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Kallelse till Kommunstyrelsen 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunstyrelsen, Tisdag den 18 
oktober 2022, kl 09:00. Näset 

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller 
rakvatten! 

Bengt Storbacka Ebba Jansson 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

Bengt Storbacka, ordförande (S) Anders Ceder (S) 

Linda Svahn (S) Joacim Hermansson (S) 

John Omoomian (S) Nafih Mawlod (S) 

Jonas Bernström (S) Elin Axelsson (S) 

Tommy Kragh (S) Sofié Krantz (S) 

Jonas Kleber, v ordförande (C) Maria-Pia Karlsson (C) 

Mathz Eriksson (C) Magnus Storm (C) 

Ulf Axelsson (V) Fredrik Sundén Vessling (V) 

Pär-Ove Lindqvist (M) Jan Hansson (M) 

Lillemor Bodman (M) Göran Gustavsson (M) 

Markus Lundin (KD) Conny Ärlerud (M) 

Nils Detlofsson (L) Inger Griberg (MP) 

Fredrik Rosenbecker (SD) Vakant  

Jari Mehtäläinen (SD) Tommy Lönnström (SD) 

Tom Persson (SD) Björn Larsson (-) 
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Föredragningslista 

Nr. Ärende Dnr 

 Val av justerare   

 Beslutsärenden   

1. Kommundirektören informerar  

2. Kollektivtrafik mellan Lindesberg och Kopparberg linje 
308 - busstrafik 

KS 2021/309 

3. Delårsrapport 2022 KS 2022/244 

4. Nya reglementen och samverkansavtal - Framtida 
organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad 
Bergslagen 

KS 2021/54 

5. Framtida organisation av verksamheter inom 
Samhällsbyggnad Bergslagen 

KS 2021/54 

6. Återremiss gällande Mål och budget 2022 Revidering av 
skolmiljarden 

KS 2021/126 

7. Uppföljning av arbetet med Kommunkompassen 2022 KS 2022/198 

8. Taxa för kommunens avgifter inom alkohol tobak och 
liknande produkter receptfria läkemedel och tobaksfria 
nikotinprodukter 

KS 2022/154 

9. Taxa för kommunens avgifter inom 
livsmedelslagstiftningen 

KS 2022/178 

10. Redovisning av medborgarförslag som är överlåtna till 
nämnder från 1 juli 2021 till och med 30 juni 2022 

KS 2022/194 
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11. Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per 
30 juni 2022 

KS 2022/197 

12. Skattesats 2023 - Utdebitering KS 2022/206 

13. Mötesplats Lindbacka KS 2022/221 

14. Ombudgetering av investering 2021-2022 för Barn- och 
utbildningsnämnden 

KS 2021/126 

15. Finansiering av badhuset Energikällan KS 2021/247 

16. Redovisning ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen kvartal 1 år 2022 

KS 2022/148 

17. Kommunstyrelsens sammanträdestider år 2023 KS 2022/195 

18. Delegationsärenden   

19. Meddelanden   

   

 



§127/22 Kommundirektören informerar -   :

Denna behandling '§127/22 Kommundirektören informerar' har inget tjänsteutlåtande.
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    KS 2021/309 

 Infrastruktur- och näringslivsenheten 
Charlotte Lindström 
 0581-812 03 
charlotte.lindstrom@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Kollektivtrafik mellan Lindesberg och Kopparberg linje 308 - 

busstrafik 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
 Finansiering av tillköp av busslinje 308 mellan Lindesberg och 

Ljusnarsberg ska finansieras via kommunstyrelsens planeringsreserv 
med 1 500 000 kr 2022, 500 000 kr 2023 och 500 000 kr 2024. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt ett trafikpliktsbeslut som Region Örebro län fattade i januari 2020 
skulle ett nytt trafikkoncept lanseras för den nordöstra delen av Örebro län, 
med start den 12 december 2021. Det nya trafikkonceptet innebar bland 
annat att busstrafiken som går parallellt med tåget mellan Kopparberg och 
Lindesberg skulle tas bort (linje 308). Lindesbergs kommun, flera stora 
arbetsgivare och medborgare var dock starkt kritiska till detta. Dialog med 
Regionen resulterade i att linje 308 måste återinföras, vilket innebär mer 
kollektivtrafik än vad som innefattas i trafikpliktsbeslutet. För att möjliggöra 
detta behövde Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun gå in med en 
medfinansiering under en period om ett tillköp omfattande totalt 5 mkr för 
kollektivtrafiken under 2022. I samband med detta var kommunerna och 
Region Örebro län också överens om att diskutera en långsiktig lösning för 
finansieringen av busstrafiken i stråket. Denna dialog har nu mynnat ut i dels 
ändrade finansieringsförutsättningar för tillköpet, dels en inriktning för hur 
trafiken ska utformas på längre sikt bortom tillköpets tidshorisont.  
 

Konsekvenser 

Nedläggningen av busslinjen mellan Lindesbergs och Ljusnarsbergs 
kommuner rikerar att allvarligt påverka möjligheterna för näringslivet att 
kompetensförsörja sig samt försvårar möjligheterna till en levande landsbygd 
och fortsatt samhällsutveckling i de norra länsdelarna. 

Finasieringsförutsättningarna innebär att den totala kostnaden för tillköpet 
av busslinjen fördelas över tre år. Samtidigt ges tid till dialog för att hitta en 
långsiktig finansieringslösning där Regionen återtar ansvaret för 
finasieringen. Finansieringsmodellen innebär att Lindesberg och Ljusnarsberg 
tar 50 % vardera av totala kostnaden 5 000 000 kronor och kostnaden 
fördelas enligt följande: 3 000 000 kronor 2022, 1 000 000 kronor 2023 och 1 
000 000 kronor 2024. 
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Gunilla Sandgren Charlotte Lindström 
Ekonomichef Handläggare 

För åtgärd: 

Ekonomienheten  

För kännedom: 

Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet, medborgare 

Bilagor: 

Avtal mellan Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Region 
Örebro län avseende samfinansiering av busstrafik mellan Kopparberg och 
Lindesberg KS 2021/309-6 
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    KS 2022/244 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunilla Sandgren 
 0581-817 17 
gunilla.sandgren@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Delårsrapport 2022 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Godkänna delårsrapporten. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens årshjul upprättas delårsrapporten per sista augusti.  

Delårsrapporten redovisar ett resultat på 67,7 Mnkr, vilket är en förbättring 
med 43,1 Mnkr jämfört med samma period 2021 då resultatet var 24,6 Mnkr. 
Resultatförbättringen förklaras främst med högre intäkter avseende skatter 
och generella statsbidrag samt lägre pensionskostnader.  

Helårsprognosen visar ett resultat på 68,8 Mnkr och är 62,8 Mnkr bättre än 
budget. Prognosen är svår bedömd utifrån bland annat inflationen, höga 
elkostnader och drivmedelspriser. 

Vad gäller nämnder och styrelse redovisas underskott mot budget med 28,6 
Mnkr. Samtliga av kommunens nämnder prognosticerar underskott. 
Socialnämnden underskott på 28,8 Mnkr, barn- och utbildningsnämnden med 
24,4 Mnkr, tillväxtutskottet med 3,4 Mnkr samt Bergslagens miljö- och 
byggnämnd med 1,1 Mnkr. Kommunstyrelsens prognos är däremot positiv 
och uppgår till 29,2 Mnkr. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, som ingår 
i kommunstyrelsens verksamhet redovisar i prognosen ett underskott med 
4,6 Mkr. Finansförvaltningens prognos är däremot positiv och uppgår till 91,3 
Mnkr. 

Investeringarna under perioden uppgår till 61,4 Mnkr att jämföra med 
budgeterade 202,5 Mnkr. Prognosen är att 133,9 Mnkr kommer att förbrukas 
under 2022. Anledning till den beloppsmässigt stora avvikelsen mot budget är 
främst senareläggning av projekt. Helårsprognosen för investeringar är 112,8 
Mnkr. 

 För vidare information om orsakerna till avvikelser för såväl drift- som 
investeringsbudgeten hänvisar vi till delårsrapporten samt de nämndvisa 
rapporterna. 

De finansiella målen är uppfyllda per 2022-08-31. 

Den gemensamma kommunala verksamheten, d v s kommunkoncernens 
resultat per 2022-08-31 uppgår till 97,7 Mnkr att jämföra med 77,8 Mnkr 
föregående år. Helårsprognosen beräknas till 92,8 Mnkr. 
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Grunduppdragen och kvalitetsfaktorerna uppnås till stor del på övergripande 
nivå tillsammans med de finansiella målen och därmed uppnås god 
ekonomisk hushållning efter åtta månader. 
 

Gunilla Sandgren Anette Persson 
Ekonomichef Enhetschef ekonomi 

För kännedom:  

Ekonomienheten 

Bilagor: 

Delårsrapport januari – augusti 2022 
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    KS 2021/54 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Nya reglementen och samverkansavtal - Framtida organisation 

av verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen  

Förslag till beslut 

Kommundirektör föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

 Anta reglemente för bygg- och miljönämnden 

 Anta reglemente för tekniska nämnden 

 Anta samverkansavtal för bygg- och miljönämnden 

 Anta samverkansavtal för tekniska nämnden 

Beslutsparagren justeras omedelbart. 

Bakgrund  

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

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

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

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

Namnet och varumärket Samhällsbyggnad Bergslagen upphör 

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

Kommunchefer/kommundirektörer presenterar senast juni 2022 ett förslag 
till finansieringsmodell för de båda nämnderna. 
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Kommunchefer/kommundirektörer (i de fyra kommunerna) får i uppdrag att 
utarbeta och verkställa en genomförandeplan. 

Ärendebeskrivning 

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

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

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

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

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

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

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

Konsekvenser 

Social konsekvensanalys 

Förändringen syftar till att underlätta för medborgare och näringsliv i 
kontakter med respektive kommun. Syftet är också att skapa en tydlighet i 
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kommunernas styrning och ledning av verksamheterna. Gemensamt mål är 
att skapa bättre förutsättningar för att driva utveckling i respektive kommun. 

Att underlätta kontakter med myndigheter är en viktig fråga bland annat då 
det gäller att stärka förtroendet för det offentliga. 

Miljömässig konsekvensanalys 

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig 
konsekvensanalys. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Budget för verksamheter som tas hem flyttas från 
Samhällsbyggnadsförbundet till respektive verksamhet. 

Facklig samverkan 

Information och samverkan har skett inför beslut. 

Risk och konsekvensanalys som är framtagen bifogas 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommundirektör 

För kännedom: 

Hällefors kommun 
Nora kommun 
Ljusnarsbergs kommun 

Bilagor: 

Reglemente Bygg- och miljönämnd 
Reglemente Teknisk nämnd 
Samverkansavtal Bygg- och miljönämnd 
Samverkansavtal Teknisk nämnd 
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Samverkansavtal gemensam teknisk nämnd 

Samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de kommunala tekniska 
verksamheterna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. Avtalet gäller från och 
med 2023-01-01. 

 

Antaget av kommunfullmäktige i Hällefors 2022-XX-XX 

Antaget av kommunfullmäktige i Lindesberg 2022-XX-XX 

Antaget av kommunfullmäktige i Ljusnarsberg 2022-XX-XX 

Antaget av kommunfullmäktige i Nora 2022-XX-XX 

 

Genom detta avtal ska från 2023-01-01 Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner 
(nedan kallade de samverkande kommunerna) samverka kring utförandet av de tekniska 
verksamheterna VA (vatten och avlopp), avfall och återvinning, gata och vinterväghållning. 
 
Samverkan ska i enlighet med bestämmelserna i Kommunallagen (3 kap 9 §) ske genom en 
gemensam nämnd kallad Tekniska nämnden (nämnden) för kommunerna Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora. 
 
Lindesbergs kommun ansvarar för att organisera en förvaltningsorganisation som är ändamålsenlig 
och effektiv utifrån nämndens uppdrag. 

 

Ändamål och verksamhet 

Nämnden är ansvarig för en gemensam teknisk förvaltning med verksamheterna vatten och avlopp, 
gator, vägar, vinterväghållning samt avfall och återvinning. 

 

Samverkan syftar till att: 

- Verkställa en fungerande kommunalteknisk verksamhet till minst den nivå som gällande 
lagstiftning, samverkansavtal samt överenskommelser anger 

- Skapa förutsättningar för en optimering av resursutnyttjande och ekonomi jämfört med om 
medlemskommunerna ska bedriva motsvarande verksamhet var för sig 

- Bidra till att tillhandahålla och utveckla en samlad kompetens för kommunaltekniska frågor 
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Nämnden skall därför ansvara för: 

- Utförande av teknisk förvaltning inom områdena VA (vatten och avlopp), avfall och 
återvinning, gata inklusive vinterväghållning. 

- Ge råd, stöd och service utifrån styrande lagstiftning och förutsättningar för verksamheten i 
respektive medlemskommun 

- Bistå med kompetens och handläggning i kommunernas samhällsbyggnadsprocesser  
- Ta fram och aktualitetshålla underhålls- och investeringsplaner för kommunernas VA och 

Gata.  
- Nämnden ansvarar för att tillsammans med respektive medlemskommun och dess styrelse 

och nämnder utveckla samverkan i syfte att uppnå ett samhällsbyggande utifrån behov och 
politiska ambitioner i respektive medlemskommun 

 

Värdkommun 

Nämnden ska inrättas av Lindesbergs kommun och ingå i dess politiska organisation.  

Nämndens verksamhet ska regleras i ett till detta avtal hörande reglemente för nämnden. 

Förvaltningen ska vara lokaliserad till Lindesbergs kommun. Tillgängliga arbetsplatser i övriga 
kommuner ska finnas utifrån förvaltningens behov. 

Nämnden är anställningsmyndighet för förvaltningens personal med undantag för 
förvaltningschefen, som anställs av kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun.  

Övrig personal inom förvaltningen anställs av förvaltningschefen, enligt delegationsordning antagen 
av kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun. 

Lindesbergs kommun ska vara arbetsgivare för all personal som ingår i förvaltningen. 

 

Nämndens ansvar 

Nämndens ansvarsåtaganden framgår av till detta avtal hörande reglemente. 

Nämnden ansvarar för att dess förvaltning arbetar utifrån ett effektivt och kundrelaterat perspektiv. 
Nämnden ska delta aktivt i kommunernas näringslivsarbete. 

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. 

Samverkanskommunernas beslut i samhällsbyggnadsfrågor som berör nämndens verksamheter ska 
verkställas av nämnden. Handläggningen ska vara lika i alla fyra samverkande kommuner. 

Till verksamheterna kopplade taxor ska beräknas och föreslås av nämnden för att därefter beslutas 
av respektive samverkanskommuns kommunfullmäktige. 

Förvaltningen ska ansvara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planering och 
administration av nämndens verksamhet. 

Nämnden ska senast under augusti månad året innan ett verksamhetsår meddela de samverkande 
kommunerna tidpunkter då nämndens sammanträden är planerade att hållas. Detta för att ge de 
samverkande kommunerna möjlighet att ta hänsyn till detta i sin planering. 
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Nämnden ansvarar för att ta fram underlag, fylla i och uppdatera överenskommen 
finansieringsmodell för äskande av budget kommande år senast i april månad. Nämnden ska delta 
aktivt i dialogmöten kring budgeten tillsammans med varje medlem samt yttra sig till förslag till 
ramar senast vid september månads utgång. 

Förvaltningen ska delta i de samverkansmöten som respektive medlemskommun kallar till 
regelbundet. Förvaltningens uppgift i samverkansmötena är att motta information som grund för sin 
planering av utförandet samt att bidra med de kunskaper och kompetenser som krävs i 
planeringsarbetet. Förvaltningen ska också bidra med sina kunskaper så att ärendeprocesserna för t 
ex en utbyggnad hanteras sammanhållet och så smidig och överskådlig som möjligt för den enskilde 
och politikerna som ska fatta besluten. 

 

Samverkande kommuners ansvar 

Värdkommunen ansvarar för att bjuda in till gemensam budgetdialog där de samverkande 
kommunerna var för sig är ansvariga att delta i budgetdialog med den gemensamma nämnden innan 
beslut om förslag till budgetram fattas av kommunstyrelsen senast vid juni månads utgång. De 
samverkande kommunerna har därefter att begära in yttrande från den gemensamma nämnden på 
föreslagen ram samt ta detta i beaktande vid beslut om budget och taxor i respektive fullmäktige. 
Varje medlemskommun ska besluta om budget och taxor för nämndens verksamheter senast den 
sista november året innan budgetåret. 

De samverkande kommunerna ansvarar var och en för ett sammanhållande arbete avseende 
samhällsbyggnadsfrågor för sin kommun. Beslut i strategiska frågor inom detta område samt beslut 
om underhållsplaner och investeringar åligger respektive kommun. I samband med beslut inom 
något av de områden som den gemensamma Tekniska nämnden förvaltar skall anvisning av medel 
ske för verkställighet av nämnden. 

För samverkan kring samhällsutvecklingsprocessen inklusive mark och exploatering ska 
samverkansmöten på tjänstepersonsnivå hållas i varje kommun med regelbundenhet minst 6-8 ggr 
per år. Det är respektive kommun som kallar till dessa samverkansmöten och tillser att 
tjänstepersoner för de gemensamma nämnderna i ett tidigt skede i alla processer har den 
information som krävs för ett sammanhållet och planerat utförande. Varje kommun utser själv vilken 
funktion i kommunen som är sammankallande och har huvudansvaret för processen. 
Samverkansorganisationerna är en del av samverkan och mottagare av information och uppdrag och 
kan därför inte själva utses som den sammankallande parten i dessa sammanhang.  

I händelse av kris och beredskap (vid beslut om krisledningsnämnd) tar de samverkande 
kommunerna var för sig över allt tidigare överlåtet ansvar och beslutandemandat från den 
gemensamma nämnden till den egna kommunens organisation för kris och beredskap. Den 
gemensamma nämnden kan i dessa situationer endast utföra operativ drift som den samverkande 
kommunen beslutar och beställer. Detta gäller för samtliga verksamheter som ligger inom den 
gemensamma nämnden. 
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Uppföljning/utvärdering 

Förvaltningen är en målstyrd verksamhet och nämnden ansvarar för att verksamheten kontinuerligt 
följs upp och utvärderas. Utvärderingarna ska delges kommunstyrelserna i samverkanskommunerna.  

Nämndens mål ska utgå från samverkanskommunernas övergripande mål. 

Nämnden arbetar utifrån Lindesbergs kommuns system för styrning, uppföljning och rapportering. 

 

Delegation 

För en effektiv verksamhet ska löpande normala ärendebeslut vara delegerade till tjänstepersoner i 
nämndens förvaltning. Nämnden bör i sin verksamhet sträva efter att förvaltningschefen delegerar 
till övriga tjänstepersoner i förvaltningen efter behov och kompetens. 

 

Egendom 

All lös egendom som används i verksamheterna i nämnden och förvaltningen tillhör och ansvarar 
Lindesbergs kommun för. Respektive kommun ansvarar för att säkerställa att förtroendevalda 
ledamöter från kommunen har eventuell teknisk utrustning som krävs för att utföra uppdraget. 

Försäkring 

Ansvaret för att politiker i nämnden och personal vid förvaltningen hålls försäkrad åvilar Lindesbergs 
kommun.  

Ansvaret för att egendom som ägs av nämnden och förvaltningen hålls försäkrad åvilar Lindesbergs 
kommun. 

 

Arkiv 

Lindesbergs kommun är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som framställs efter 2023-
01-01 i verksamheterna i nämnden och förvaltningen. Samverkande kommuner har full insyn i och 
tillgång till nämndens arkiv såsom varande nämnd i den egna politiska organisationen. 

Lindesbergs kommun övertar arkivansvar för handlingar från tidigare kommunalförbund 
Samhällsbyggnad Bergslagen avseende tiden före 2023-01-01.  

Arkivansvar för handlingar från tiden före 2003 kvarligger på var och en av de samverkande 
kommunerna.  

Nämnden och förvaltningen ska ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv. 

 

Ekonomi och bidrag till nämndens och förvaltningens verksamhet 

Respektive medlemskommun lämnar bidrag till nämndens och förvaltningens verksamhet i enlighet 
med överenskommen finansieringsmodell och principerna i denna (Se Bilaga 1) 

Lindesbergs kommun hanterar fakturering av taxor och avgifter på uppdrag av respektive kommun. 
Kundfakturor redovisas separat på särskilt ansvar per kommun och kan därför redovisas löpande per 
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kommun. I slutet av året överförs ansvaret till respektive kommun att ingå i dess redovisning och 
bokslut i enlighet med god redovisningssed och vattentjänstlagen. 

Samtliga kostnader för respektive taxekollektiv bokförs på särskilt ansvar för att vid årets slut kunna 
överföras i sin helhet till respektive kommuns redovisning och bokslut. 

 

Över- och underskott samt investeringar 

Årliga överskott ska samma budgetår återgå till de samverkande kommunerna efter samma 
fördelningsprinciper som tillämpas i finansieringsmodellen. 

Årliga underskott ska samma budgetår täckas av de samverkande kommunerna efter samma 
fördelningsprinciper som tillämpas i finansieringsmodellen om inte annat överenskommits. 

 

Medelsförvaltning och kostnadsredovisning 

Lindesbergs kommun förvaltar den gemensamma nämndens och förvaltningens medel. Hällefors, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner har rätt till löpande insyn i nämndens och förvaltningens arbete 
och redovisning. Redovisning av ekonomi och verksamhet skickas till respektive kommunstyrelse 
enligt Lindesbergs kommuns styrmodell.  

Övriga kommuner kan begära extra redovisning, förutom månadsuppföljningen, av förvaltningen om 
det anses nödvändigt. 

 

Mandatperiod och nämndens sammansättning 

Mandatperiod för nämnden ska vara 4 år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till 
kommunfullmäktige hållits i landet. 

Nämnden ska ha 9 ledamöter och 9 ersättare och de utses enligt följande. 

Hällefors kommun utser   2 ledamöter och 2 ersättare 
Lindesbergs kommun utser   3 ledamöter och 3 ersättare 
Ljusnarsbergs kommun utser   2 ledamöter och 2 ersättare 
Nora kommun utser   2 ledamöter och 2 ersättare 
 

Ledamot och ersättare i nämnden företräder sin hemkommuns ställning i frågor som nämnden har 
att hantera. 

Övriga formalia för nämnden anges i den gemensamma nämndens reglemente. 
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Uppsikt, information och dialog 

Ledamöter från respektive kommun rapporterar till respektive kommunstyrelse efter varje 
nämndsammanträde. Nämnden ansvarar för att genomföra dialog enligt årlig upprättad dialogplan. 

 

Omförhandling av avtalet 

Om förutsättningar för samarbete enligt detta avtal avsevärt minskar eller förändras på påtagligt sätt 
kan avtalet omförhandlas.  

Begäran om omförhandling ska ske senast per den 31 december varje år. Nya villkor kan tidigast 
träda i kraft ett år därefter. Detta gäller om inte samtliga parter är överens om annan ordning. 

Begäran om omförhandling får ske av den politiska församling/tjänsteperson som respektive 
medlemskommun har bestämt. 

 

Avtalets giltighet och uppsägning 

Detta avtal gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Därefter förlängs avtalet med 
fyra år i taget om det inte sägs upp.  

Uppsägning av detta avtal ska ske skriftligen till samtliga parter minst tolv (12) månader före 
avtalstidens utgång i annat fall förlängs avtalet enligt ovan.  

 

Upplösning av verksamheten 

Vid en eventuell upplösning av nämndens verksamhet ska personella resurser behandlas, enligt 
arbetsrättsliga avtal, av Lindesbergs kommun. 

Vidare ska all lös egendom värderas och fördelas utifrån huvudsaklig nyttjandekommun och 
Lindesbergs kommun ersättas för upplupna kostnader. I de fall två eller flera kommuner är 
nyttjandekommuner och finansiellt har bidragit till egendomens anskaffning ska den kommun som 
övertar egendomen kompensera övriga med restvärdet fördelat efter samma princip som 
tillämpades vid anskaffning.  

I de fall kommunerna inte kan komma överens om överföring av egendom till någon enskild kommun 
kvarstår egendomen i Lindesbergs kommuns ägo med ekonomisk kompensation till övriga i enlighet 
med ovan. 

Om en kommun säger upp avtalet och väljer att gå ur nämndens samverkan och detta medför 
merkostnad utöver schablonnyckeln/invånarantalet, ska utträdeskommunen stå för merkostnaden.  

 

Tvister 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

 

  



§130/22 Nya reglementen och samverkansavtal - Framtida organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen  - KS 2021/54-60 Nya reglementen och samverkansavtal - Framtida organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen  : Samverkansavtal Gemensam Teknisk nämnd 20220901

 

 

Underskrifter 

För Hällefors kommun 2022- 

 

 

 

............................................................  ......................................................... 

Annalena Jernberg, ordf. kommunstyrelsen Hans Åhnberg, kommunchef 

 

För Lindesbergs kommun 2022- 

 

 

 

............................................................   ......................................................... 

Bengt Storbacka, ordf. kommunstyrelsen Henrik Arenvang, kommundirektör 

 

För Ljusnarsbergs kommun 2022- 

 

 

 

............................................................   ......................................................... 

Ewa-Leena Johansson, ordf. kommunstyrelsen Berit Westergren, kommunchef 

 

För Nora kommun 2022- 

 

 

 

............................................................   ......................................................... 

Solveig Oscarsson, ordf. kommunstyrelsen Christina Landoff, kommunchef 
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REGLEMENTE FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

 

Antaget av kommunfullmäktige i Hällefors 2022-XX-XX 
Antaget av kommunfullmäktige i Lindesberg 2022-XX-XX 
Antaget av kommunfullmäktige i Ljusnarsberg 2022-XX-XX 
Antaget av kommunfullmäktige i Nora 2022-XX-XX 
 
Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap ska reglementet och ett mellan kommunerna 
tecknat samverkansavtal gälla för den gemensamma nämnden och dess verksamhet. 
 

1 § Organisationstillhörighet 

Lindesbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Lindesbergs kommuns 
organisation.  
 

§ 2 Bygg- och miljönämndens verksamhet 

Bygg- och miljönämnden (Nämnden) har följande uppgifter: 
 

1. Nämnden ska svara för den prövning och den tillsyn som ankommer på kommunerna enligt 
miljöbalken och livsmedelslagen samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar. Nämnden 
ska även medverka i den fysiska planeringen där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor 
inom nämndens verksamhetsområde berörs. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som 
enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
 

2. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggområdet enligt plan- och bygglagen 
(PBL). Gäller även översiktsplanering och annan fysisk planering i enlighet med Plan- och 
bygglagen samt lag om kommunala markanvisningar som beslutas av respektive kommuns 
kommunfullmäktige.  
 

3.  Nämnden utövar tillsyn av de kommunala mät- och kartverksamheterna som sammanhänger med 
i PBL reglerad verksamhet samt fullgör de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av 
den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet. 
 

4.  Nämnden beslutar om kvarters- och gatunamn samt namn på offentliga byggnader och platser i 
de samverkande kommunerna efter samråd med berörd kommun. Nämnden fullföljer 
kommunernas uppgifter enligt lagen om lägenhetsregister och beslutar om att fastställa 
belägenhetsadress och lägenhetsnummer enligt lag om lägenhetsregister 

 
5.  Nämnden ska svara för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande 

produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 

 
6. Nämnden ansvarar för bostadsanpassningsärenden enligt lagen om bostadsanpassnings-bidrag. 
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7. Nämnden ansvarar för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer. 
 
8. Nämnden ansvarar för energi- och klimatrådgivningsfrågor, under förutsättning att statlig 

finansiering utgår. 
 
9. Nämnden ska tillhandahålla kompetens inom dataskyddsområdet och innehar uppdraget som 

dataskyddsombud för kommunerna. 
 
10. Nämnden ansvarar för att resurs sätta respektive kommuns behov av arbete med strategisk fysisk 

planering.  
 
Utöver vad som följer av lag ska nämnden övervaka att verksamheten bedrivs i enlighet med detta 
reglemente och samverkansavtal. Nämnden ansvarar för omvärldsbevakning inom sitt 
ansvarsområde.  

 

§ 3 Delegering från kommunfullmäktige i respektive kommun  

Nämnden prövar frågor om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan där 
standardförfarande tillämpas enligt PBL. Standardförfarande används när förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande av översiktsplanen. Förslaget 
får inte heller vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. 
Detaljplanen får inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
 
Nämnden prövar frågor om antagande, ändring eller upphävande av områdesbestämmelser enligt 
PBL då bestämmelserna om standardförfarande enligt PBL 5 kap. 7 § får tillämpas. 
 

§ 4 Information 

Nämnden ska lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde i 
alla fyra kommuner som ingår i samverkan. 

 

§ 5 Förvaltning 

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 

 

§ 6 Personalfrågor 

Nämnden är anställningsmyndighet för nämndens personal med undantag för förvaltningschef, som 
anställs av kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun 
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§ 7 Personregister 

Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden förfogar över för sin verksamhet.  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens 
verksamhetsområde. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system 
för vilka kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet 
med de instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla personuppgifter i 
system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i 
enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden. 

 

§ 8 Ansvar för verksamheten 

Nämnden ska se till, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i lagar, 
förordningar och andra styrande regelverk tillämpbara för verksamheten, samt i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut i de fyra samverkande kommunerna. Vidare ska nämnden se till att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

I händelse av kris och beredskap övergår ansvar och beslutanderätt i detta reglemente till respektive 
samverkanskommun. 

 

§ 9 Rapporteringsskyldighet 

Nämnden ska redovisa till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna hur nämnden har 
fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till nämnden med stöd av kommunallagen 5 kap 
2 § och  4 §. I de fall fullmäktige för varje särskilt uppdrag beslutat om omfattning av redovisning eller 
formerna för dem, ska redovisning till fullmäktige göras minst en gång per år. 

 

§ 10 Nämndens sammansättning 

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare vilka utses enligt följande: 

Hällefors kommun utser   2 ledamöter och 2 ersättare 

Lindesbergs kommun utser   3 ledamöter och 3 ersättare 

Ljusnarsbergs kommun utser   2 ledamöter och 2 ersättare 

Nora kommun utser   2 ledamöter och 2 ersättare 

I enlighet med Kommunallagen ska Lindesbergs kommun (värdkommunen) utse ordförande och vice 
ordförande. Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun får välja ledamot som har utsetts av en 
annan kommun, till ordföranden och vice ordförande. Ordförande och vice ordförande utses för hela 
mandatperioden.  

Nämnden får handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
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§ 11 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att deltaga i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 
själv kalla sin ersättare. Om detta inte är möjligt ska ledamoten snarast anmäla till nämndens 
sekreterare eller någon annan anställd på förvaltningskontoret som kallar ersättare. 

 

§ 12 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare i första hand från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i 
ledamotens ställe. 
 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt en av respektive fullmäktige bestämd ordning. 
 
En ordinarie ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
En ledamot eller ersättare som avbrutit tjänstgöringen på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan 
ärendet handlagts. 
 
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra sedan 
ärendet handlagts. 

 

§ 13 Återinträde  

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under 
ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får tjänstgöra igen om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 

§ 14 Yttranderätt 

En i sammanträdet närvarande men inte tjänstgörande ersättare har rätt att delta i 
överläggningarna, men inte lägga yrkande eller delta i besluten. 

 

§ 15 Ordföranden 

Det åligger ordföranden: 

1. Att leda nämndens arbete och sammanträden 
2. Att kalla till sammanträde enligt lag och reglemente 
3. Att inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda 
4. Att se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden 
5. Att bevaka att nämndens beslut verkställs 
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För detta utgår för ordförande ett fast månadsarvode reglerat i bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda i Lindesbergs kommun. 

 

§ 16 Vice ordförande 

Vice ordförande i nämnden ska med intresse följa de punkter som gäller för nämndens ordförande i  
§ 14. Vice ordförande ska därutöver delta vid beredningsmöten inför nämndens sammanträden samt 
agera stöd för ordförande i frågor som rör nämndens arbete. För detta utgår för vice ordförande ett 
fast månadsarvode reglerat i bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i 
Lindesbergs kommun. 

 

§ 17 Ersättare till ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om 
fler ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter. 

 

§ 18 Ordförandens roll under sammanträdet 

Ordföranden har utslagsröst. KL 25§: en ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har rätt att avstå från 
att delta i en omröstning eller i ett beslut. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs 
för att ärendet ska kunna avgöras 

Ordföranden i nämnden ska se till att sammanträdet kan genomföras på ett ansvarsfullt och korrekt 
sätt. 

 

§ 19 Närvaro- och yttranderätt för personalföreträdare 

Personalföreträdare till det antal nämnden beslutar har rätt att delta i nämndens handläggning av 
ärenden enligt kommunallagen. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.  

 

§ 20 Närvarorätt vid nämndens sammanträden 
 
Nämnden får besluta om närvarorätt för tjänstepersoner och andra kommunpolitiker och om 
nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten. I ärenden som avser myndighetsutövning 
eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen gäller dock inte offentlighet. 
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§ 21 Tidpunkt för sammanträden 

Nämnden sammanträder på dag, tid och plats som nämnden bestämmer. Sammanträde ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av ledamöterna begär det. 
En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om 
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 
 

§ 22 Sammanträde på distans 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad 
så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot och ersättare som önskar närvara på distans ska i förväg anmäla detta till ordförande. 
Ordförande angör om särskilda skäl för närvaro på distans föreligger. Vid behandling av ärenden som 
innehåller sekretess får ledamöter och ersättare inte delta på distans. 

 

§ 23 Kallelse 

Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

Kallelsen ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast 4 dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. 
 
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 
nämnden längst tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern 
äldste ledamoten vara ålderspresident. 

 

§ 24 Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas 
skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. 
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§ 25 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. 

 

§ 26 Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

 

§ 27 Undertecknande av handlingar 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av 
ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschef. Vid ordförandens frånvaro inträder vice 
ordföranden och vid dennes frånvaro den ledamot som nämnden utser.  

 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas 
med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, 
kontrasigneras av den som utses därtill. 

 

§ 28 Arbetsutskott 

Inom nämnden ska det finnas ett arbetsutskott bestående av 4 ledamöter och 4 ersättare. 
Ledamöter och ersättare utses av nämnden med en ledamot och en ersättare från respektive 
kommun. 

 

Utskottets arbete regleras i särskild instruktion som nämnden beslutar om. 

 

§ 29 Beredning av ärenden 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning enligt 
ordföranden behövs. 
 
En ledamot i utskottet får begära att kommunstyrelsen i berörda kommuner ska höras i ett ärende 
som är av principiell betydelse eller av större vikt. När ärendet har beretts ska utskottet lägga fram 
förslag till beslut. 

 

§ 30 Arvode 

Nämndens ledamöter erhåller arvode i enlighet med bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda i Lindesbergs kommun. 
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§ 31 Ekonomiska förmåner 

Ekonomiska förmåner till förtroendevalda regleras i Kommunallagen 4 kap 15 §. Förtroendevalda har 
rätt till ekonomiska förmåner av den kommun som utser dem. 
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REGLEMENTE FÖR ”TEKNISKA NÄMNDEN” 

 

Antaget av kommunfullmäktige i Hällefors 2022-XX-XX 
Antaget av kommunfullmäktige i Lindesberg 2022-XX-XX 
Antaget av kommunfullmäktige i Ljusnarsberg 2022-XX-XX 
Antaget av kommunfullmäktige i Nora 2022-XX-XX 
 
Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap ska reglementet och ett mellan kommunerna 
tecknat samverkansavtal gälla för den gemensamma nämnden och dess verksamhet. 
 

1 § Organisationstillhörighet 

Lindesbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Lindesbergs kommuns 
organisation.  
 

§ 2 ”Tekniska nämndens” verksamhet 

Nämnden är ansvarig för verksamheterna vatten och avlopp, gator, vägar, vinterväghållning samt 
avfall och återvinning. 

Nämnden skall därför ansvara för: 

- utförande av teknisk förvaltning inom områdena VA (vatten och avlopp), avfall och 
återvinning, gata inklusive vinterväghållning. 

- Ge råd, stöd och service utifrån styrande lagstiftning och förutsättningar för verksamheten i 
respektive medlemskommun 

- Bistå med kompetens och handläggning i kommunernas samhällsbyggnadsprocesser  
- Ta fram och aktualitetshålla underhålls- och investeringsplaner för kommunernas VA och 

Gata.  
- Nämnden ansvarar för att tillsammans med respektive medlemskommun och dess styrelse 

och nämnder utveckla samverkan i syfte att uppnå ett samhällsbyggande för respektive 
medlems behov 

- Verksamheten ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator, broar och 
belysningsanläggningar.  

- Nämnden är väghållningsmyndighet och ansvarar för parkeringsövervakning samt även för 
handläggning av schaktanvisningar, grävtillstånd, dispenstransporter, trafikanordningsplaner, 
parkeringstillstånd, skade- och försäkringsärenden samt tillsyn av trafikanordningsplaner.  

- Vägbelysning på det kommunala vägnätet, befintlig belysning på det enskilda vägnätet samt 
viss belysning på det statliga vägnätet  

- Investeringsåtgärder inom gata/trafik 
- Nämnden fullgör kommunernas uppdrag som huvudman för VA  
- Nämnden fullgör kommunernas uppdrag som huvudman för Avfall och återvinning  

Utöver vad som följer av lag ska nämnden övervaka att verksamheten bedrivs i enlighet med detta 
reglemente och samverkansavtal. Nämnden ansvarar för omvärldsbevakning inom sitt 
ansvarsområde.  
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§ 3 Trafiknämnd 

Nämnden är trafiknämnd enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor och svarar för de 
uppgifter som följer av denna lag. I detta innefattas bland annat att utfärda lokala trafikföreskrifter 
enligt gällande trafiklagstiftning.  

 

§ 4 Information 

Nämnden ska lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde i 
alla fyra kommuner som ingår i samverkan. 

 

§ 5 Förvaltning 

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 

 

§ 6 Personalfrågor 

Nämnden är anställningsmyndighet för nämndens personal med undantag för förvaltningschef, som 
anställs av kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun 

 

§ 7 Personregister 

Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden förfogar över för sin verksamhet.  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens 
verksamhetsområde. Om nämnden ska behandla personuppgifter i de kommungemensamma system 
för vilka kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet 
med de instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla personuppgifter i 
system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i 
enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden. 

 

§ 8 Ansvar för verksamheten 

Nämnden ska se till, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i lagar, 
förordningar och andra styrande regelverk tillämpbara för verksamheten, samt i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut i de fyra samverkande kommunerna. Vidare ska nämnden se till att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

I händelse av kris och beredskap övergår allt ansvar och beslutanderätt i detta reglemente till 
respektive samverkanskommun. Nämnden kan i en sådan situation endast utföra den operativa 
verksamheten efter kommunernas beslut och beställning. 
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§ 9 Rapporteringsskyldighet 

Nämnden ska redovisa till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna hur nämnden har 
fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till nämnden med stöd av kommunallagen 5 kap 
2 § och  4 §. I de fall fullmäktige för varje särskilt uppdrag beslutat om omfattning av redovisning eller 
formerna för dem, ska redovisning till fullmäktige göras minst en gång per år. 

 

§ 10 Nämndens sammansättning 

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare vilka utses enligt följande: 

Nämnden ska ha 9 ledamöter och 9 ersättare och de utses enligt följande. 

Hällefors kommun utser   2 ledamöter och 2 ersättare 

Lindesbergs kommun utser   3 ledamöter och 3 ersättare 

Ljusnarsbergs kommun utser   2 ledamöter och 2 ersättare 

Nora kommun utser   2 ledamöter och 2 ersättare 

I enlighet med Kommunallagen ska Lindesbergs kommun (värdkommunen) utse ordförande och vice 
ordförande. Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun får välja ledamot som har utsetts av en 
annan kommun, till ordföranden och vice ordförande. Ordförande och vice ordförande utses för hela 
mandatperioden.  

Nämnden får handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

§ 11 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att deltaga i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 
själv kalla sin ersättare. Om detta inte är möjligt ska ledamoten snarast anmäla till nämndens 
sekreterare eller någon annan anställd på förvaltningskontoret som kallar ersättare. 

 

§ 12 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare i första hand från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i 
ledamotens ställe. 
 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt en av respektive fullmäktige bestämd ordning. 

En ordinarie ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
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§ 13 Återinträde  

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under 
ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får tjänstgöra igen om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 

§ 14 Yttranderätt 

En i sammanträdet närvarande men icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i 
överläggningarna, men inte lägga yrkande eller delta i besluten. 

 

§ 15 Ordföranden 

Det är en plikt för nämndens ordförande att: 

- Ha uppsikt över nämndens hela nämndförvaltning 
- Med uppmärksamhet följa de frågor av betydelse för nämnde och förvaltningens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dess frågor 
- Främja samverkan mellan nämnden och övriga nämnder i gemensamma frågor 
- Prioritera det kommunala uppdraget framför andra uppdrag. Vid tillfällen då det kommunala 

uppdraget och andra uppdrag står i konflikt med andra ska det kommunala uppdraget ha 
förtur 

För detta utgår för ordförande ett fast månadsarvode reglerat i bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda i Lindesbergs kommun. 

 

§ 16 Vice ordförande 

Vice ordförande i nämnden ska med intresse följa de punkter som gäller för nämndens ordförande i § 
13. Vice ordförande ska därutöver delta vid beredningsmöten inför nämndens sammanträden samt 
agera stöd för ordförande i frågor som rör nämndens arbete. För detta utgår för vice ordförande ett 
fast månadsarvode reglerat i bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i 
Lindesbergs kommun. 

 

§ 17 Ersättare till ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan deltaga i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde fullgör den till tjänsteår mest erfarne ledamoten, ålderspresidenten, ordförandens 
uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 
ålderspresident. 

Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter. 
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§ 18 Ordförandens roll under sammanträdet 

Ordföranden har utslagsröst. KL 25§: en ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har rätt att avstå från 
att delta i en omröstning eller i ett beslut. Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs 
för att ärendet ska kunna avgöras 

Ordföranden i nämnden ska se till att sammanträdet kan genomföras på ett ansvarsfullt och korrekt 
sätt. 

 

§ 19 Närvaro- och yttranderätt för personalföreträdare 

Personalföreträdare till det antal nämnden beslutar har rätt att delta i nämndens handläggning av 
ärenden enligt kommunallagen. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.  

 

§ 20 Tidpunkt för sammanträden 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

 

§ 21 Sammanträde på distans 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad 
så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot och ersättare som önskar närvara på distans ska i förväg anmäla detta till ordförande. 
Ordförande angör om särskilda skäl för närvaro på distans föreligger. Vid behandling av ärenden som 
innehåller sekretess får ledamöter och ersättare inte delta på distans. 

 

§ 22 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 
som får närvara vid sammanträdet senast 4 dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av 
föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 

§ 23 Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. 
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§ 24 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justering av protokollet.  

 

§ 25 Delgivning 

Delgivning sker av kommunkansliet i Lindesbergs kommun 

 

§ 26 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden 
eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschefen om inte 
nämnden beslutar annat. 

 

§ 27 Arbetsutskott 

Inom nämnden ska det finnas ett arbetsutskott bestående av 4 ledamöter och 4 ersättare. 
Ledamöter och ersättare utses av nämnden med en ledamot och en ersättare från respektive 
kommun. 

 

Utskottets arbete regleras i särskild instruktion som nämnden beslutar om. 

 

§ 28 Beredning av ärenden 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning enligt 
ordföranden behövs. 
 
En ledamot i utskottet får begära att kommunstyrelsen i berörda kommuner ska höras i ett ärende 
som är av principiell betydelse eller av större vikt. När ärendet har beretts ska utskottet lägga fram 
förslag till beslut. 

 

§ 29 Arvode 

Nämndens ledamöter erhåller arvode i enlighet med bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda i Lindesbergs kommun. 

 

§ 30 Ekonomiska förmåner 

Ekonomiska förmåner till förtroendevalda regleras i Kommunallagen 4 kap 15 §. Förtroendevalda har 
rätt till ekonomiska förmåner av den kommun som utser dem. 
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Samverkansavtal gemensam Bygg och Miljönämnd 

Samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de kommunala bygg- och 
miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. Avtalet gäller 
från och med 2023-01-01. 

Antaget av kommunfullmäktige i Hällefors 2022-XX-XX 

Antaget av kommunfullmäktige i Lindesberg 2022-XX-XX 

Antaget av kommunfullmäktige i Ljusnarsberg 2022-XX-XX 

Antaget av kommunfullmäktige i Nora 2022-XX-XX 

Genom detta avtal ska från 2023-01-01 Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner 
(nedan kallade de samverkande kommunerna) samverka kring myndighetsutövningen i lagstadgade 
kommunala åtaganden rörande miljö-, plan- och byggverksamhet, livsmedel, receptfria läkemedel, 
alkohol, tobak, lägenhetsregister och bostadsanpassning. 

Samverkan ska i enlighet med bestämmelserna i Kommunallagen (3 kap 9 §) ske genom en 
gemensam nämnd kallad Bygg- och miljönämnden (nämnden) för kommunerna Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 

Lindesbergs kommun ansvarar för att organisera en förvaltningsorganisation som är ändamålsenlig 
och effektiv utifrån nämndens uppdrag. 

Ändamål och verksamhet 
Samverkan i enlighet med detta avtal ska syfta till: 

1. Kommunal myndighetsutövning inom områdena miljö-, plan-, bygg, livsmedel, receptfria
läkemedel, alkohol, tobak, lägenhetsregister och bostadsanpassning

2. Ge råd, stöd och service utifrån styrande lagstiftning till företag och allmänhet
3. Förvalta och utveckla kommunernas samlade grundläggande kartdatabaser samt samordna

och utveckla kommunernas och kommunernas samverkansorgans GIS-verksamhet
4. Rådgivning inom området energi och klimatfrågor kopplat till företag, föreningar och

privatpersoner, under förutsättning att statlig finansiering erhålls
5. Tillhandahålla kompetens inom dataskyddsområdet och tillhandahållande av

dataskyddsombud för kommunerna.
6. Tillhandahålla kompetens för att tillgodose kommunernas behov av arbete med strategisk

fysisk planering
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Värdkommun 
Nämnden ska inrättas av Lindesbergs kommun och ingå i dess politiska organisation.  
 
Nämndens verksamhet ska regleras i ett till detta avtal hörande reglemente för nämnden. 
 
Förvaltningen ska vara lokaliserad till Lindesbergs kommun. Tillgängliga arbetsplatser i övriga 
kommuner ska finnas utifrån förvaltningens behov. 
 
Nämnden är anställningsmyndighet för förvaltningens personal med undantag för 
förvaltningschefen, som anställs av kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun.  
 
Övrig personal inom förvaltningen anställs av förvaltningschefen, enligt delegationsordning antagen 
av kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun. 
 
Lindesbergs kommun ska vara arbetsgivare för all personal som ingår i förvaltningen. 
 
 
Nämndens ansvar 
Nämndens ansvarsåtaganden framgår av till detta avtal hörande reglemente. 
 
Nämnden ansvarar för att dess förvaltning arbetar utifrån ett effektivt och kundrelaterat perspektiv. 
Nämnden ska delta i kommunernas näringslivsarbete. 
 
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. 
 
Handläggningen ska vara lika i alla fyra samverkande kommuner. 
 
Till verksamheterna kopplade taxor ska vara lika i de samverkande kommunerna. 
 
Nämnden ansvarar för att tillsammans med Tekniska nämnden utveckla samverkan mellan 
organisationerna 
 
Förvaltningen ska ansvara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planering och 
administration av nämndens verksamhet. 
 
Nämnden ska senast under augusti månad året innan ett verksamhetsår meddela de samverkande 
kommunerna tidpunkter då nämndens sammanträden är planerade att hållas. Detta för att ge de 
samverkande kommunerna möjlighet att ta hänsyn till detta i sin planering. 
 
Nämnden ansvarar för att ta fram underlag, fylla i och uppdatera överenskommen 
finansieringsmodell för äskande av budget kommande år senast i april månad. Nämnden ska delta 
aktivt i dialogmöten kring budgeten tillsammans med varje medlem samt yttra sig till förslag till 
ramar senast vid september månads utgång. 
 
Förvaltningen ska delta i de samverkansmöten som respektive medlemskommun kallar till 
regelbundet. Förvaltningens uppgift i samverkansmötena är att motta information som grund för sin 
planering av utförandet samt att bidra med de kunskaper och kompetenser som krävs i 
planeringsarbetet. Förvaltningen ska också bidra med sina kunskaper så att ärendeprocesserna för t 
ex en utbyggnad hanteras sammanhållet och så smidig och överskådlig som möjligt för den enskilde 
och politikerna som ska fatta besluten. 
 
Samverkande kommuners ansvar 
Värdkommunen ansvarar för att bjuda in till gemensam budgetdialog där de samverkande 
kommunerna var för sig är ansvariga att delta aktivt i budgetdialog med den gemensamma nämnden 
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innan beslut om förslag till budgetram fattas av kommunstyrelsen senast vid juni månads utgång. De 
samverkande kommunerna har därefter att begära in yttrande från den gemensamma nämnden på 
föreslagen ram samt ta detta i beaktande vid beslut om budget och taxor i respektive fullmäktige. 
Varje medlemskommun ska besluta om budget och taxor för nämndens verksamheter senast den 
sista november året innan budgetåret. Undantaget taxor där beslut krävs under året på grund av ny 
lagstiftning. 
 
De samverkande kommunerna ansvarar var och en för ett sammanhållande arbete avseende frågor 
för sin kommun. Beslut i strategiska frågor inom detta område åligger respektive kommun. I 
samband med beslut inom något av de områden som den gemensamma nämnden förvaltar skall 
anvisning av medel ske för verkställighet av nämnden. 
 
För samverkan kring samhällsutvecklingsprocessen i respektive kommun inklusive mark och 
exploatering ska samverkansmöten på tjänstepersonsnivå med regelbundenhet minst 6-8 ggr per år. 
Det är respektive kommun som kallar till dessa samverkansmöten och tillser att tjänstepersoner för 
de gemensamma nämnderna i ett tidigt skede i alla processer har den information som krävs för ett 
sammanhållet och väl planerat utförande. Varje kommun utser själv vilken funktion i kommunen som 
är sammankallande och har huvudansvaret för processen. Samverkansorganisationerna är en del av 
samverkan och mottagare av information och uppdrag och kan därför inte själva utses som den 
sammankallande parten i dessa sammanhang.  
 
 
Uppföljning/utvärdering 
Förvaltningen är en målstyrd verksamhet och nämnden ansvarar för att verksamheten kontinuerligt 
följs upp och utvärderas. Utvärderingarna ska delges kommunstyrelserna i samverkanskommunerna.  
 
Nämndens mål ska utgå från samverkanskommunernas övergripande mål. 
 
Nämnden arbetar utifrån Lindesbergs kommuns system för styrning, uppföljning och rapportering. 
 
 
Delegation 
För en effektiv myndighetsutövning ska löpande normala ärendebeslut vara delegerade till 
förvaltningschefen. Nämnden bör i sin verksamhet sträva efter att förvaltningschefen delegerar till 
övriga tjänstepersoner i förvaltningen efter behov och kompetens. 
 
 
Egendom 
All egendom som används i verksamheterna i nämnden och förvaltningen tillhör och ansvarar 
Lindesbergs kommun för.  
 
Respektive kommun ansvarar för att säkerställa att förtroendevalda ledamöter från kommunen har 
eventuell teknisk utrustning som krävs för att utföra uppdraget. 
 
Kommunernas samlade grundläggande kartdatabaser ska ägandemässigt kvarstå i respektive 
samverkande kommuns ägo. Förvaltningen ska dock äga fulla rättigheter att nyttja och tillgodogöra 
sig externa nyttjanderättsavgifter för dessa kartdatabaser. 
 
 
Försäkring 
Ansvaret för att politiker i nämnden och personal vid förvaltningen hålls försäkrad åvilar Lindesbergs 
kommun.  
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Ansvaret för att egendom som ägs av nämnden och förvaltningen hålls försäkrad åvilar Lindesbergs 
kommun. 
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Arkiv 
Lindesbergs kommun är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som framställs efter 2004-
01-01 i verksamheterna i nämnden och förvaltningen. 
 
Arkivansvar för handlingar från tiden före 2004-01-01 kvarligger på var och en av de samverkande 
kommunerna.  
 
Nämnden och förvaltningen ska ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv. 
 
 
Ekonomi och bidrag till nämndens och förvaltningens verksamhet 
Respektive medlemskommun lämnar bidrag till nämndens och förvaltningens verksamhet i enlighet 
med överenskommen finansieringsmodell och principerna i denna (Se Bilaga 1) 
 
Eventuella byggsanktionsavgifter för tillsyn enligt Plan- och bygglagen eller Plan- och 
byggförordningen tillfaller nämnden. 
 
 
Extra kostnader 
Följande ingår inte i det årliga bidraget till täckande av kostnaderna:  

 Kostnader för utredningar, detaljplaner, fördjupade översiktsplaner, översiktsplaner och 
övriga planer  

 Kostnaden för bostadsanpassning för Hällefors, Ljusnarsberg och Nora kommuner faktureras 
enligt beslut om bostadsanpassning, styrkta av fakturor 
(Personalkostnader för handläggning ingår i fördelningsnyckeln enligt ovan) 

 
Kostnaden för utredningar och planer debiteras enligt den uppdragsbekräftelse som förvaltningen 
tar fram och parterna kommer överens om. 
 
 
Över- och underskott samt investeringar 
Årliga överskott ska samma budgetår återgå till de samverkande kommunerna efter samma 
fördelningsprinciper som tillämpas i finansieringsmodellen. 
 
Årliga underskott ska samma budgetår täckas av de samverkande kommunerna efter samma 
fördelningsprinciper som tillämpas i finansieringsmodellen om inte annat överenskommits. 
 
 
Medelsförvaltning och kostnadsredovisning 
Lindesbergs kommun förvaltar den gemensamma nämndens och förvaltningens medel. Hällefors, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner har rätt till löpande insyn i nämndens och förvaltningens arbete 
och redovisning. Redovisning av ekonomi och verksamhet skickas till respektive kommunstyrelse 
enligt Lindesbergs kommuns styrmodell. 
 
Övriga kommuner kan begära extra redovisning av förvaltningen om det anses nödvändigt. 
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Mandatperiod och nämndens sammansättning 
Mandatperiod för nämnden ska vara 4 år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till 
kommunfullmäktige hållits i landet. 
 
Nämnden ska ha 9 ledamöter och 9 ersättare och de utses enligt följande. 
Hällefors kommun utser   2 ledamöter och 2 ersättare 
Lindesbergs kommun utser   3 ledamöter och 3 ersättare 
Ljusnarsbergs kommun utser   2 ledamöter och 2 ersättare 
Nora kommun utser   2 ledamöter och 2 ersättare 
 
Ledamot och ersättare i nämnden företräder sin hemkommuns ställning i frågor som nämnden har 
att hantera. 
 
Övriga formalia för nämnden anges i den gemensamma nämndens reglemente. 
 
Uppsikt, information och dialog 
Ledamöter från respektive kommun rapporterar till respektive kommunstyrelse efter varje 
nämndsammanträde. Nämnden ansvarar för att genomföra dialog enligt årlig upprättad dialogplan. 
 
 
Omförhandling av avtalet 
Om förutsättningar för samarbete enligt detta avtal avsevärt minskar eller förändras på påtagligt sätt 
kan avtalet omförhandlas.  
 
Begäran om omförhandling ska ske senast per den 31 december varje år. Nya villkor kan tidigast 
träda i kraft ett år därefter. Detta gäller om inte samtliga parter är överens om annan ordning. 
 
Begäran om omförhandling får ske av den politiska församling/tjänsteperson som respektive 
medlemskommun har bestämt. 
 
 
Avtalets giltighet och uppsägning 
Detta avtal gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Därefter förlängs avtalet med 
fyra år i taget om det inte sägs upp.  
 
Uppsägning av detta avtal ska ske skriftligen till samtliga parter minst tolv (12) månader före 
avtalstidens utgång i annat fall förlängs avtalet enligt ovan.  
 
 
Upplösning av verksamheten 
Vid en eventuell upplösning av nämndens verksamhet ska personella resurser behandlas, enligt 
arbetsrättsliga avtal, av Lindesbergs kommun. Nämndens tillgångar ska kvarstå i Lindesbergs 
kommun. 
 
Om en kommun säger upp avtalet och väljer att gå ur nämndens samverkan och detta medför 
merkostnad utöver schablonnyckeln/invånarantalet, ska utträdeskommunen stå för merkostnaden.  
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Tvister 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

Underskrifter 

För Hällefors kommun 2022- 

............................................................ ......................................................... 
Annalena Jernberg, ordf. kommunstyrelsen Hans Åhnberg, kommunchef 

För Lindesbergs kommun 2022- 

............................................................ ......................................................... 
Bengt Storbacka, ordf. kommunstyrelsen Henrik Arenvang, kommundirektör 

För Ljusnarsbergs kommun 2022- 

............................................................ ......................................................... 
Ewa-Leena Johansson, ordf. kommunstyrelsen Berit Westergren, kommunchef 

För Nora kommun 2022- 

............................................................ ......................................................... 
Solveig Oscarsson, ordf. kommunstyrelsen Christina Landoff, kommunchef 
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Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 46 
ebba.jansson@lindesberg.se 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Framtida organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad 

Bergslagen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

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

Därmed upphävs beslut KS § 125/22 från kommunstyrelsens sammanträde 
den 6 september 2022 . 

Beslutsparagrafen justeras omedelbart. 

Bakgrund 

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

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

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

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

Namnet och varumärket Samhällsbyggnad Bergslagen upphör 

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

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

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

Ärendebeskrivning 

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

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

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

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

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

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

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

För åtgärd: 

Kommundirektör 

För kännedom: 

Hällefors kommun 
Nora kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
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Förslag till tidplan/genomförande  (2022-06-01) 

Samhällsbyggnadsförbundet förhandlar i sin organisation 

Mål: personalförändringen ska ske 1 jan 2023 

MBL-förhandling: nedläggning av förbundet 

- Stora penseldrag 

- Principer för verksamhetsöverlåtelse med konteringen som grund 

- Grunden är Lindesberg som huvudman för ny förvaltningen (Tekniska) 

- Lokalvård: huvudman i respektive kommun 

- Park: huvudkontering Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg, Nora? 

- Idrott huvudkontering i respektive kommun 

 

Samverkan- genomförande hemtag till respektive kommun 

- Information enligt MBL §19 (14 juni i Lindesberg) 

- Risk-och konsekvensanalys klart i mitten av september -22 

- Grundprinciper för verksamhetsövergång 

- Hur påverkar det vår interna organisation 

- Personalmöte i respektive kommun i sept/okt-22 

- Förhandling övergång individ/listor, sept/okt-22 

- Personalmöte i respektive kommun i oktober/november -22 
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2022-06-14 MBL § 19   Gällande organisationsförändring Samhällsbyggnadsförbundet 

Parter: Lindesbergs kommun: Henrik Arenvang, Carina Fyrpil 

Vision: Ethel Andersson   

Kommunal: Anna Hedman och Claudia Auer-Ahlgren 

 

Tidigare dialog med fackliga parter (KÖS, AU-KÖS) kompletteras med följande med 

nedanstående konkreta inriktningar.  

1. 

Praktikenhet inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Blir från 1 januari 2023 del av Tillväxtförvaltningen (under Tillväxtnämnden) inom 

Lindesbergs kommun 

2. 

Enheten för idrott (Lindesberg) inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Blir från 1 januari 2023 del av Tillväxtförvaltningen (under Tillväxtnämnden) inom 

Lindesbergs kommun 

3. 

Enheten för Lokalvård inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Blir från 1 januari 2023 del av Kommunstyrelseförvaltningen (under Kommunstyrelsen) 

Arbetsgivaren ser fördelar med att måltidsenhet och lokalvårdsenhet samordnas.  

Vidare arbete behövs och kommer konkretiseras. 

 

4) 

En ny förvaltning bildas inom Lindesbergs kommun, Tekniska förvaltningen 

Verksamheter inom VA, Gata, Avfall, Projektverksamhet kommer att ingå den nya Tekniska 

förvaltningen, (under en ny nämnd Tekniska nämnden) 

Parkenheten föreslås vara en del av den tekniska förvaltningen. Avtalssamverkan planeras 

gentemot en eller flera andra kommuner. 

5) 

Staben och övergripande ledning för Samhällsbyggnadsförbundet övergår till Lindesbergs 

kommun.  

Placeringen inom antingen tekniska förvaltningen eller inom kommunstyrelseförvaltningen 

kommer utredas vidare.  

MBL §19 organisationsförändring samhällsbyggnadsförbundet
(Signerat, SHA-256 DE40AD7AA93C7777353475DBCF5D4F56040B5E4F78D35D9485BE6994651A8FC5)
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Risk och konsekvensanalys upprättas tillsammans med fackliga parter 

 

Bilagor: 

Samhällsbyggnadsförbundets riskbedömning 

 

Förslag till tidplan/genomförande  

 

Beslut: (preliminärt) 

Information till Kommunstyrelsen 6 september 

Beslut i kommunstyrelsen 18 oktober (organisation) 

Beslut i kommunfullmäktige 22 november (reglementen) 

  

Facklig förhandling och dialog 

Kommunövergripande samverkan, KÖS, 2 september (dialog och information) 

KÖS AU ( Kommunal och Vision) 15 september  

Kommunövergripande samverkan, KÖS, 7 oktober 

 

Ansvarig 

1) Praktikenhet  Magnus Sjöberg, förvaltningschef 

 

2) Idrott   Magnus Sjöberg, förvaltningschef 

 

3) Lokalvård  Gunilla Sandgren, ekonomichef 

 

4) Tekniska förvaltningen Henrik Arenvang, kommundirektör 

 

5) Staben och övergripande Henrik Arenvang, kommundirektör 

 

 

Lindesberg 2022-06-14 

Digital signering av arbetsgivare, Kommunal och Vision 

MBL §19 organisationsförändring samhällsbyggnadsförbundet
(Signerat, SHA-256 DE40AD7AA93C7777353475DBCF5D4F56040B5E4F78D35D9485BE6994651A8FC5)
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Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Henrik ArenvangNamn: 
2022-06-15 14:30Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
DE40AD7AA93C7777353475DBCF5D4F56040B5E4F78D35D9485BE6994651A8FC5

Anna HedmanNamn: 
2022-06-16 08:18Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
DE40AD7AA93C7777353475DBCF5D4F56040B5E4F78D35D9485BE6994651A8FC5

Ethel AnderssonNamn: 
2022-06-16 07:10Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
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Förändring 
Riskinventering, riskbedömning 
och handlingsplan 

Syfte 
Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. I Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter framgår närmare bestämt hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att 
uppfylla detta ansvar. I föreskriften AFS:2001:1 (Systematiskt 
arbetsmiljöarbete/SAM) påbjuder Arbetsmiljöverket följande åtgärder (8§) från 
arbetsgivarens sida inför en förestående ändring i verksamheten: 

”När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna 
medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.” 

Att en sådan riskbedömning ska vara skriftlig följer av föreskriftens 5§. 

Det åligger också arbetsgivaren att tillse att arbetstagare och skyddsombud får 
möjlighet att medverka med sina kunskaper och erfarenheter i såväl själva 
riskbedömningen som utformningen av handlingsplanen. 

De ändringar som föreskriften förhåller sig till kan handla om olika typer av 
organisationsförändringar, nya ledningsformer, ändrade driftsformer eller 
kombinationer av driftsformer, personalförändringar, nya arbetstider, ny-, om-och 
tillbyggnader.  

Karaktäristiskt för de förändringar som avses här är att de är ingripande på ett sätt 
som innebär att de inte kan betraktas som ett naturligt inslag i den dagliga löpande 
verksamheten. 

Utifrån de planerade förändringarna har arbetsgivaren att genomföra en bedömning 
av vilka risker för ohälsa och olycksfall som dessa kan föra med sig. 
Riskbedömningen ska göras innan förändringen genomförs, men avse tiden efter 
förändring. Syftet med detta är att arbetsgivaren med hjälp av systematik och analys 
ska kunna vidta förebyggande åtgärder för att motverka och helst eliminera de 
identifierade riskerna. 



§131/22 Framtida organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen - KS 2021/54-59 Framtida organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad Bergslagen : Verksamhetsförändring samhällsförbundet Riskinventering riskbedömning och handlingsplan

 

2 

 

Beskrivning av förändringarna 
 

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

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

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

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

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

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

• Namnet och varumärket Samhällsbyggnad Bergslagen upphör 

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

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

• Kommunchefer/kommundirektörer (i de fyra kommunerna) får i uppdrag 
att utarbeta och verkställa en genomförandeplan. 
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Var sker ändringarna  
Inom kommunalförbundet, de fyra medlemskommunerna samt den nya 
gemensamma tekniska nämnden. 

Arbetstagare/grupper som påverkas 
Samtliga medarbetare inom kommunalförbundet samt medarbetare inom 
respektive medlemskommun 

Medverkan 
Riskinventering, riskbedömning samt handlingsplan har genomförts utifrån de 
förändringar som kommunalförbundet står inför. Kommunalförbundet lämnar 
endast ifrån sig verksamhet i verksamhetsförändringen. Underlaget och 
handlingsplanen är framtagen mellan fackliga parter i arbetsgivare i samverkan. 
Handlingsplanen kommer behöva uppdateras löpande under 
verksamhetsförändringen.  
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Dokumentnamn 

Riskinventering, riskbedömning och handlingsplan vid  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

Datum 

 

Version 

 

Beskrivning av planerad ändring 

 

Deltagare 

 

Riskkälla 

 

Riskbedömning Åtgärd Ansvarig Klart när? Kontroll 
utfört. 
Datum. låg med hög 

Lokaler: oro kopplat till att personal 
ska omlokaliseras. 
Genomförandeplanen ska i mer detalj 
konkretisera var all personal hamnar i 
respektive kommun. Den gemensamma 
nämnden/förvaltningen tar emot 
personal från projekt, VA, avfall & 
återvinning, Gata samt vissa 
ledningsfunktioner. Övrig personal 
återgår till respektive kommun. Det 
kommer sannolikt även bli oro kopplat 
till att arbetslag bryts upp. Här kan  
fortsatt hemmaarbete skapa en viss 

  X Särskild dialog kopplat till 
lokaler. Frågan får förhandlas 
särskilt i genomförandeplanen. 
Informera löpande under 
genomförandet. Ha dialog 
mellan respektive 
medlemskommun och den 
personal som ska gå över.  

Respektive 
medlemskommun 
när det gäller den 
personal som återgår 
till medlemskommun. 
Nya ledningen för 
den gemensamma 
tekniska 
förvaltningen får 
ansvara för den 
personal som ska få 
sin hemvist där.    
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trygghet under förändringsresan.  

Information: risk att besluten tolkas 
negativt vilket leder till oro och 
missnöje.  

 X  Informera löpande och ingjut 
framtidstro. Viktigt att vara 
tydlig med skälen till 
förändringen.  

Respektive 
medlemskommun, 
kommunalförbundet 
och ledningen för den 
nya tekniska 
förvaltningen.  

  

Beslutsprocessen: Svår 
beslutsprocess mellan 6 parter (4 
medlemskommuner, ett 
kommunalförbund och en ny teknisk 
förvaltning) vilket riskerar att leda till 
oklarheter i besked/information och 
ryktesspridning vilket spär på oro och 
missnöje. Tidshorisonten för 
förändringsresan riskerar också att 
sträckas ut.   

  X Täta möten mellan parterna 
samt att löpande informera all 
personal. Får förtydligas i 
genomförandeplanen  

Respektive 
medlemskommun, 
kommunalförbundet 
och ledningen för den 
nya tekniska 
förvaltningen.  

  

Bristande resurser: Med vilka 
resurser ska verksamhetsförändringen 
genomföras. Med bristande resurser är 
det risk att processen blir dåligt 
genomförd, att individperspektivet 
tappas bort och att några få belastas för 
mycket.  

   Skapa en (eller flera) 
genomförandeorganisationer 
(projektorg) med resurser från 
respektive part.  

Får konkretiseras och 
hanteras i 
genomförandeplanen.  
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Kompetenstapp under resans gång: 
risk att personal slutar under 
genomförandet av förändringen och att 
kommunalförbundet får svårt att fylla 
på med kompetens under tiden vilket 
riskerar att påverka grunduppdragen.  

 X  Åtgärd oklar. En möjlighet är 
att medlemskommun anställer 
personer som stödjer i 
kommunalförbundets 
nuvarande grunduppdrag tills 
verksamhetsförändringen är 
genomförd.  

Får konkretiseras och 
hanteras i 
genomförandeplanen.  
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    KS 2021/126 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunilla Sandgren 
 0581-817 17 
gunilla.sandgren@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Återremiss gällande Mål och budget 2022 Revidering av 

skolmiljarden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

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

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

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

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

Beslutsparagrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

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

 Att man styrker lite bättre vad pengarna ska gå till. 

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

Regeringen har även för i år beslutat om en tillfällig förstärkning till 
kommunerna, den så kallade skolmiljarden. Medlen utbetalas av Skolverket 
och betraktas som ett generellt statsbidrag då bidraget inte behöver sökas 
utan betalas ut direkt till kommunerna. Beräkningsgrunden för bidraget är 
antal barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen november 2021.  

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

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

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

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

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår följande budgetjustering: 
Miljoner kronor Budget 

2022 
Ökade 
intäkter 

Ombudgetering/ 
Tilläggsanslag 

Reviderad 
Budget 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 

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

Barn- och 
utbildningsnämnden 

  +2,4  

Tillväxtnämnden   +0,7  

 

Henrik Arenvang Gunilla Sandgren 
Kommundirektör Ekonomichef 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 
Tillväxtnämnden 

Bilagor: 

Protokollsutdrag BUN 
Yttrande barn- och utbildningsförvaltningen & tillväxtförvaltningen 
Protokollsutdrag KF 
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1 
 YTTRANDE 
 

 
2022-10-11  

Tillväxtförvaltningen 
Helena Randefelt 
0581-816 06 
Handläggarens e-post@lindesberg.se  Kommunstyrelsen 
 Kommunfullmäktige 

 

Tilläggsyttrande gällande skolmiljarden 
 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2022 att 
återremittera ärende KS 2021/126 mål och budget 2022 Revidering av 
skolmiljarden med följande beslutsmotivering: 
 
• Att man styrker lite bättre vad pengarna ska gå till. 

 
Kommundirektören har begärt in yttrande från barn- och 
utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen för komplettering av 
beslutsunderlag. 
 
För Barn- och utbildningsförvaltningens del innebär skolmiljarden ett 
tillskott på omkring 500 kr per elev. Dessa medel kommer att användas 
till inköp av läromedel, licenser, ”lärplattor”, datorer samt 
elevhälsofrämjande åtgärder.  
 
Tillväxtförvaltningens avser att använda sin del av skolmiljarden till 
inköp av digitala verktyg, datorer och licenser åt elever, främst inom sfi 
och grundläggande vuxenutbildning.  
 

 
 

 
 
Magnus Sjöberg  Thomas Lindberg 
Förvaltningschef Förvaltningschef 
Tillväxtförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 
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    KS 2022/198 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Henrik Arenvang 
 0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Uppföljning av arbetet med Kommunkompassen 2022 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att kontinuerligt 
redovisa pågående arbete inom utvecklingsarbetet gällande 
kommunkompassen. 

Fyra huvudprocesser pågår: 

 Mötesforum 

 Tillsammans! – koncernövergripande värdegrund 

 Implementering och revidering av tillitsbaserad styrning 

 Hur vill vi formera laget? 

Henrik Arenvang  
Kommundirektör  

För kännedom:  

Kommundirektör 

Bilagor: 

Analys från SKR 
Återkoppling kommunkompassen 2021 



§134/22 Taxa för kommunens avgifter inom alkohol tobak och liknande produkter receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter - KS 2022/154-2 Taxa för kommunens avgifter inom alkohol tobak och liknande produkter receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter : Taxa för kommunens avgifter inom alkohol tobak och liknande produkter receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/154 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Taxa för kommunens avgifter inom alkohol, tobak och liknande 

produkter, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny taxa för 
kommunens avgifter inom områdena serveringstillstånd, tobakstillstång, 
receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter, folköl samt den nya lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter. 

Ärendebeskrivning 

När regeringen aviserade att en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter ska 
börja gälla ifrån 1 augusti 2022 började en ny taxa arbetas fram. Lagen 
kommer inte tas förrän i juni 2022 vilket ger kommunen en kort tid att hinna 
med en ny taxa till årsskiftet. Därför är det av vikt att taxan tas innan lagen i 
sin helhet är utformad. Samtidigt omarbetades taxorna för serveringstillstånd 
och tobakstillstånd. Även tillsynsavgifter för serveringstillstånd, 
tobakstillstånd, receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter, samt för folköl. 
Detta gjordes då den senaste indexjusteringen inte var planerad från början 
och arbetstimmarna behövdes justeras i efterhand. Ytterligare så medför de 
ökade tillsynsavgifterna för tobakstillstånd en motivering att avrunda 
timtaxan neråt. Samtidigt gjordes en ny bedömning av handläggningstiden 
som sänktes. Det medför också en lägre ansökningsavgift inom vissa områden. 

Konsekvenser 

Införandet av den nya taxan innebär att de objekt som säljer tobaksfria 
nikotinprodukter kommer få en ökad tillsynsavgift varje år, jämför med 
tidigare. Samtidigt kommer tillsynsavgifterna generellt sänkas utefter att 
timtaxan justeras neråt. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Bilagor: 

Beslut A-2022-50-1 
Bilaga Ny taxa 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter, alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter 

Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. Prövning av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (1§ 8 kapitlet lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter 

2. Tillsyn över verksamheter som bedriver försäljning av tobaksvaror, elektroniska 
cigaretter och/eller påfyllningsbehållare (2§ 8 kapitlet Lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter). 

3. Kontroll av verksamheter som bedriver verksamhet enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel (23§ lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel). 

4. Tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningspliktig handel med eller 
servering av folköl (10 § 8 kapitlet alkohollag (2010:1622)).  

5. Prövning av tillstånd för försäljning av alkohol (10 § 8 kapitlet alkohollag 
(2010:1622)). 

6. Tillsyn över verksamheter som bedriver tillståndspliktig verksamhet med 
servering av alkohol (10 § 8 kapitlet alkohollag (2010:1622). 

7. Tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningspliktig försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter 

Avgifterna tas ut för att täcka Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kostnader för 
tillsyn och prövning inom ovanstående områden. 

Indexjustering 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den  
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal  
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad.  

Timavgift 

Avgift för handläggning (timtaxa) enligt denna taxa är 1080 kronor. 

Tobaksprodukter 

Prövning 

För handläggning av ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror tas avgift ut 
med 8 640 kronor. Avgiften får tas ut i förskott. Avgift tas ut även om ansökan avslås. 

För ändring av tillstånd tas avgift ut med 5 940 kronor. För tillfälligt tillstånd (vid t ex 
marknad eller festival) tas avgift ut med 4 320 kronor. 

Tillsyn 

För planerad tillsyn av försäljning av tobaksvaror tas årlig avgift ut med 5 940 kronor. 
Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år.  
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Om en ny verksamhet tillståndsprövats under året tas tillsynsavgift ut endast om 
verksamheten inspekterats under året. 

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift 
ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn. 

Elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 

För tillsyn av verksamheter med försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare tas avgift ut med 1 620 kronor per år. Avgiften tas ut från och med 
det år anmälningspliktig verksamhet påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i 
början av nästkommande år.  

För tillsyn av tillfälliga verksamheter (marknad eller liknande evenemang) tas avgift ut 
med 1 620 kronor. Avgiften tas ut då anmälan inkommit.  

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift 
ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn. 

Receptfria läkemedel 

För kontroll av verksamheter enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel tas 
avgift ut med 1080 kronor per år. Avgiften tas ut från och med det år anmälningspliktig 
verksamhet påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år. 

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift 
ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn. 

Folköl 

För tillsyn av verksamheter med försäljning eller servering av folköl tas avgift ut med  
1 620 kronor per år. Avgiften tas ut från och med det år anmälningspliktig verksamhet 
påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år. 

För tillsyn av tillfälliga verksamheter (marknad eller liknande evenemang) tas avgift ut 
med 1 620 kronor. Avgiften tas ut då anmälan inkommit.  

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift 
ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn. 

Tobaksfria nikotinprodukter 

För tillsyn av verksamheter med försäljning av tobaksfria nikotinprodukter tas avgift ut 
med 1 620 kronor per år. Avgiften tas ut från och med det år anmälningspliktig 
verksamhet påbörjats. Avgiften tas ut i slutet av året eller i början av nästkommande år. 

För uppföljande tillsynsbesök som görs med anledning av konstaterade brister tas avgift 
ut enligt timtaxa. Avgiften tas ut efter genomförd tillsyn. 
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Kombinationstaxa vid försäljning av flera produktgrupper 

Vid försäljning av en kombination av tobak, elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel och folköl tas avgift ut enligt tabell 1. 

Tabell 1. Avgifter vid försäljning av en kombination av tobaksprodukter, folköl, 
elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel. 

Produktgrupper Årlig avgift  
Tobak + ytterligare produktgrupper 5 940 kr + 540 kr per 

ytterligare produktgrupp 
Flera produktgrupper (ej tobak) 1 620 kr + 540 kr per 

ytterligare produktgrupp 
 

Exempel 
Försäljning av tobak och folköl 
5 940 + 540 = 6 480 kronor 

Försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel 
5 940 + 540 + 540 = 7 020 kronor 

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel 
1 620 + 540 = 2 160 kronor 

Alkoholservering 

Prövning 

För handläggning av ansökan om tillstånd enligt alkohollagen tas avgifter ut enligt tabell 
2. 

Tabell 2. Avgifter för prövning av tillstånd 

Typ av tillstånd Avgift 
Nyansökan stadigvarande tillstånd 9 720 
Ändring av tillstånd 1 080 
Betydande ändring i bolagets ägarförhållande, stadigvarande 
tillstånd. 

9 720 

Annan ändring i bolagets ägarförhållande, stadigvarande tillstånd 4 860 
Stadigvarande tillstånd till trafikservering 9 720 
Tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten (1 tillfälle) 4 860 
     För varje ytterligare dag i ansökan, allmänheten 1 080 
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap, med utredning 1 080 
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap, enkel utredning 540 
     För varje ytterligare dag i ansökan, slutet sällskap 270 
Tillfälligt säsongstillstånd 9 720 
Tillfälligt utsträckt serveringstid efter kl. 01:00, allmänheten 1 620  
Ändring av beslut, tillfälligt tillstånd till allmänheten 1 080 
Ändring av beslut, tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 540 

 

Avgiften får tas ut i förskott. Avgift tas ut även om ansökan avslås. 
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Tillsyn 

För tillsyn av verksamheter med servering av alkohol tas årlig avgift ut enligt tabell 3. 
Avgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalas av samtliga 
näringsidkare med stadigvarande tillstånd. Den rörliga delen baseras på 
tillståndshavarens omsättning av alkoholdrycker, vilken baseras på inlämnad 
restaurangrapportering. Tillståndsinnehavare med servering till slutet sällskap eller 
provsmakningstillstånd betalar endast fast avgift. 

Tillsynsavgiften tas ut i efterskott efter inlämnad restaurangrapport. Vid återkallelse av 
serveringstillstånd tas avgiften ut i samband med återkallandet. 

Om restaurangrapport inte inkommer trots påminnelser baseras tillsynsavgiften på 
föregående års restaurangrapport. Om det inte finns någon restaurangrapport från 
föregående år tas avgift ut med 6 480 kronor. 

Om verksamheten tillståndsprövats under året tas tillsynsavgift ut endast om 
verksamheten inspekterats under året. 

Tabell 3. Årlig tillsynsavgift för verksamheter med serveringstillstånd 

Fast tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd  Avgift (kronor) 
Servering till allmänheten 2 700 
Servering till slutet sällskap 1 080 
Uteservering 1 080 
Provsmakningstillstånd 1 080 
Cateringtillstånd 1080 
Rörlig tillsynsavgift (årlig omsättning av alkoholförsäljning (kr)  
0 – 150 000 2 700 
150 001 – 500 000 5 400 
500 001 – 1 000 000 7 560 
1 000 001 – 3 000 000 10 260 
3 000 001 – 5 000 000 15 120 
5 000 001 – 7 000 000 19 440 
7 000 001 -  25 380 
Övriga avgifter  
Uppföljande tillsynsbesök med anledning av administrativa 
åtgärder 

1 080 

Påminnelse restaurangrapport (tas ut vid andra påminnelsen) 1 080 
Kunskapsprov ej relevant för ansökan 500 

 

När taxan börjar gälla  

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023.  
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    KS 2022/178 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta ny taxa för 
kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen. 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har utfärdat en ny förordning om avgifter inom 
livsmedelskontrollen (2021:176) (LAF). Enligt LAF ska en kontrollmyndighets 
kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska täckas av 
avgifter. Avgifterna ska fastställas av den kommunala nämnd som utför 
kontrollen enligt av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. LAF anger 
vidare att avgifterna ska beräknas så att det finns tillräckliga finansiella 
resurser. Kommunerna måste också förhålla sig till kommunallagens 
principer om självkostnad när de tar ut avgifter för livsmedelskontrollen.  

Det tidigare systemet med årliga avgifter innebar en skyldighet för 
kommunerna att årligen ta ut en avgift från alla registrerade verksamheter 
oavsett om kontroll utfördes under året eller inte. Avgifterna var 
schabloniserade (avgiften är baserad på riskklassning) och fördelade över 
flera år. Kontrollen utfördes enligt kontrollmyndighetens kontrollplan och 
innebar att varje verksamhet skulle kontrolleras motsvarande sin 
riskklassning och avgift inom en treårsperiod. 

Med införandet av efterhandsdebitering ska det inte längre tas ut en fast årlig 
avgift för den ordinarie livsmedelskontrollen. En avgift ska i stället debiteras 
den enskilde efter utförd kontroll. Att ersätta ett förhandsdebiteringssystem 
som har schablonavgifter med ett efterhandsdebiteringssystem innebär att 
helt nya taxebestämmelser behöver beslutas av kommunfullmäktige.  

Nuvarande timtaxa om 985 kronor har gällt sedan 1 januari 2012. Med ny 
beräkning av kostnaden brunnar timavgiften på 1165 kronor.  

Inom Miljösamverkan Värmland Örebro län låg 2020 timtaxan på 1138 
kronor i medel. Den högsta taxan var då 1284 kronor och den lägsta 950 
kronor. I hela landet varierade taxan mellan 840 och 1536 kronor. I 
genomsnitt låg timtaxan för planerad kontroll då på 1159 kronor. 

Konsekvenser 

Införandet av den nya taxan innebär att avgiften kommer att debiteras i 
efterhand istället för att företagen betalar en schablonagift i förskott. Det 
innebär att företagen får betala för den faktiska kontroll som utförts, vilket 
har efterfrågats av många företag.  
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Exemepl på konsekvenser för en anläggning med 5 timmar (vanlig 
restaurang/pizzeria) 

Idag: 4 925 kronor 

Ny taxa: 5 825 kronor 

Nuvarande taxa täcker inte kostnaderna för livsmedelskontrollen, vilket gör 
att delar av kontrollen finansieras av skattemedel. Enligt LAF ska kostnaderna 
finasieras av avgifter. Om timtaxan inte höjs skulle det innebära en fortsatt 
skattefinansiering av livsmedelskontrollen. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Bilagor: 

Beslut Dnr A-2022-36-2 
Underlag Dnr A-2022-36-1 
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-06-16 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Kf § 65 
Ks § 172 
Au § 104   Dnr KS 0011/2022-38 
 

Taxa, livsmedelsavgifter, Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 
 
Allmänna utskottet  
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har inkommit till Ljusnarsbergs kommun med         
ett förslag på taxa för livsmedelsavgifter. Taxan gäller avgifter för 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kostnader för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om 
kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen 
(2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har 
meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de  
EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 
 
Förslag 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs 
kommun besluta anta ny taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen.  
 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.  
 
 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Miljöchef Hilkka Sievert, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen föredrar 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta ny taxa för kommunens 
avgifter inom livsmedelslagstiftningen.  
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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-06-16 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Nora kommun 
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Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens kostnader för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), 
lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och 
livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de 
föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning 
(2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs 
med livsmedel. 

Allmänna bestämmelser om avgift 

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för 
nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje 
livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion 
som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 
enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion 
överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen efter handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de 
bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid 
enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 
2. uppföljande kontroll (10 §) 
3. utredning av klagomål (11-12 §§) 
4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 
6. importkontroll (15 §) samt 
7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 

Timavgift 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1165 kronor per timme kontrolltid. 
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Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har 
använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, 
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och 
kontroller i övrigt. 

7 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av 
denna taxa. 

Den årliga kontrolltiden bestäms av anläggningens riskklassningsbeslut som fastställs av 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

Indexuppräkning 

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar 
gälla. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter 
besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s 
webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för två 
timmar kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller 
verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. 
Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras 
som livsmedel omfattas av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler 
registrering av en anläggning med anledning av att den övergått till en ny aktör. 

Avgift för uppföljande kontroll 

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande 
efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma 
omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera 
att korrigerande åtgärder har vidtagits. 

Avgift för utredning av klagomål 

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 
§ betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 
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12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASFF) 
enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 
januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande 
av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som 
gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om 
det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta 
åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, 
bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgift för korrigerande åtgärder 

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har 
konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande 
efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger 
samman med åtgärden. 

Avgift exportkontroll 

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en 
avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av 
exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen. 

Avgift importkontroll 

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § 
betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar 
nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas 
med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga 
faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som 
annars ansvarar för livsmedlen. 

Avgift för inköp under dold identitet 
16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livs-
medel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens 
faktiska utgifter för köpet betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 
§§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

Justering av avgift i enskilt fall 
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17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen i 
ett enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa. 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras 
enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och 
samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under 
det kalenderåret. 

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det 
enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften. 

Avgiftens erläggande 

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Överklaganden 

§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

§ 21 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer 
in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande 
tillämpas tidigare gällande taxa. 
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 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  

Redovisning av medborgarförslag som är överlåtna till nämnder 

från 1juli 2021 till och med 30 juni 2022 

Förslag till beslut 

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder från 1 juli 2021 till 
och med 30 juni 2022 överlämnas till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige § 32 ska det vid fullmäktiges 
april- och oktobersammanträde redovisas de medborgarför som överlåtits till 
nämnder att besvara. 

Kanslienheten har i en förteckning redovisat medborgarförslag överlåtna till 
nämnder från 1 juli 2021 till och med 30 juni 2022. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

Bilagor: 

Sammanställning av medborgarförslag som är överlåtna till nämnder från 1 
juli 2021 till och med 30 juni 2022 
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Ärendenr. Ärendetitel Skapat datum Status Senaste aktivitet Kommentar
KS 2022/176 Medborgarförslag gällande verksamhetssystem som 

underlättar för vårdnadshavare och är ändamålsenliga för 
verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen

2022-06-13 Behandlas 2022-06-13

KS 2022/151 Medborgarförslag Konstgräsplan utanför Björkhagaskolan i 
Lindesberg

2022-05-24 Behandlas 2022-05-24

KS 2022/136 Medborgarförslag om brygga vid Ågården 2022-05-09 Behandlas 2022-06-10
BUN 2022/36 Medborgarförslag om utbildning i PDV (pågående dödligt 

våld) för elever och lärare på kommunens högstadie- och  
gymnasieskola

2022-05-09 Behandlas 2022-05-09 TJ till KF. Överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.

KS 2022/130 Medborgarförslag om pendlarparkering 2022-04-26 Behandlas 2022-06-10 TJ till KF: Överlämnas till kommunstyrelsen.
KS 2022/118 Medborgarförslag om kommungym för anställda inom 

Lindesbergs kommun
2022-04-19 Behandlas 2022-05-04 TJ till KF: förslag överlämna till KS. Skickas till personalchef för 

svar.
KS 2022/111 Medborgarförslag om att låta gräsmattor bli vildängar 2022-04-07 Behandlas 2022-06-21 Remiss skickad till SBB Förbundet - Sista svarsdag ändrar till 

30 september 2022
KS 2022/110 Medborgarförslag om utbildning i PDV för elever och lärare 

på kommunens högstadieskola gymnasieskola
2022-04-07 Behandlas 2022-05-04 TJ till KF. Överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.

KS 2022/107 Medborgarförslag om parkering vid badhuset i Lindesberg 2022-04-06 Behandlas 2022-07-06 Remiss sänd till SBB förbundet, för svar senast 2022-08-20

KS 2022/106 Medborgarförslag om att utveckla badet Prästryggen i Frövi 2022-04-06 Behandlas 2022-05-04

KS 2022/88 Medborgarförslag om utökning av utegym vid arenan med 
nya träningsalternativ

2022-03-31 Behandlas 2022-05-04

TN 2022/18 Medborgarförslag om allmänhetens tid i Lindbackaskolans 
idrottshall

2022-03-15 Behandlas 2022-03-15

BUN 2022/20 Remiss av medborgarförslag om handlingsplan för särskilt 
begåvade elever

2022-03-09 Behandlas 2022-08-15 TJ till KF Medborgarförslaget överlämnas till barn- och 
utbildningsnämnden.

TN 2022/12 Medborgarförslag om att anlägga en skatepark på Fröjevi 
eller i anslutning till Fröjevi i Frövi

2022-03-03 Behandlas 2022-03-09

SN 2022/23 Remiss av medborgarförslag om att utveckla en 
handlingsplan för att minska självmorden

2022-02-16 Behandlas 2022-05-23 USS
Elevhälsan Christian Kokvik
Folkhälsoteamet Peter Björklund

KS 2022/34 Medborgarförslag om allmänhetens tid i Lindbackaskolans 
idrottshall

2022-02-04 Behandlas 2022-03-30 TJ till KF: Medborgarförslaget överlämnas till 
tillväxtnämnden.

KS 2022/21 Medborgarförslag om stopp för etablering av vindkraft i 
Norrmogen i Ramsberg

2022-01-24 Behandlas 2022-03-30 TJ till KF Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen.

KS 2022/20 Medborgarförslag om handlingsplan för särskilt begåvade 
elever

2022-01-24 Behandlas 2022-03-30 TJ till KF Medborgarförslaget överlämnas till barn- och 
utbildningsnämnden.

KS 2022/19 Medborgarförslag om ett fördröjande av verkställighet av 
vindkraft tills översiktsplanen är beslutad

2022-01-24 Behandlas 2022-03-30 TJ till KF Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen.

KS 2022/4 Medborgarförslag om att erbjuda kostnadsfria halkskydd till 
äldre medborgare

2022-01-04 Behandlas 2022-03-30 TJ till KF Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Remiss till socialnämnden
KS 2021/298 Medborgarförslag om ett låsbart cykelgarage i centrala 

Lindesberg
2021-12-02 Behandlas 2022-06-21 Beslut i KF Medborgarförslaget överlämnas till 

kommunstyrelsen.
KS 2021/284 Medborgarförslag om att inrätta en tömningsstation för 

fritidsbåtar i Lindesberg
2021-11-19 Behandlas 2021-11-30 Beslut i KF Medborgarförslaget överlämnas till 

kommunstyrelsen.

Remiss till miljö
KS 2021/252 Medborgarförslag om ersättning av farthinder vid 

övergångsställe mellan förskolan Kristallen och Stadsskogen
2021-10-15 Behandlas 2022-07-06 Beslut i KF Medborgarförslaget överlämnas till 

kommunstyrelsen.
remiss sänd till SBB förbund, svar senast 2022-08-20

KS 2021/251 Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder vid 
övergångsställe på Stråssavägen mellan Storåskolan och 
vårdcentralen i Storå

2021-10-15 Behandlas 2022-06-28 Beslut i KF Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen.
Remiss till SBB förbund, svar senast 2022-08-20.

TN 2021/57 Medborgarförslag om att bygga utegym i Frövi 2021-09-13 Behandlas 2022-06-21 Behandlas: Ärendets gång: beredande TN mars 2022
ärende referens Dnr: KS 2018/167

KS 2021/201 Medborgarförslag om att måla om bänkarna på 
Norrtullstorget i Lindesberg

2021-08-20 Behandlas 2022-05-03 Kf beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen
- remissvar från SBB.

2022-03-29. KS beslutar att bevilja medborgarförslaget och 
skicka beslutet till SBB-förbund för verkställande.

BIFALL, medborgarförslaget ska följas upp. Hur?
KS 2021/198 Medborgarförslag om belysning på Bergslagsvägen i 

Lindesberg ut till riksväg 50
2021-08-16 Behandlas 2022-04-28 Beslut i KF Medborgarförslaget överlämnas till 

kommunstyrelsen.
Remiss sänd till SBB förbundet

KS 2021/196 Medborgarförslag om att anlägga en skatepark på Fröjevi 
eller i anslutning till Fröjevi i Frövi

2021-08-16 Behandlas 2022-03-30 Beslut i KF Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen.
Remiss till TN, 2022-03-01

KS 2021/192 Medborgarförslag om omklädningsrum och toalett vid badet 
vid före detta Strandskolan Lindesbergbostäders lägenheter i 
Lindesberg

2021-07-26 Behandlas 2021-10-21 Beslut i KF Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen.

KS 2021/180 Medborgarförslag om fiske- och vattenvård i kommunen 2021-07-07 Behandlas 2022-06-21 Beslut i Kf Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen.
Remiss till SBB förvaltning 2022-05-17, svar senast 30 augusti

KS 2021/178 Medborgarförslag om fler badbryggor utmed 
strandpromenaden i Lindesberg

2021-07-06 Behandlas 2021-10-21 Beslut i Kf Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen.

KS 2021/177 Medborgarförslag om toaletter för dam och herr vid 
Loppholmarna

2021-07-06 Behandlas 2021-10-21 Beslut i Kf Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen.

KS 2021/175 Medborgarförslag om strand vid Strandskolan 2021-07-06 Behandlas 2021-10-21 Beslut i Kf Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen.
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Ebba Jansson 
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Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per 30 juni 

2022 

Förslag till beslut 

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den  30 juni 2022 
överlämnas till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska kommunstyrelsen 
vid fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisa de motioner som 
inte har beretts färdigt. 

Kanslienheten har i en förteckning redovisat de motioner som inte är 
slutbehandlade per 30 juni 2022. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

Bilagor: 

Sammanställning av motioner som inte är slutbehandlade per 30 juni 2022. 
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Ärendenr. Ärendetitel Skapat datum Status Senaste aktivitet Kommentar
SN 2022/71 Remiss av motion från Jari Mehtäläinen (SD), Tom Persson 

(SD) och Fredrik Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i 
svenska för anställning inom äldreomsorgen

2022-06-28 Behandlas 2022-08-09

KS 2022/165 Motion från Christina Pettersson (C) om behovet av dagvård 
för personer med kognitiv svikt

2022-06-07 Behandlas 2022-08-15

KS 2022/163 Motion från Nils Detlofsson (L) om ett friluftsbad på 
Loppholmarna i Lindesberg

2022-06-01 Behandlas 2022-08-15 Remiss skickad till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
med svar senast 30 september 2022.

KS 2022/162 Motion från Nils Detlofsson (L) om att skapa ett 
allaktivitetshus i delar av Stadsskogsskolan

2022-06-01 Behandlas 2022-06-27

KS 2022/102 Motion från Markus Lundin (KD)  och Margareta Andergard 
(KD) om att inrätta en dietist inom äldreomsorgen

2022-04-05 Behandlas 2022-05-04 TJ till KF: remittera till kommunstyrelsen.

KS remitterar till socialnämnden.
BUN 2022/22 Remiss av motion från Emil Wellander (M), Pär-Ove Lindqvist 

(M) och Lillemor Bodman (M) om att ge politiken en naturlig 
plats i skolan

2022-03-28 Behandlas 2022-06-15

TN 2022/13 Motion från Emil Wellander (M) Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) om att ge politiken en naturlig plats i 
skolan

2022-03-03 Behandlas 2022-06-15

TN 2022/11 Motion från Tomas Klockars (M) om turistbussar under 
sommarmånaderna

2022-03-03 Behandlas 2022-05-10

BUN 2022/16 Remiss av motion från Markus Lundin (KD) och Margareta 
Andergard (KD) om alla elevers rätt till likvärdig medicinsk 
elevhälsa

2022-02-08 Behandlas 2022-08-15 Ärendet har remitterats på delegation. (Blir en snabbare 
process.) Hänvisning till punkt 1.5 Remittering av ärenden 
inom kommunen, i kommunstyrelsen delegationsordning.

KS 2022/33 Motion från Tomas Klockars (M) om turistbussar under 
sommarmånaderna

2022-02-04 Behandlas 2022-08-15 Remiss till TN och BELAB + kansliet (marknadsföringspengar). 
PRIO

Remissvar har inkommit från tillväxtnämnde 2022-05-10 som 
yrkar på avslag. Beslutande KS september, KF oktober.

KS 2021/303 Motion från Emil Wellander (M) Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) om att ge politiken en naturlig plats i 
skolan

2021-12-06 Behandlas 2022-06-16 Motionen har remitterats till TN och BUN enligt KS 
delegationsordning. Svar senast 2022-05-17.

Ärendet går upp för beslut juni 2022 i TN och BUN
BUN 2021/96 Remiss av motion  från Lillemor Bodman (M) och Emil 

Wellander (M) om att öka elevinflytandet och den 
demokratiska processen i grundskola och gymnasium

2021-10-27 Behandlas 2022-05-09

KS 2021/254 Motion  från Jari Mehtäläinen Tom Persson Fredrik 
Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i svenska för 
anställning inom äldreomsorgen

2021-10-18 Behandlas 2022-08-15 Kolla med personalenheten

Remiss skickad till Socialnämnden med svar senast 28 
oktober.

SN 2021/76 Remiss av motion från Markus Lundin (KD) och Margareta 
Andergard (KD) om att inleda samarbete med organisationen 
Ung omsorg

2021-06-22 Behandlas 2022-05-06 Behandlas: Motionen har remitterats till TN och SN för 
yttrande. Nämnderna har inkommit med yttranden. Ärendets 
gång: motionen behandlas i KS mars 2022, därefter KF april 
2022.Bifall 

TN 2021/51 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard 
(KD) om att inleda samarbete med organisationen Ung 
omsorg

2021-06-21 Behandlas 2021-12-20 Behandlas: Motionen har remitterats till TN och SN för 
yttrande. Nämnderna har inkommit med yttranden. Ärendets 
gång: motionen behandlas i KS mars 2022, därefter KF april 
2022. BIFALL april 2022.

KS 2021/156 Motion från Lillemor Bodman (M) och Pär- Ove Lindqvist (M) 
om att utveckla och gynna båtlivet i Lindesberg

2021-06-03 Behandlas 2022-05-05 Behandlas. Ärendet har remitterats till 
samhällsbyggnadsförbundet och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

KS 2021/147 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard 
(KD) om båtplatser och gästbrygga i Lindesjön

2021-05-26 Behandlas 2022-03-01 Behandlas. Ärendet har remitterats till 
samhällsbyggnadsförbundet och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

KS 2021/141 Motion från Tomas Klockars (M) och Lillemor Bodman (M) 
om att utbilda politiker och tjänstemän i Lindesbergs 
kommun om hederskulturer och dess konsekvenser

2021-05-20 Behandlas 2021-06-14 Behandlas.

KS 2021/128 Motion från Inger Griberg (MP) om klimatråd i Lindesbergs 
kommun

2021-05-12 Behandlas 2021-06-14 Ej påbörjad

KS 2021/108 Motion från Lillemor Bodman (M) och Emil Wellander (M) om 
att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i 
skolan

2021-04-28 Makulerat 2021-04-28

KS 2021/104 Motion från Pär-Ove Lindqvist (M) m.fl om redovisning av 
arbetsgivaravgift och skatt i lönebeskedet för kommunens 
anställda

2021-04-23 Behandlas 2022-05-18 Ta hjälp av personalenheten. Ej påbörjad.

Skickat remiss till Carina Fyrpil på personal. Önskar svar 
senast 2022-09-02.

KS 2021/27 Motion  från Lillemor Bodman (M) och Emil Wellander (M) 
om att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i 
grundskola och gymnasium

2021-02-08 Behandlas 2022-05-04 Behandlas: Ärendets gång, beredande och beslutande KS 
mars 2022. Därefter KF april 2022 - BIFALL KF april 2022

KS 2021/25 Motion från Inger Griberg (MP) om att ta fram en 
handlingsplan för Grön infrastruktur i Lindesbergs kommun

2021-02-03 Behandlas 2021-03-04 Inväntar Regionen infrastrukturplan. Ej påbörjad

KS 2021/24 Motion från Inger Griberg (MP) om att utforma en trädplan 
för Lindesbergs centralorter samt en fördjupningsdel för en 
grön infrastrukturplan

2021-02-03 Behandlas 2021-03-04 Inväntar regionens arbete med infrastrukturplan. Ej påbörjad

SN 2020/145 Remiss av motion från Ulf Axelsson, Gunilla Remnert och 
Hans Lindkvist (V) om resor till daglig verksamhet

2020-12-22 Behandlas 2022-03-10

KS 2020/301 Motion från Ulf Axelsson Gunilla Remnert och Hans Lindkvist 
(V) om resor till daglig verksamhet

2020-11-19 Behandlas 2022-03-30 Motionen återremitteras till Socialnämnden

KS 2020/205 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard 
(KD) om att undersöka möjligheten till att inleda samarbete 
med organisationen Ung omsorg

2020-09-15 Behandlas 2022-05-04 KS beredande mars

KF April 2022.

BIFALL 2022-04-25
KS 2020/203 Motion från Lillemor Bodman (M) om kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktiges behandling av beslutade motioner
2020-09-14 Behandlas 2022-03-30 Återremiss från KF till KS i februari 2022

KS 2020/202 Motion från Sven-Erik Larsson (M) om minnessten för 
Veteraner i fredens tjänst

2020-09-14 Behandlas 2022-06-27 Behandlas: Ärendet har remitterats till 
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. PRIO.

BIFALL: KS beslutande 17 maj 2022, KF 7 juni 2022.
KS 2020/201 Motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och 

parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg
2020-09-14 Behandlas 2022-02-21 Inväntar trafikmätning som ska ske sommaren 2022.

KS 2019/197 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard 
(KD) om alla elevers rätt till likvärdig medicinsk elevhälsa

2019-06-13 Behandlas 2022-08-16 Motionen har remitterats till BUN enligt KS 
delegationsordning. Svar senast 2022-05-17
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    KS 2022/206 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunilla Sandgren 
 0581-817 17 
gunilla.sandgren@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  

Skattesats 2023 - Utdebitering 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 Utdebiteringen för år 2023 fastställs till 22:30 per skattekrona. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2022 fastställdes av 
kommunfullmäktige den 2021-11-22 till 22:30 kronor per skattekrona. 

Förslaget innebär oförändrad skattesats år 2023. 

Henrik Arenvang Gunilla Sandgren 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 
 



§139/22 Mötesplats Lindbacka  - KS 2022/221-1 Mötesplats Lindbacka  : Mötesplats Lindbacka

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (2) 

    KS 2022/221 

    
   
   
   

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Mötesplats Lindbacka  

Förslag till beslut 

Tillväxtförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och social-
förvaltningen får tillsammans i uppdrag att ta fram ett förslag för Mötesplats 
Lindbacka med tillhörande förslag kring organisation och budget.  

Ett förslag på identifierade och prioriterade målgrupper, innehåll och 
organisation med tillhörande budget presenteras på kommunstyrelsens 
sammanträde i december 2022. 

Ärendebeskrivning 

Sedan många år tillbaka har flertalet olika motioner och medborgarförslag 
inkommit gällande diverse förslag om att kommunen bör skapa ett 
allaktivitetshus/ungdomens hus/mötesplats m.m. Senast denna fråga var 
uppe var 2016 men då fanns inte organisatoriska eller finansiella 
förutsättningar att kunna gå vidare.  

Nu finns den nya Lindbackaskolan på plats, och dess användnings-område 
utöver skoltid har diskuterats. Skolan erbjuder möjligheter med fina lokaler 
och utemiljöer som betydligt fler skulle kunna använda än enbart skolans 
elever.  

För att långsiktigt kunna bygga upp denna mötesplats som så länge har 
diskuterats i kommunen och erbjuda efterfrågade aktiviteter efter skoltid 
behöver frågan utgå från ett kommunövergripande perspektiv där fler 
aspekter beaktas. Det handlar dels om att identifiera vad Lindbackaskolan kan 
användas till efter skoltid, vilka målgrupper som kan identifieras, vilka behov 
och önskemål som finns, vilka ytor som kan vara lämpliga att använda. Det 
handlar också om att skapa en långsiktig och hållbar organisation för detta 
som kan ta hand om identifierad verksamhet efter skoltid.  

Idag har tillväxtförvaltningen i uppdrag att hyra ut kommunens idrottslokaler 
efter skoltid till föreningslivet men förvaltningen har inte någon organisation 
eller personella resurser i form av vaktmästeri,  administration m.m. som 
fysiskt kan finnas på plats under den tid som skolans lokaler är uthyrda och 
nyttjas. Dagens system bygger på att föreningarna själva tar ansvar för 
lokalerna under den tid som de är där och att de öppnar och låser dörrarna 
när de kommer och går. Några övriga vuxna personer finns inte på plats under 
kvällstid, helger och lov vid föreningsuthyrningarna. 

Under våren initierade kommundirektören ett uppdrag till 
förvaltningscheferna på tillväxt-, barn- och utbildning samt 
socialförvaltningen att se över hur förvaltningarna tillsammans kan skapa en 
levande och inkluderande mötesplats på Lindbacka efter skoltid. 
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Förvaltningscheferna har tillsammans med strategerna identifierat behovet av 
att ta fram en förstudie där bland annat önskemål, behov och målgrupper 
behöver preciseras som underlag till ett förslag om organisation för att kunna 
stödja den verksamhet som skulle kunna erbjudas på Lindbackaskolan efter 
skoltid. Ett förslag på identifierade och prioriterade målgrupper, innehåll och 
organisation presenteras på KS i december. 

Magnus Sjöberg                Thomas Lindberg Mladenka Gustavsson   
Förvaltningschef              Förvaltningschef            Förvaltningschef 
Tillväxt                                Barn- och utbildning     Socialförvaltning 

För åtgärd: 

Förvaltningschef Tillväxt 
Förvaltningschef Barn- och utbildning 
Förvaltningschef Socialförvaltning 
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    KS 2021/126 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Anette Persson 
 0581-810 32 
anette.persson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 

Ombudgetering av investering 2021–2022 för Barn- och 

utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 Ombudgetera 7 000 000 kronor för investeringsprojekt 

Lindbackaskolan (950 50) 
 Ombudgetera 100 000 kronor för investeringsprojekt Inventarier 

grundskolan (950 76) 
 Ombudgetera 200 000 kronor för investeringsprojekt IT på 

Brotorp/Lindbacka (950 51) 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har begärt att beloppen förtydligas 2022-03- 29 §42/22.  
Barn och utbildningsnämndens behov bedöms uppgå till sammanlagt 7,3 Mnkr enligt 
bilaga som föreslås ombudgeteras till år 2022 för att färdigställa påbörjade projekt. 
 
 Pågående investeringsprojekt 2021–2022 inom Barn- och utbildningsnämndens 
områden är;  
950 50, Lindbackaskolan, behov 7 000 000 kronor  
Behoven består av 3 delar:  

  Tillgänglighet & säkerhet  

Färdigställa sista fasen av projektet  

 Levererade varor och tjänster som ej är fakturerade före 2022  
Inventarier inom tillgänglighet och säkerhet som är kvar att finansiera är 
exempelvis: säkerhetsskåp, kopieringsmaskiner, räddningsmadrasser, ramp vid 
gradäng, ljuddämpande utrustning, AV-utrustning, dörrar/passager, 
solskyddsautomatik, frosting av fönster och tavlor mm. 
 
950 76, Inventarier grundskolan, behov 100 000 kronor 
Behoven är kopplade till elevhälsans lokaler, hemkunskapssalar och ljuddämpande 
åtgärder. Det mesta är klart 2021, men vissa delar kvarstår att åtgärda under 2022, 
kostnad för dessa uppgår till ca 139 000 kr. 
 
950 51, IT på Brotorp/Lindbacka, behov 200 000 kronor 
Försenade leveranser gör att vissa planerade åtgärder 2021 faller över på 2022 
och faktureras under innevarande år, exempel på försenade leveranser är bland 
annat 20 accesspunkter. 
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Gunilla Sandgren Anette Persson 
Ekonomichef Controller 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 

För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Bilagor: 

Protokoll och bila från barn- och utbildningsnämnden 
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    KS 2021/247 
 Kommunstyrelseförvaltningen 

Henrik Arenvang 
 0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 

Finansiering av badhuset Energikällan 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

• Teckna hyresavtal och samverkansavtal mellan Besök Linde AB och 
Lindesbergs kommun gällande driften av badhuset Energikällan.  

• Begära utdelning ur Linde Stadshus AB på 12,7 miljoner kronor årligen 
för att finansiera driftkostnaden för badhuset Energikällan. 

• Revidera budget för år 2023 innebärande att Finansiella intäkter ökar 
med 12,7 Miljoner och tillväxtnämnden erhåller ett ramtillskott med 
motsvarande belopp. 

Ärendebeskrivning 

Besök Linde AB har uppdraget att ansvara för drift och finansiering av 
badhuset Enerigkällan. Driften sköts av personal anställda i Besök Linde AB 
och finanseringen sker via koncernbidrag inom Linde Stadshus ABs 
bolagskoncern. 

Ändamålet med Besök Linde AB verksamhet och har diskuterats i Linde 
Stadshus AB styrelsen. Uppdrag har getts till VD att se över Ägardirektiv, 
skapa tydlighet i uppdrag och finansiering.  

Styrelsen för Linde Stadshus AB gav vid sammanträdet 8 juni 2021 § 19/21 
VD för Linde Stadshus AB Henrik Arenvang i uppdrag att fortsätta arbetet 
med ärendet utifrån ett ”Upprätta avtal mellan Besök Linde AB och 
kommunen gällande badhuset, på liknande sätt som för Lindesberg Arena”. 

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkände förslaget till finansiering av 
badhuset och ändamålet för Besök linde ABs verksamhet vid styrelsens 
sammanträde 28 september 2021. 

Vid styrelsesammanträdet 9 juni 2022 i Linde Stadshus AB gavs uppdraget till 
Kommundirektör / VD att skriva till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
gällande finansieringen av badhuset.  

Styrelsen gav i uppdrag till kommundirektören att sammanställa 
beslutsunderlag till kommunfullmäktige. 

 

Henrik Arenvang  
Kommundirektör 

För åtgärd: 
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Kommundirektör 
Bilagor: 
Stadshus § 26 Besök Linde AB ändamål och finansiering av verksamhet 
Modell för finansiering av badhuset Energikällan 
Särskilda Ägardirektiv Linde Energi AB 
Särskilda Ägardirektiv Besök Linde AB 
Presentation Badhus 
Samverkansavtal – Lindesbergs kommun – Besök Linde AB 
Hyresavtal Lindesbergs kommun – Besök Linde AB 
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LINDESBERGS KOMMUN SSAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Linde Stadshus AB Sammanträdesdatum   
Org nr 556814-5345  2021-09-28 
 
 
 

 Justerande  Utdragsbestyrkande 

7 

STADSHUS § 26/21  
 
Besök Linde AB, ändamål med bolaget och finansiering 
av verksamhet 
 
Beslut   Styrelsen för Linde Stadshus AB uppdrar till VD för Linde Stadshus AB att ta fram beslutsunderlag och tidsplanering för  1. avtal  2. hyra, hyreskontrakt 3. gränsdragningslista 4. ägardirektiv  Punkt 1 och 2 för beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige så att ny hyresmodell kan fungera vid årsskiftet 2021/2022.   
Ärendebeskrivning  
 Uppdrag från ägardialog 2020 kring ändamål med Besök Linde AB och finansiering av verksamheten.  Styrelsen för Linde Stadshus AB gav vid sammanträdet 8 juni 2021 § 19/21 VD för Linde Stadshus AB Henrik Arenvang i uppdrag att fortsätta arbetet med ärendet utifrån diskussionsunderlag nummer två ”Upprätta avtal mellan Besök Linde AB och kommunen gällande badhuset, på liknande sätt som för Lindesberg Arena”.   VD Henrik Arenvang informerar kring utarbetande av förslag till beslutspunkter i Linde Stadshus AB och politiska beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.   Ändamålet med Besök Linde AB diskuteras. Ägardirektiv, skapa tydlighet i uppdrag och finansiering. Finansiering av badhuset via Stadshus-koncernen eller kommunbudget. Verksamheter: badhus, biograf, Lindesberg Arena.   ___________ 
För åtgärd: VD Linde Stadshus AB  

KS 2021/247-3
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Fastigheter i 
Linde AB
(FALAB)

Linde Energi 
AB

(LEAB)

Besök Linde 
AB

Lindesbergs-
bostäder AB

(LIBO)

Linde Energi 
Försäljning AB

Linde Stadshus 
AB

KS 2021/247-1
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Fastigheter i 
Linde AB
(FALAB)

Linde Energi 
AB

(LEAB)

Lindesbergs-
bostäder AB

(LIBO)

Linde Energi 
Försäljning AB

Linde Stadshus 
AB

BELAB

Kommunen hyr ”Badhuset”
9,5 mnkr (hyra, tjänst)

Kommunen hyr ” Lindesberg Arena”
20 mnkr (hyra, tjänst)

Externa intäkter

Verksamhet

BELAB
- Bad
- Simskola
- Actic gym
- Lindesberg Arena
- Biograf
- Event / arrangemang

Nytt: 9,5+20 =  29,5 mnkr 
Idag: 0 + 20 =  20 mnkr

Modell
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Finansiering och uppdrag för Besök Linde AB

• Upprätta hyresavtal mellan Besök Linde AB (BELAB) och  Lindesbergs kommunen 
gällande Badhuset, på samma görs för Lindesberg Arena.

• Finansiera badhuset via ”Stadshus koncernen”.

• Ändamålet med bolaget tydliggörs i nya ägardirektiv
• Verksamheter 

• Badhus
• Biograf
• Lindesberg Arena

• Exempel som styrelsen för Besök Linde ABs verksamhetsplan
• Arrangemang genomförs vid badhus, biograf och Lindesberg (kringverksamhet)
• Minst ”x” arrangemang genomförs i hela kommunen och för olika åldrar (biljetter)
• Kunna genomföra arrangemang på uppdrag (offert + faktura)
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Beslutspunkter
• Tjänstepersoner tar fram 

• Samverkansavtal mellan Besök Linde AB och Lindesbergs kommun
• Hyreskontrakt för badhuset
• Gränsdragningslista, mellan fastighetsägaren FALAB och hyresgäst BELAB

• Politiska beslut

• Kommunstyrelsen  ( kommunfullmäktige)
• Avtal Besök Linde AB – Lindesbergs kommun

• Kommunfullmäktige
• Beslut om utdelning från Linde Stadshus AB till Lindesberg kommunen för att finansiera hyran av badhuset 

• Linde Stadshus AB
• Koncernbidrag till Linde Stadshus från dotterbolag

• Linde Stadshus AB
• Ägardirektiv till Besök Linde AB
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1. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

2. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Aviseringsadress:

3. Lokalens adress
m.m

Kommun: Fastighetsbeteckning:

Gata: Trappor/hus: Lokalens nr:

4. Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

 Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga: 

5. Hyrestid Från och med den: Till och med den:

6. Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst  månader före den avtalade hyrestidens utgång. 

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med  år   månader 

7. Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

Bilaga: 

8. Lokalens storlek
och omfattning

Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Bilaga: 

 Tillfart för bil för i-
och urlastning

 Plats för
skylt

 Plats för skyltskåp/
automat

 Parkeringsplats(er) 

för  bil(ar)

 Garageplats(er) 

för  bil(ar)

9. Inredning Lokalen uthyrs

 utan särskild för verksamheten avsedd inredning  med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga: 

10. Underhåll

Allmänna och
gemensamma
utrymmen

 Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.

 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.

 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga Bilaga: 

11. Ledningar för
telefoni och data-
kommunikation

 Hyresvärden  Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

 Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga: 
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12. Skyltar,
markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga: 

13. Hyra Kronor  per år exklusive nedan markerade tillägg 

14. Index  Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 

15. Fastighetsskatt  Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.  Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 

16.
Driftskostnader Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

 El  VA  Värme  Varmvatten  Kyla  Ventilation

Betalning:

El  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

VA  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Värme  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Varmvatten  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Kyla  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Ventilation  Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

17. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

 hyresvärden  hyresgästen

18. Avfalls-
hantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: 

 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

 Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara  procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till  kronor per år.

 Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

 Särskild reglering enligt bilaga Bilaga: 

19. Snöröjning och
sandning

 ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

20. Oförutsedda
kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara  procent. 

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran. 

Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.
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21. Mervärdesskatt
(moms) 

Hyresgästens
momsplikt

Hyresvärdens
momsplikt

 Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

 Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
 Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans
betalning

Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

 kalendermånads början  kalenderkvartals början genom insättning på

23. Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

 Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.

Bilaga: 

25. Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

 För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 

 Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 

26. Revisions-
besiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med
motsvarande belopp.

29. Brandskydd  Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul. Bilaga: 

30.
Myndighetskrav
m.m.

 Hyresvärden

 Hyresgästen

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete

Byggvaru-
deklaration

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt. 

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt. 

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga. Bilaga: 

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.

Sid 3 ( 4 )

Nr: 1

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Sign Sign

X

X

X 5210-7067

X

X



§141/22 Finansiering av badhuset Energikällan - KS 2021/247-2 Finansiering av badhuset Energikällan : 2022-08-22 Hyreskontrakt BELAB o kommunen badhuset

32. Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den  lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

 borgen ställd av  bankgaranti intill ett belopp om  annan säkerhet i form av Bilaga: 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.

33. Försäkringar Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.

 Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga: 

34. Yttre åverkan  Hyresvärden  Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

35. Låsanordningar  Hyresvärden  Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: 

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

37. Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

38. Hantering av
personuppgifter

 Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga: 

39. Särskilda
bestämmelser

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:
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  Bilaga 5 

 

 

HÖJNING AV HYRA 

 
 

Höjning av hyra enligt hyreskontrakt mellan Besök Linde AB och Lindesbergs 
Kommun gällande Badhuset Energikällan sker per den 1 januari varje år med xx%. 

 

 

För Besök Linde AB   För Lindesbergs Kommun 

Lindesberg 2022-08-   Lindesberg 2022-08-   

 

 

Åsa Jönsson-Carlsson   Henrik Arenvang 

VD    Kommundirektör 
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Särskilda ägardirektiv för  

koncernen Linde Energi AB 
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Fastställt av: Linde Stadshus AB  
Datum: 2022-06-09 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelseförvaltningen 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelseförvaltningen 
Dokumentet gäller för: Linde Energi AB 
Dokumentet gäller tillsvidare 
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Särskilda ägardirektiv för koncernen Linde Energi AB 

- Allmänt 
 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet, i följande 
prioritetsordning, av: 
 

• Bolagsordning (2018-02-26 KF § 4/2018) 
• Generella ägardirektiv, Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag – av 

kommunfullmäktige antagna riktlinjer utgör generella ägardirektiv (fastställt i 
kommunfullmäktige, 2022-05-23)  

• Särskilda ägardirektiv (beslut av Linde Stadshus AB, 2022-06-09) 
 

- Inriktning av bolagets verksamhet 

 
Utöver vad som sägs i bolagsordningen ska bolagets verksamhet ha följande inriktning: 
 

• Bolaget ska vara ett aktivt energipolitiskt instrument för kommunen genom klimat-
mässigt hållbar el- och värmeproduktion. 

 
• Bolaget ska verka för utbyggnad av fjärrvärme. 

 
• Bolaget ska ansvara för drift av befintliga publika el-laddenheter och verka för 

utbyggnad av publik elbilsladdinfrastruktur. 
 

• Bolaget ska sträva efter en prisnivå inom bolagets verksamhetsområden som gör att 
dess produkter och tjänster bidrar till kommunens attraktivitet 

 
• Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt hållbar grund. 

 

- Ekonomi 

 
Avkastningskrav och övriga finansiella mål 
Bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel, ska 
understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott. De 
definierade måltalen är: 
 

• Soliditet > 40 %  
• Avkastning på eget kapital > 10 %  
• Utdelning och/eller koncernbidrag uppgår till 15,5 mnkr årligen och en årlig 

uppföljning gällande beloppet sker i samband ägardialogen.   
 
Finansiering 
Eventuella lånebehov tillgodoses i samråd med moderbolaget Linde Stadshus AB. 
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- Kapitalförvaltning 
 

Linde Stadshus AB finansstrategi ska utgöra grund för bolagets finanspolicy.   
 
Bolaget ska vara med i kommunens koncernkonto. 
 

- Underställningsskyldighet 
 

Bolaget ska se till att Linde Stadshus AB får ta ställning innan sådana beslut inom 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
Dessa ärenden ska före verkställighet fastställas av kommunfullmäktige i Lindesberg. 
 

1. Ärenden enligt KL 3 kap. 16-18 §§ att: 
- besluta om att viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform 
- fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten 
- val av minst en lekmannarevisor 
- säkerställa att fullmäktige får yttra sig i principiella frågor eller 

annat som är av större vikt innan bolaget fattar beslut 
2. Godkänna bolagsordning och stadgar 
3. Beslut om kommunal borgen 
4. Nyemission samt kapitaltillskott, förlusttäckning eller driftbidrag 
5. Ansvarsfrihet om revisor ej tillstyrkt sådan 

 

 
________________ 
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AVTAL / BADHUSET 

1. PARTER 

1. Lindesbergs kommun, 212000–2015, Stentäppsgatan 5, 711 80 Lindesberg 

(Kommunen) 

 

2. Besök Linde AB, 556459–8174, Kungsgatan 39, 711 30 Lindesberg (BELAB) 

2. BAKGRUND 

Besök Linde AB ägs i syfte att bland annat bedriva badhusverksamhet och därmed 

förenlig verksamhet. Inom denna verksamhet ska bolaget vara ett instrument i 

utvecklingen av kommunen som en attraktiv och efterfrågad bostads- och 

verksamhetsort och utgör ett för kommunen strategiskt instrument till stöd för tillväxt 

och framgång för näringsliv och arbetsmarknad.  

Fastigheter i Linde AB, (FALAB) äger fastigheten Vargen 1 på vilken Badhuset 

Energikällan (Badhuset) är belägen. Badhuset omfattar totalt ca 4 000 kvm. Besök 

Linde AB hyr hela fastigheten Vargen 1 av FALAB.   

3. NYTTJANDE  
 

Badhuset Energikällan är Lindesbergs kommuns badhus. Badhuset erbjuder 

familjevänligt äventyrsbad, motionsbassäng, bassäng för utbildningsändamål, 

relaxavdelning, gym samt reception med café. 

Badhuset är en viktig del av Lindesbergs kommun attraktivitet, både för invånare och 

besökare till kommunen. 

Badhuset möjliggör att skolan når sin måluppfyllelse när det gäller simkunnighet. 

Badhuset erbjuder öppet för allmänheten under hela året, nästan samtliga dagar. 

 

4. SAMVERKANSGRUPP 

För att främja utvecklingen, samarbetet och dialogen mellan kommunen och 

badhuset har parterna låtit bilda en samverkansgrupp att utgöra forum för 

information, diskussion och utveckling för badhuset och dess verksamheter. 

Samverkansgruppen består av fyra ledamöter. BELAB ska utse två ledamöter, varav 

en ska vara badhuschefen och Tillväxtförvaltningen ska utse två ledamöter. 

Tillväxtförvaltningens ledamöter ska vara ordförande och sekreterare. Ärenden 

mellan bolaget och kommunen samordnas via Lindesberg Arenas plattformsmöten. 

För det fall samverkansgruppen ska avhandla fråga som är fastighetsrelaterade ska en 

representant för FALAB adjungeras vid samverkansmötet. Ordföranden ansvarar för 

att representanten för FALAB kallas i god tid. Ledamot av samverkansgrupp kan 

även bestämma att andra ska adjungeras vid dess möten. 
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Samverkansgruppen ska, på kallelse av dess ordförande, sammanträda minst två 

gånger per år eller inom en vecka från att någon av dess representanter så önskar. 

Vid samverkansgruppens möten ska minnesanteckningar föras. Minnesanteckningar 

distribueras till samtliga ledamöter. 

5. ERSÄTTNING 

Kommunen ersätter BELAB för hyra enligt hyresavtal med FALAB.  

Kommunen ersätter BELAB för att sköta drift och utveckling av badhuset på ett för 

gästen säkert sätt och i enlighet med de lagstadgade krav och de riktlinjer från olika 

myndigheter som ställs på verksamheten. 

Kommunen ersätter BELAB för bolagets gemensamma övergripande organisation. 

Besök Linde AB och Lindesbergs kommun tecknar ett särskilt hyresavtal där 

ersättning enligt ovan regleras och indexeras. 

6. UTRUSTNING 

Grundprincipen är att fastighetsägaren äger all fast installerad utrustning och BELAB 

all lös utrustning.  

7. ÖVRIGT 

I Badhuset finns Actic som samarbetspartner. Actic äger all gymutrustning samt lösa 

redskap för gruppträning. 

8. FORCE MAJEURE 

Kommunen fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av detta Avtal och från 

skyldighet att erlägga skadestånd om hans åtaganden inte att eller endast till onormalt 

hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbets-

inställelse, blockad, eldsvåda, elavbrott, explosion eller ingrepp av offentlig myndig-

het som kommunen inte råder över och inte heller kunnat förutse. 

9. AVTALSTID 

Detta avtal löper fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2047-12-31. Uppsägning av detta Avtal 

ska av Part ske skriftligen minst 6 månader före den avtalade avtalstidens utgång, i 

annat fall är avtalet förlängt med ett (1) år för varje gång med 6 månaders 

uppsägningstid. 

Part har rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om den andra Parten 

grovt eller vid upprepade tillfällen bryter mot detta Avtal eller det hyresavtal som 

ingåtts mellan Parterna denna dag. Kommunen ska även ha rätt att med omedelbar 

verkan säga upp detta avtal om ägarförändring sker i Bolaget. 

Parterna ska årligen utvärdera samarbetet enligt detta Avtal och behovet av 

eventuella förändringar av avtalet. 
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Detta Avtal har upprättats i två exemplar av vilka Parterna tagit var sitt. 

 

 

Bilagor 

1. Hyreskontrakt 

 

 

För Lindesbergs kommun För Besök Linde AB 

Lindesberg 2022- - Lindesberg 2022- -  

 

Bengt Storbacka John Omoomian 

Ordförande kommunstyrelsen Ordförande 

 

 

Henrik Arenvang Åsa Jönsson-Carlsson 

Kommundirektör VD 
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  Bilaga 4 

 

INREDNING - BADHUSET 

LOKALEN UTHYRS MED SÄRSKILD FÖR VERKSAMHETEN 
AVSEDD INREDNING 
 

Med särskild för verksamheten inredning menas fast badhusinredning så som: 

• Vattenrutschkana 
• Trampolin 
• Hopptorn 
• Startpallar 
• Stegar 
• Rännor med tillhörande galler 
• Simlinor 
• Linbrunnar 
• Bastuaggregat 
• Duschar med tillhörande duschmunstycken 
• Entréspärr 
• Etc.  
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    KS 2022/148 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 1 år 2022 

Förslag till beslut 

Redovisning ej verkställda beslut kvartal 1 år 2022 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL (Socialtjänstlagen) är kommunerna skyldiga att 
rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL, samt 28 f-h §§ LSS (Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) enligt 9 § LSS, som ej verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum. Även beslut som har avbrutits och ej 
verkställts inom tre månader ska rapporteras.  

Rapporteringen sker kvartalsvis till IVO, inspektionen för vård och omsorg, i 
samband med denna rapportering skall socialnämnd informeras och sedan 
överlämnas till kommunfullmäktige.  

Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut 
ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Socialnämnd 

Bilagor: 

Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 1 2022 
Protokollsutdrag SN § 56/22 
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 Protokollsutdrag 5 (22) 

 Sammanträdesdatum  
Socialnämnden 2022-05-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§56/22   Dnr: SN 2022/15 

 

Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 1 2022 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att  
 
Redovisning ej verkställda beslut kvartal 1år 2022 överlämnas 
till kommunfullmäktige. 
 

Ärendebeskrivning 

Enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL (Socialtjänstlagen) är kommunerna 
skyldiga att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL, 
samt 28 f-h §§ LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) enligt 9 § LSS, som ej verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. Även beslut som har avbrutits och 
ej verkställts inom tre månader ska rapporteras.  
 
Rapporteringen sker kvartalsvis till IVO, inspektionen för vård 
och omsorg, i samband med denna rapportering skall 
socialnämnd informeras och sedan överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
 
Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge 
på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om 
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Redovisning ej verkställda beslut kvartal 1 överlämnas till 

kommunfullmäktige 
 
För åtgärd 

Kommunfullmäktige 
 

För kännedom: 

Socialnämnd 
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Tjänsteskrivelse 

 

1 (2) 

2022-08-16  KS 2022/195 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens sammanträdestider år 2023 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar sammanträdestider för år 
2023 gällande kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
Kommunstyrelsen  
(beredande) 

Kommunstyrelsen  
(beslutande) 

Kommunstyrelsens  
arbetsutskott (KSau) 

Tisdagar kl. 09.00 Tisdagar kl. 09.00 Tisdagar kl. 09.00 
17 januari 31 januari  
14 februari 28 februari 7 februari 
14 mars 28 mars 7 mars 
11 april 25 april 4 april 
9 maj 23 maj 2 maj 
30 maj 13 juni  
15 augusti 29 augusti  
12 september 26 september 5 september 
10 oktober 24 oktober 3 oktober 
14 november 28 november 7 november 
5 december 19 december 12 december 

 
Samt att kommunstyrelsen beslutar att ge ordförande rätt att besluta om 
ytterligare sammanträdestider för utskottet, då behov uppstår. 

 

Ärendebeskrivning 

Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2023 för 
kommunstyrelsen. 
 
Hänsyn har tagits till sammanträdestider för övriga nämnder i Lindesbergs 
kommun, ekonomiska årshjulet, sportlov, påsklov och höstlov. 

Konsekvenser 

Regionfullmäktiges och Regionstyrelsens sammanträdesdagar är inte 
beslutade ännu. Efter att dessa är antagna kan eventuella justeringar ske av 
ovanstående sammanträdesdagar. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 
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För åtgärd: 

Kanslichef 
Nämndsekreterare  

För kännedom: 

Ledamöter och ersättare kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
Ekonomi KS 
Socialförvaltningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tillväxtnämnden  

Bilagor: 



Behandling Instans Typ
Godkännande av förrättning Avstyckning från Mariedal 1:1 
till Mariedal 1:20 Dnr T22182

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Remiss ut Motion  från Jari Mehtäläinen Tom Persson Fredrik 
Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i svenska för 
anställning inom äldreomsorgen

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Avtal mellan Lindesbergs Ljusnarsbergs kommun och Region 
Örebro län om samfinansiering av busstrafik mellan 
Kopparberg och Lindesberg linje 308

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Ramavtal Loxia Mälardalen AB Dnr SBB2022-344 enligt punkt 
4.1 i kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Yttrande över ansökan om tillstånd Byggställning container 
lift sept-dec 2022 Widén & Erikson Bygg AB Dnr 
A512.6722022

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Remiss ut Medborgarförslag om ett låsbart cykelgarage i 
centrala Lindesberg

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Yttrande över ansökan om antagning i hemvärnet jämlikt 
hemvärnsförordningen 2022  203 FJS K3

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Yttrande över ansökan om antagning i hemvärnet jämlikt 
hemvärnsförordningen 2022 20 Bärgare T2

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Besvärshänvisning med sekretessprövning av köpebrev KS 
2018/258-5 som utlämnas delvis maskad med hänvisning till 
OSL 15 kap 2 §

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

USS § 12 Framtagande av förstudie med tidplan och 
kostnadskalkyl för byggklara villatomter i Sörlunda i 
Lindesberg

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

USS § 12 Framtagande av förstudie med tidplan och 
kostnadskalkyl för byggklara villatomter i Eksta Ängeby 
Fellingsbro

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

USS § 12 Framtagande av förstudie med tidplan och 
kostnadskalkyl för byggklara villatomter i Mariedal i Frövi

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Yttrande över geografisk utökning av naturreservatet 
Liaskogen Dnr 511-3119-2016 enligt punkt 1.6 Brådskande 
ärenden i kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Yttrande över bildande av naturreservatet Rasbackstjärn Dnr 
511-546-2022 enligt punkt 1.6 Brådskande ärenden i 
kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Avtal med Postnord inför val 2022 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende
Fullmakt att genomföra samordnad upphandling av 
konsultstöd objektiv skattning - miljösamverkan Värmlands 
och Region Örebro län - Luftsamverkan

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Fullmakt samhällsbyggnadsförbundet upphandling  
containerhyra transporter omhändertagande upphandling 
Transporter och återvinning av avfall Dnr SBB2021-1110

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Nyttjanderättsavtal mellan Lindesberg kommun och Rya 
Vattenverk ver 1-2 Rya 23:2 enligt punkt 3.5 i 
kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Leasingavtal Lindesbergs kommun Rya Vattenverk ver 1-3 
Rya 2:3 enligt punkt 3.5 i kommunstyrelsens 
delegationsordning

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Avtal Förmånscyklar 2022 46 st kontraktsnr 50511097 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende
Hyreskontrakt Björkhagaskolan 2022-2047 Björkhyttevägen 
47-55 Hagaberg 9:5 kontraktsnr 13202-2001

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Hyreskontrakt Daglig verksamhet 2022-2047 Norslund 1:2 
kontraktsnr 13719-2001

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Yttrande över ansökan om tillstånd gällande valaffischer för 
Miljöpartiet de gröna i Lindesberg kommun Dnr 
A451.7252022.doc

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Yttrande över ansökan om tillstånd gällande valaffischer för 
Moderata samlingspartiet Lindesberg Dnr A44.2712022.doc

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende



Yttrande över ansökan om tillstånd Affischering samt liten 
cirkus 6-8 september 2022 Dnr A480.6632022

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Yttrande över Förlängning av tidsbegränsat bygglov för 
elevhem Trendingen 15:3 dnr s-2022-747:3

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

KS 2022_12-120 Yttrande över ansökan om tillstånd 
Byggställning Kungsgatan 18 Borgmästaregatan Arnessons 
Bygg och Anläggning AB Dnr A528.040_2022

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Yttrande över ansökan om antagning i hemvärnet jämlikt 
hemvärnsförordningen 2022-07-27

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Yttrande över ansökan om antagning i hemvärnet jämlikt 
hemvärnsförordningen 2022-07-27

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Yttrande över ansökan om antagning i hemvärnet jämlikt 
hemvärnsförordningen 2022-09-20

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende

Yttrande i ärende A389.642 2022 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Delegationsärende



Behandling Instans Typ
Protokoll Specifikt samverkansråd för skola utbildning och 
kompetensförsörjning 21 september 2022

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Frågor om placering av Lindemarken 2022 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden
Svar från kostchef på KS 2022/18-22  om matsvinn på 
äldreboenden

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Synpunkter om skötsel av växter på trottoarer - inkom direkt 
till kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Synpunkt om askkopp utanför Lindesbergs Arena Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden
Beslut om naturreservatet Grönbo Dnr 511-3170-2022 
författningssamling 18FS 2022:12

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Revisionsrapport Granskning Framtidens äldreomsorg  2022 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Svar från kommunstyrelsens ordförande på frågor om 
placering av Lindemarken 2022

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Underrättelse om aktbilaga 81-84 för kännedom Överklagan 
Eolus Vind AB mot Länsstyrelsen i Örebro län Svea HR M 
11168-21 aktbil 87

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Beslut Region Örebro län § 58 samhällsbyggnadsnämnden 
Regional Cykelplan 2022 Dnr 21RS8370

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Svar om A-traktorer och störande musik vid Circle K i 
Lindesberg

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Positivt bemötande och bra arrangemang samt lokaler för 
idrottsevenemanget TV-Pucken

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Protokoll kommunövergripande samverkansgrupp KÖS 2 
september 2022

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Ljusnarsberg KF § 75 Tillägg i reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Ljusnarsberg KF § 76 Taxa för kommunens avgifter inom 
alkohol tobak och liknande produkter receptfria läkemedel 
och tobaksfria nikotinprodukter

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Synpunkter och frågor om placering av Lindemarken 2022 Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Svar på synpunkter om placering av Lindemarken 2022 samt 
återkoppling från person med synpunkter

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Svar från polisen om motorburen ungdom som spelar musik 
med hög volym

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

KS 2022/18-72 - Svar om A-traktorer och störande musik vid 
Circle K i Lindesberg

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Svar från samhällsbyggnadsförvaltningen KS 2022/18-68 - 
Synpunkter om skötsel av växter på trottoarer - inkom direkt 
till kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Underrättelse om aktbilaga 88-91 för kännedom Överklagan 
Eolus Vind AB mot Länsstyrelsen i Örebro län Svea HR M 
11168-21.pdf

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Dom Överklagan laglighetsprövning KS § 149 beslut 2021-11-
21 Fanthyttans Vattensamfällighet Karlstad FR målnr 5898-21 
- Avslag överklagan

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Ansökan om tillstånd till nuvarande produktion sulfatmassa 
kartong i Frövi BillerudKorsnäs Skog & Industri AB Aktbilaga 
149-153 och 157 Kungörelse M 7332-17

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Rapport från vänortsbesök i Tyskland Hassberge 50-års 
firande 1-4 juli 2022

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Ljusnarsberg KS § 226 Medfinansiering av Leader Bergslagen 
2023-2027

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Patientnämnden §19 PN Verksamhetsplan med budget 2023 
för patientnämnden och Patientnämndens kansli

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Protokoll från Gemensam nämnd för företagshälsovård samt 
tolk- och översättarservice 6 september 2022

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Protokoll från Bergslagsbanans lednings- och 
tjänstemannagruppmöte den 8 september 2022

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden



Minnesanteckningar från Brottsförebyggnade rådet BRÅ 1 
september 2022

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Samhällsbyggnadsnämnden § 151 Beslut att anta detaljplan 
för Brodalen 2_6 med flera Hemköp Dnr S-2021-106

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden

Beslut från regeringen Uppdrag att vidta 
energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen

Kommunstyrelsen  (2019-01-01 - 2022-12-31) Meddelanden
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