarna gällande
bygglov- och anmälan.
Taxan har utökats med att även omfatta nybyggnadskarta och
utstakning. Taxan gällande nybyggnadskarta och utstakning har
inte reviderats sedan 2011. Tjänsterna finns med i SKR:s
taxemodell från 2014. På samma sätt som vid framtagandet av
bygglovstaxan har genomsnittlig handläggningstid för
utstakning och nybyggnadskarta räknats fram.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-16
Timtaxan för kart- och mätningsingenjör har inte reviderats i
samband med att övriga timtaxor på förvaltningen har
reviderats. En ny beräkning av timtaxan har gjorts och förslaget
är att timtaxan revideras från 760 kr till 815 kr, enligt det nya
underlaget.
Revideringen av timtaxan i kombination med den nya
taxemodellen medför inte några större förändringar av
avgifterna för kart- och mätverksamheten.
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta taxa för
bygglov, nybyggnadskarta, utstakning med mera enligt
taxetabell KS 2021/265–4.

För åtgärd:
Kommunfullmäktige

För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §165/21

Dnr: KS 2021/266

Taxa för planverksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•
•

Anta taxa för planverksamhet.
Justeringsfaktor (N) beslutas kvarstå på 0,8.

Ärendebeskrivning

En ny bygglovstaxa antogs för samverkanskommunerna 2019
och började gälla från 1 januari 2020. Taxan för
planverksamheten har dock inte reviderats sedan nya plan- och
bygglagen trädde i kraft 2011.

Det nya förslaget utgår precis som bygglovtaxan på att vi
debiterar nedlagd tid. I samband med planstart räknas
uppskattad tidsåtgång fram, utifrån planens komplexitet. Tiden
multipliceras med timtaxan och genererar således
plankostnaden. En grundkostnad för samtliga planer tillkommer
på 50 000 kr.
I taxan för planverksamhet finns även aktualiserade kostnader
för ansökan om planbesked och ett ställningstagande att
negativa planbesked endast ska debiteras 60 procent av
kostnaden.

Formler för att räkna fram avgift för planbesked och planagift
utgår från de tabeller som är framtagna i taxan 2011 och skiljer
sig inte från hur den i dagsläget gällande taxan är uppbyggd.
Justeringsfaktor N, föreslås vara 0,8 enligt tidigare beslut.

Timtaxan för planarkitekter har även reviderats till att ligga på
980 kr/timmen för år 2021, likt andra tjänstepersoner på
förvaltningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-16
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
•
•

Anta taxa för planverksamhet.
Justeringsfaktor (N) beslutas kvarstå på 0,8.

För åtgärd:
Kommunfullmäktige

För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §166/21

Dnr: KS 2021/255

Avgift för installation av trygghetslarm
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•

Införa en avgift om 500 kr vid installation av
trygghetslarm från och med 2022-02-01.

Ärendebeskrivning
För de enskilda som har behov finns möjligheten att ha
trygghetslarm som en insats från hemtjänsten. När den enskilde
ansöker om trygghetslarm för första gången behöver det
installeras i bostaden. Installationen utförs av personal inom
hemtjänsten.

Under ett år utförs cirka 200 installationer som i dagsläget är
kostnadsfria för de enskilda. Därefter debiteras en månadsavgift
för larmet. Förvaltningen ser ett behov av att debitera för
faktiskt kostnad för installationen också varför en avgift om 500
kr föreslås införas. Avgiften ska ingå i maxtaxan.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
•

Införa en avgift om 500 kr vid installation av
trygghetslarm från och med 2022-02-01.

Ledamöternas förslag till beslut

Jari Mehtäläinen (SD) yrkar på avslag

Beslutsgång
Ordförande ställer liggande förslag mot Jari Mehtäläinens
yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt med liggande förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-16
Reservationer
Jari Mehtäläinen (SD), Tom Persson (SD) och Fredrik
Rosenbecker (SD) reserverar sig mot beslut till förmån till
förslag om avslag.
För åtgärd:
Kommunsekreterare

För kännedom:
Socialnämnden
Förvaltningschef, socialförvaltningen
Enhetschef, myndighetsenheten
Ekonom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §167/21

Dnr: KS 2021/256

Avgift för uteblivet tidsbeställt hembesök
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•

Den enskilde ska vid sen avbokning betala för hela
hembesöket.

Ärendebeskrivning

Verksamheten Vård och omsorg, hemtjänst har uppmärksammat
att fler och fler individer inte avbokar sina tidsbeställda
hembesök i tid, insatser hinner planeras ut av hemtjänsten och
när de kommer för att utföra insatsen så är de inte hemma,
vilket i sin tur innebär outnyttjad personalresurs.
Förvaltningen föreslår därför nämnden att avgift tas ut om inte
individen är hemma vid avtalat tid och att avbokning inte skett
dagen innan inplanerad insats.
Ingen avgift tas ut för uteblivet besök i händelse av att
avbokning inte kunnat ske på grund av att individen akut fått
uppsöka sjukhus.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
•

Den enskilde ska vid sen avbokning betala för hela
hembesöket.

För åtgärd:
Kommunsekreterare

För kännedom:
Förvaltningschef, socialförvaltningen
Verksamhetschef Vård och omsorg
Enhetschefer Vård och omsorg
Enhetschef myndighetsenheten
Avgiftshandläggare

Justerandes signatur
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2021-11-16
KS §168/21

Dnr: AKK2015/403

Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•

Godkänna köpekontrakt mellan Regenergy Frövi AB och
Lindesbergs kommun

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun arbetar med att ta fram verksamhetsmark
i Frövi.
Etapp 1 i detta arbete genomfördes när detaljplanen för del av
Mariedal 1:1 med flera (etapp 1, norra verksamhetsområdet)
vann laga kraft 2021-10-30, se antagandehandling i bilaga 1.
Förslag på köpekontrakt bilaga 2.
Värdering av fastighet bilaga 3.

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
•

Godkänna köpekontrakt mellan Regenergy Frövi AB och
Lindesbergs kommun

För åtgärd:
Kommunfullmäktige

För kännedom:
Ekonomichef
Kommundirektör
Samhällsbyggnadsförbundet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Näringslivschef

Justerandes signatur
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KS §169/21

Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärenden läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Kommunstyrelsen:

2021-10-15 Tilldelningsbeslut i direktupphandling av
konsulttjänst för utvärdering politisk organisation Dnr
KS 2021/202

2021-10-15 Yttrande över ansökan om byggställning på
Prästgatan 6 Samuelssons Måleri 1-30 april 2022 Dnr
A498.815/2021 Dnr KS 2021/6
2021-10-27 Förordnande av tillförordnad
kommundirektör under kommundirektörens semester
vecka 44 2021 Dnr KS 2021/34
2021-10-29 Tillförordnad förvaltningschef för
tillväxtförvaltningen under förvaltningschefens
semester under vecka 44 2021 Dnr KS 2021/36

2021-11-04 A622.537–2021 Yttrande över tillstånd för
eldskulpturtävling 11 december 2021 för Lindesbergs
Konstförening.docx Dnr KS 2021/6
2021-10-26 A604.912–2021 Yttrande Miljöpartiet
Valkampanj 12 November 2021.docx Dnr KS 2021/6

2021-11-08 Tillförordnad personalchef under semester
Dnr KS 2021/36
2021-10-28 Utdelning ur Gustaf Svensson stiftelse
enligt punkt 2.2 donationsfonder i kommunstyrelsen
delegationsordning Dnr KS 2021/264

Justerandes signatur
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KS §170/21

Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Kommunstyrelsen :

2021-06-04 Protokoll från styrelsemöte SOFINT 4 juni
2021 Dnr KS 2021/119

2021-03-05 Protokoll från styrelsemöte SOFINT 5 mars
2021 Dnr KS 2021/119
2021-10-06 Samhällsbyggnadsnämnden § 153
Delårsrapport januari-augusti 2021 för
samhällsbyggnadsnämnden Dnr KS 2021/223

2021-10-06 Samhällsbyggnadsnämnden § 152
Uppföljning av internkontroll januari-augusti 2021 för
samhällsbyggnadsnämnden Dnr KS 2021/241

2021-09-10 Revisionsrapport med granskning av delår
2021-07-31 för Nerikes Brandkår samt direktionens
beslut § 41 Dnr
2021-09-10 Styrelseprotokoll SOFINT 10 september
2021 Dnr KS 2021/119

2021-10-11 BUN § 102 Industritekniska programmet
vid Lindeskolan läggs ned från hösten 2022 Dnr

2021-10-11 BUN § 104 Prioritering av lokalobjekt för
barn- och utbildningsförvaltningen Dnr KS 2019/234

Justerandes signatur
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2021-10-11 BUN § 100 Detaljerad beskrivning av
respektive besparingsområde inom barn- och
utbildningsnämnden 2022 Dnr KS 2020/135
2021-10-12 TN § 63 Delårsrapport 2021 för
tillväxtnämnden Dnr KS 2021/223

2021-10-14 SN § 153 Prioritering av ny- och
ombyggnationsprojekt inom socialförvaltningen Dnr KS
2019/234

2021-10-21 Laga kraft Lindesby 1:13 med flera
Överklagad till Mark- och miljööverstolen - beslut inte
ge prövningstillstånd 21 oktober 2021 Dnr KS 2019/310
2021-01-22 Protokoll från styrelsemöte SOFINT 22
januari 2021 Dnr KS 2021/119
2021-10-28 SN § 160 Budget 2021 revidering
tilläggsanslag för socialnämnden Dnr KS 2020/135

2021-10-29 Svar på remiss Fi2021/02372 Lindesberg
Kommun Ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta
hinder rapport 2021:10 Dnr KS 2021/219
2021-10-08 Protokoll från kommunövergripande
samverkansgrupp KÖS 8 oktober 2021 Dnr
2021-10-15 Samhällsbyggnadsförbundet § 118
Sammanträdestider för direktionen 2022 Dnr

2021-10-15 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen §
113 Delårsbokslut augusti 2021 Dnr
2021-10-15 Samhällsbyggnadsförbundet § 115
Investeringsuppföljning september 2021 Dnr
2021-10-15 Samhällsbyggnadsförbundet § 114
Driftuppföljning 2021-09-30 Dnr

Justerandes signatur
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