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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 

 

  

  

    

  

  

 

Plats och tid: 

 
Lindeskolans aula, kl. 14:00-20:00 

Beslutande: Daniel Andersson (S) 
Irja Gustafsson (S) 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Anders Ceder (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Lennart Olsson (S) 
Bengt Storbacka (S) 
Arnold Bengtsson (S) 
Ulf Axelsson (V) 
Gunilla Remnert (V) 
Hans Lindkvist (V) 
Jonas Kleber (C) 
Susanne Karlsson (C) 
Magnus Storm (C) 
Johan Andersson (C) 
Tuula Marjeta (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Jan Hansson (M) 
Anniette Lindvall (M) 
Tomas Klockars (M) 
Fredrik Lindmark (M) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Emil Wellander (M) 
Nils Detlofsson ((L)) 
Markus Lundin (KD) 
Margareta Andergard (KD) 
Inger Griberg (MP) 
Mats Seijboldt (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Björn Larsson (-) 
Tommy Lönnström (SD) 
Tom Persson (SD) 
Amanda Funk (SD) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Joacim Hermansson (S), ersätter Linda Svahn (S) 
Sofie Krantz (S), ersätter Ingela Larsson (S) 
Bo Stenberg (S), ersätter Margareta Ahlm (S) 
Stefan Eriksson (S), ersätter Lena Kallionpää (S) 
Christina Pettersson (C), ersätter Inga Ängsteg (C) 
Lars Ljunggren (SD), ersätter Per Söderlund (SD) 
Krister Jakobsson (SD), ersätter Thord Durnell (SD) 
Mats Lagerman (LPO), ersätter Anders Persson (LPO) 
 

Övriga 

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

Utses att 

justera 
Tuula Marjeta (C) och Margareta Andergard (KD) med Ulla Lundqvist (S) 
och Sven-Erik Larsson (M) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kommunhuset, 11 december kl. 13.00 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Anna Lundström 

 
Paragraf 

 
194 - 210 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Arnold Bengtsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Tuula Marjeta                             Margareta Andergard 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-12-10 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Ärendeförteckning 

 
§194/19 Ändring av dagordning 
  
§195/19 Mål och budget 2020 och VP 2021-2022 
  
§196/19 Brukningstaxa för VA 2020 för Lindesbergs kommun 
  
§197/19 Anläggningstaxa för VA 2020 för Lindesbergs kommun 
  
§198/19 Avfallstaxa för 2020 för Lindesbergs kommun 
  
§199/19 Taxa för försäljning av industrimark samt upphävande av 

tidigare taxa för industrimark 
  
§200/19 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
  
§201/19 Riktlinje för investeringar 
  
§202/19 Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om 

integrationsarbete i Lindesbergs kommuns skolor 
  
§203/19 Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Sanna Jansson 

(L) 
  
§204/19 Arbetsordning för kommunfullmäktige 
  
§205/19 Meddelanden 
  
§206/19 Interpellation från Markus Lundin (KD) till Irja Gustafsson (S) 
  
§207/19 Interpellation från Inger Griberg (MP) till Irja Gustafsson (S) 

om att underlätta för cyklister 
  
§208/19 Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktiges valberedning för Amanda Funk (SD) 
  
§209/19 Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden för Amanda Funk (SD) 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§210/19 Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen för Amanda Funk (SD) 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §194/19   Dnr:  

 

Ändring av dagordning 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige ändrar i dagordningen enligt följande: 
 

• Ärendet om arbetsordning utgår och återkommer till 
nästa sammanträde 

• Tre nya ärenden gällande avsägelse och fyllnadsval 
gällande Amanda Funk (SD) godkänns att tas upp till 
dagordningen. 

  

_____ 
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Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §195/19   Dnr: KS 2019/138 

 

Mål och budget 2020 och VP 2021-2022 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

 
1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från 2019-06-10, (§ 

114) avseende driftbudgetramar, nämnder för budget 
2020 och VP 2021 och 2022. 

 
2. Mål och budget för åren 2020 och VP 2021-2022, 

budgetramar (nettokostnader) och investeringar antas.  
 

3. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten 
fastställs till 24 500 000 kronor. Finansiering kan ske 
med nyupplåning. Övriga investeringar beräknas 
finansieras med lån till ett belopp av 40 000 000 kronor. 
Låneramen för långfristig upplåning fastställs till 
maximalt 64 500 000 kronor under år 2020. 

 
4. Finansiella mål-  Årets resultat skall uppgå till minst 1 

procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka 
under planperioden 2020-2022. 

 
5. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska 

hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att 
mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så 
gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat 
beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

 
6. Resursfördelning utifrån volymer inom grundskola, 

förskola och gymnasium, vård och omsorg samt 
funktionsstöd införs fr o m år 2021. Volymer utifrån 
vuxenutbildningen och individ och familjeomsorg fr o m 
2022. Se över andra verksamheter som kan komma ifråga 
fr o m år 2023. 

 
7. Leasing betraktas som en form av upplåning och får 

endast ske efter samråd med kommunledningskontorets 
upphandlare och undertecknas av firmatecknare. 
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Ärendebeskrivning 

Nya planeringsförutsättningar har tillkommit dels i 
höstpropositionen där 8 miljoner kronor avsåg 
välfärdsmiljarder och dels regeringens förslag till ny 
kostnadsutjämning 17 miljoner kronor. Totalt 25 miljoner 
kronor. Majoritetens förslag innebär förändringarna i 
driftbudgetramarna enligt följande: 

Kostnadseffektiviseringen på totalt 30 miljoner kronor år 2020 
utgår och fördelas istället procentuellt med 10 miljoner krono år 
2021, 20 miljoner kronor år 2022 och utanför planperioden 30 
miljoner kronor år 2023. 

Kommunstyrelsen tillförs årligen 5 miljoner kronor för projekt. 

Tillväxtutskottet tillförs årligen 1 miljon kronor för 
kostnadsökningar för färdtjänst och 1 miljon kronor år 2020 för 
drift av Fellingsbro ishall samt hyreskostnader för 
föreningslokal Linden. 

Samhällsbyggnadsförbundets effektiviseringskrav på 2,2 
miljoner kronor år 2020 utgår och flyttas fram till 2021. 

Detta gör att årets resultat med dessa förändringar blir: 

2020: 2,3 miljoner kronor 

2021: 5,3 miljoner kronor 

2022: 29,2 miljoner kronor 

(2023: 30,7 miljoner kronor) 

Investeringar uppgår till 85,6 miljoner kronor år 2020, 134,6 år 
2021 och 59,7 miljoner kronor 2022. Plan finns för ytterligare 
två år. 

Va/renhållningsinvesteringar beräknas lånefinansieras i sin 
helhet. Dessa uppgår till 24,5 miljoner kronor år 2020, 48,8 
miljoner kronor 2021 och 38,5 miljoner kronor år 2022.  
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För att klara finansieringen av övriga investeringar krävs 
nyupplåning till ett belopp av 40 miljoner kronor år 2020 och 60 
miljoner kronor år 2021. 

Nämndernas arbete med att anpassa internbudgeten till de 
ramar som kommunfullmäktige fastställt har skett under hösten. 
Kommunstyrelsen informeras om nämndernas internbudgetar 
på sammanträde 2019-12-16. 

 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från 2019-06-10, (§ 
114) avseende driftbudgetramar, nämnder för budget 
2020 och VP 2021 och 2022. 

 
2. Mål och budget för åren 2020 och VP 2021-2022, 

budgetramar (nettokostnader) och investeringar antas.  
 

3. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten 
fastställs till 24 500 000 kronor. Finansiering kan ske 
med nyupplåning. Övriga investeringar beräknas 
finansieras med lån till ett belopp av 40 000 000 kronor. 
Låneramen för långfristig upplåning fastställs till 
maximalt 64 500 000 kronor under år 2020. 

 
4. Finansiella mål-  Årets resultat skall uppgå till minst 1 

procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka 
under planperioden 2020-2022. 

 
5. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska 

hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att 
mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så 
gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat 
beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

 
6. Resursfördelning utifrån volymer inom grundskola, 

förskola och gymnasium, vård och omsorg samt 
funktionsstöd införs fr o m år 2021. Volymer utifrån 
vuxenutbildningen och individ och familjeomsorg fr o m 
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2022. Se över andra verksamheter som kan komma ifråga 
fr o m år 2023. 

 
7. Leasing betraktas som en form av upplåning och får 

endast ske efter samråd med kommunledningskontorets 
upphandlare och undertecknas av firmatecknare. 

 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustafsson (S), Jonas Kleber (C), Mathz Eriksson (C), Magnus 
Storm (C), Daniel Andersson (S), Bengts Storbacka (S), Christina 
Pettersson (C), John Omoomian (S) och Nafih Mawlood (S) 
föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M), Markus Lundin (KD), Margareta 
Andergard (KD), Tomas Klockars (M) och Nils Detlofsson (L) 
föreslår bifall till punkt 1 samt 3-7. Under punkt 2 föreslår de 
bifall till M, L och KD:s budgetförslag.  
 
Jari Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD) avstår från att delta 
i punkt 3.  
 
Jari Mehtäläinen (SD), Mats Lagerman (LPO) och Tom Persson 
(SD) föreslår bifall till punkt 1 samt 4-7. Under punkt 2 föreslår 
de bifall till SD:s budgetförslag.  
 
Gunilla Remnert (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
med följande ändringar i punkt 2: 
 
3 miljoner flyttas från kommunstyrelsens projektpengar till 
socialnämnden. Resultatet minskas med 1,744 och 
marknadsföringsbidrag tas bort. Istället läggs 700 000 kronor på 
barnomsorg på obekväm arbetstid, 1,34 miljoner läggs på 
fritidsgårdarna så att de behålls samt 900 000 kronor läggs på 
Familjecentralen för att den ska behållas.  
 
Ulf Axelsson (V), föreslår bifall till Gunilla Remnerts (V) förslag.  
 
Inger Griberg (MP) förslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
med följande ändringar i punkt 2: 
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1. Tillväxtutskottets budget ändras med att 
marknadsföringsbidraget tas bort och de 1,2 miljonerna 
läggs på kulturen 

2. 1 miljon flyttas från kommunstyrelsens projektpengar till 
landsbygd 

3. 1,34 miljoner kronor flyttas från kommunstyrelsens 
projektpengar till att hålla fritidsgårdarna öppna. 

 
Nils Detlofsson (L) föreslår följande tillägg: 
 
Driftbudgeten minskas med kostnader för fortsatt drift av 
ishallen i Fellingsbro efter den 30 april 2020. Dvs att ishallen 
läggs ner efter säsongen 2019/2020.  
 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår följande tillägg:  
 
I investeringsbudgeten för 2020 arbetas det in inom ram 5,5 
miljoner kronor för anläggande av bad på Loppholmarna i 
centrala Lindesberg enligt förslag från SBB.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande föreslår följande beslutsgång: 
 
Först behandlas punkt 1 samt 3-7. Därefter behandlas punkt 2. 
Under punkt två ställs SD:s budgetförslag mot M, KD och L:s 
budgetförslag mot varandra. Vinnande budgetförslg ställs 
därefter mot kommunstyrelsens förslag till budget. Därefter 
behandlas samtliga ändrings- och tilläggsförslag. 
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.  
 
Ordförande ställer punkt 1 mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordförande ställer punkt 3 mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer punkt 4 mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer punkt 5 mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Ordförande ställer punkt 6 mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer punkt 7 mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer därefter SD:s budgetförslag mot M, KD och 
L:s budgetförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt M, KD och L:s budgetförslag. Omröstning begärs och 
genomförs enligt följande: de som röstar på M, KD och L:s 
förslag röstar ja och de som röstar på SD:s förslag röstar nej. 
Omröstningen utföll med 11 ja och 10 nej och 24 avstår. Av 
röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna 
röstade: 
 

Nr Namn Ja Nej Avstår 

1 Daniel Andersson (S)   x 

2 Irja Gustavsson (S)   x 

3 
Joacim Hermansson 
(S) 

  x 

4 Jonas Bernström (S)   x 

5 John Omoomian (S)   x 

6 Sofie Krantz (S)   x 

7 Anders Ceder (S)   x 

8 Ulla Lundqvist (S)   x 

9 Nafih Mawlod (S)   x 

10 Lennart Olsson (S)   x 

11 Bengt Storbacka (S)   x 

12 Bo Stenberg (S)   x 

14 Stefan Eriksson (S)   x 

15 Ulf Axelsson (V)   x 

16 Gunilla Remnert (V)   x 

17 Hans Lindkvist (V)   x 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (39) 

 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Nr Namn Ja Nej Avstår 

18 Jonas Kleber (C)   x 

19 Susanne Karlsson (C)   x 

20 Magnus Storm (C)   x 

21 
Christina Pettersson 
(C) 

  x 

22 Johan Andersson (C)   x 

23 Tuula Marjeta (C)   x 

24 
Pär-Ove Lindqvist 
(M) 

x   

25 
Lillemor Bodman 
(M) 

x   

26 Jan Hansson (M) x   

27 Anniette Lindvall (M) x   

28 Tomas Klockars (M) x   

29 
Fredrik Lindmark 
(M) 

x   

30 
Sven Erik Larsson 
(M) 

x   

31 Emil Wellander (M)  x   

32 Nils Detlofsson (L) x   

33 Markus Lundin (KD) x   

34 
Margareta 
Andergard (KD) 

x   

35 Inger Griberg (MP)   x 

36 Lars Ljunggren (SD)  x  

37 Mats Seijboldt (SD)  x  

38 Jari Mehtäläinen (SD)  x  

39 
Krister Jakobsson 
(SD) 

 x  

40 
Fredrik Rosenbecker 
(SD) 

 x  

41 Björn Larsson (-)  x  
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Nr Namn Ja Nej Avstår 

42 
Tommy Lönnström 
(SD) 

 x  

43 Tom Persson (SD)  x  

44 Amanda Funk (SD)  x  

45 
Mats Lagerman 
(LPO) 

 x  

13 Arnold Bengtsson (S)   x 

 Summa 11 10 24 

 
Lars Ljunggren (SD), Mats Seijboldt (SD), Jari Mehtäläinen (SD), 
Krister Jakobsson (SD), Fredrik Rosenbecker (SD), Björn 
Larsson (-), Tommy Lönnström (SD), Tom Persson (SD), 
Amanda Funk (SD) och Mars Lagerman (LPO) reserverar sig mot 
beslutet.  
 
Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag till 
budget mot M, KD och L:s budgetförslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
till budget. Omröstning begärs och genomförs enligt följande: de 
som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som 
röstar på M, KD och L:s förslag röstar nej. Omröstningen utföll 
med 24 ja och 12 nej och 9 avstår. Av röstningslistan nedan 
framgår hur var och en av ledamöterna röstade: 
 

Nr Namn Ja Nej Avstår 

1 Daniel Andersson (S) X   

2 Irja Gustavsson (S) X   

3 
Joacim Hermansson 
(S) 

X   

4 Jonas Bernström (S) X   

5 John Omoomian (S) X   

6 Sofie Krantz (S) X   

7 Anders Ceder (S) X   

8 Ulla Lundqvist (S) X   
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Nr Namn Ja Nej Avstår 

9 Nafih Mawlod (S) X   

10 Lennart Olsson (S) X   

11 Bengt Storbacka (S) X   

12 Bo Stenberg (S) X   

14 Stefan Eriksson (S) X   

15 Ulf Axelsson (V) X   

16 Gunilla Remnert (V) X   

17 Hans Lindkvist (V) X   

18 Jonas Kleber (C) X   

19 Susanne Karlsson (C) X   

20 Magnus Storm (C) X   

21 
Christina Pettersson 
(C) 

X   

22 Johan Andersson (C) X   

23 Tuula Marjeta (C) X   

24 
Pär-Ove Lindqvist 
(M) 

 X  

25 
Lillemor Bodman 
(M) 

 X  

26 Jan Hansson (M)  X  

27 Anniette Lindvall (M)  X  

28 Tomas Klockars (M)  X  

29 
Fredrik Lindmark 
(M) 

 X  

30 
Sven Erik Larsson 
(M) 

 X  

31 Emil Wellander (M)   X  

32 Nils Detlofsson (L)  X  

33 Markus Lundin (KD)  X  
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Nr Namn Ja Nej Avstår 

34 
Margareta 
Andergard (KD) 

 X  

35 Inger Griberg (MP) X   

36 Lars Ljunggren (SD)   X 

37 Mats Seijboldt (SD)   X 

38 Jari Mehtäläinen (SD)   X 

39 
Krister Jakobsson 
(SD) 

  X 

40 
Fredrik Rosenbecker 
(SD) 

  X 

41 Björn Larsson (-)  X  

42 
Tommy Lönnström 
(SD) 

  X 

43 Tom Persson (SD)   X 

44 Amanda Funk (SD)   X 

45 
Mats Lagerman 
(LPO) 

  X 

13 Arnold Bengtsson (S) X   

 Summa 24 12 9 

 
Pär-Ove Lindqvist, Lillemor Bodman (M), Jan Hansson (M), 
Anniette Lindvall (M), Tomas Klockars (M), Fredrik Lindmark 
(M), Sven-Erik Larsson (M), Emil Wellander (M), Nils Detlofsson 
(L), Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) 
reserverar sig mot beslutet.  
 
Ordförande ställer därefter Gunilla Remnerts (V) 
ändringsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att inte anta ändringsförslaget.  
 
Ordförande ställer därefter Inger Gribergs (MP) första 
ändringsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att inte anta ändringsförslaget. 
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Ordförande ställer därefter Inger Gribergs (MP) andra 
ändringsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att inte anta ändringsförslaget. 
 
Ordförande ställer därefter Inger Gribergs (MP) tredje 
ändringsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att inte anta ändringsförslaget. 
 
Ordförande ställer därefter Nils Detlofssons (L) tilläggsförslag 
mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att inte 
anta tilläggsförslaget. 
 
Ordförande ställer slutligen Pär-Ove Lindqvists (M) 
tilläggsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att inte anta tilläggsförslaget. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Ekonomienheten 
För kännedom 

Samtliga nämnder 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §196/19   Dnr: KS 2019/268 

 

Brukningstaxa för VA 2020 för Lindesbergs kommun 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige antar brukningstaxa för VA 2020 för 
Lindesbergs kommun. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får 
kommunen meddela föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas 
belopp och hur avgifterna beräknas framgå. 
 
Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt 
sig av en arbetsform för att ha en långsiktig ekonomisk panering.  
 
Långsiktig ekonomisk planering används för att få 
resultaträkning, balansräkning och kassaflöde för de närmaste 
15 åren.  
 
Syftet är att kunna planera en jämn taxeutvecklingsplan och att 
ha en bra översikt mot kommunen när det gäller nya 
investeringar. 

 
Förslag till beslut 

 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 
brukningstaxa för VA 2020 för Lindesbergs kommun. 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Mats Lagerman (LPO) föreslår att taxorna inte höjs. Istället ska 
berörda myndigheter och förvaltningar samt förbund göra 
erforderliga effektiviseringar och rationaliseringar. 
 
Anders Ceder (S) förslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsens förslag ställs mot 
Mats Lagermans (LPO) föreslag och finner att 
kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Mats 
Lagermans (LPO) förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservationer 

 

Mats Lagerman (LPO) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §197/19   Dnr: KS 2019/269 

 

Anläggningstaxa för VA 2020 för Lindesbergs 
kommun 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige antar anläggningstaxa för VA 2020 för 
Lindesbergs kommun. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:414) får 
kommunen meddela föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas 
belopp och hur avgifterna beräknas framgå. Förslaget innebär 
att anläggningstaxan blir oförändrad. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 
anläggningstaxa för VA 2020 för Lindesbergs kommun. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Mats Lagerman (LPO) föreslår att taxorna inte höjs. Istället ska 
berörda myndigheter och förvaltningar samt förbund göra 
erforderliga effektiviseringar och rationaliseringar. 

 
Beslutsgång 

 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsens förslag ställs mot 
Mats Lagermans (LPO) föreslag och finner att 
kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Mats 
Lagermans (LPO) förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservationer 

 
Mats Lagerman (LPO) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §198/19   Dnr: KS 2019/270 

 

Avfallstaxa för 2020 för Lindesbergs kommun 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige antar avfallstaxa för 2020 för Lindesbergs 
kommun. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela 
föreskrifter om att avgifter ska betalas för insamling, transport, 
återvinning och bortskaffande av avfall. 
 
2019 ändrades taxan för markbehållare vid flerbostadshus, till 
endast en fast avgift/år för restavfall och blandat avfall från att 
ha varit viktbaserad. 
 
Efter uppföljning och förenklad hantering av tömningen för 
markbehållare, har det visat sig att den mest rättvisa taxan för 
den här typen av tömning är en fast avgift per behållare oavsett 
avfallsslag. 
 
I förslaget innebär det att avgiften för hämtning av matavfall vid 
flerbostadshus för markbehållare inte kommer att vara per 
lägenhet utan en fast avgift per behållare/år, och att avgiften för 
restavfall och har sänkts. 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta avfallstaxa 
för 2020 för Lindesbergs kommun. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Mats Lagerman (LPO) föreslår att taxorna inte höjs. Istället ska 
berörda myndigheter och förvaltningar samt förbund göra 
erforderliga effektiviseringar och rationaliseringar. 
  
Beslutsgång 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ordförande föreslår att kommunstyrelsens förslag ställs mot 
Mats Lagermans (LPO) föreslag och finner att 
kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Mats 
Lagermans (LPO) förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservationer 

 
Mats Lagerman (LPO) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §199/19   Dnr: KS 2019/288 

 

Taxa för försäljning av industrimark samt upphävande 
av tidigare taxa för industrimark 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige antar beslut om försäljning av mark enligt 
riktlinje för markanvisning (KS 2019/180). Beslutet medför att 
tidigare antagna beslut, KF §32/2015 samt KF 6/2003, upphävs. 
  
Ärendebeskrivning 

 
De beslut som antagits gällande försäljning/prissättning av 
mark inom Lindesbergs kommun anses inte längre 
överensstämma med marknadsvärdet.  
 
Ett exempel är norra industriområdet i Lindesbergs centralort. 
Där är priset bestämt till 85 kr/kvm inklusive anslutningsavgift. 
Området är inte färdigställt och byggs ut för varje ny etablering. 
Det har resulterat i att det är svårt att fastställa den egentliga 
kostnaden som området omfattas av och som borde ligga till 
grund för försäljningspriset. Området har dessutom problem 
med dagvatten och allt eftersom fler etableringar sker, ko mmer 
problematiken behöva utredas och lösas. Detta kommer kosta 
kommunen pengar som vi i dagsläget inte får igen i form av 
intäkter vid försäljning.   
 
För att motverka att kommunen säljer dels industrimark men 
även annan mark till en större kostnad än intäkt, föreslås 
försäljningen av mark att göras till ett pris som sätts utifrån 
riktlinjerna för markanvisning, dvs utifrån marknadsmässiga 
priser. Beslutet innebär att de gamla besluten om taxor upphävs. 
 
Kommunstyrelsen (KS §181/19) återremitterar ärendet för att 
titta efter en modell som motverkar spekulation, exempelvis 
liknande den i Örebro eller Kumla samt att priset ska täcka 
kostnaderna för exploateringen. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta beslut 
om försäljning av mark enligt riktlinje för markanvisning (KS 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019/180). Beslutet medför att tidigare antagna beslut, KF 
§32/2015 samt KF 6/2003, upphävs. 
 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tillväxtförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §200/19   Dnr: KS 2019/299 

 

Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige antar taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är ansvarig 
kontrollmyndighet för att utföra offentlig livsmedelskontroll 
inom Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors kommuner. 
Kostnaderna för den offentliga livsmedelskontrollen ska täckas 
av avgifter.  
 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 
2017/625 i kraft. Detta innebär att nuvarande taxa behöver 
ändras, eftersom den innehåller hänvisningar till nu gällande 
kontrollförordning (EG) 882/2004. 
 
Förslaget till ny taxa innehåller inte några förändringar i avgift, 
eller hur avgift kommer att tas ut, jämfört med nu gällande taxa. 
Den nya taxan är endast en formell justering med anledning av 
ändrad lagstiftning. 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Mats Lagerman (LPO) föreslår att taxorna inte höjs. Istället ska 
berörda myndigheter och förvaltningar samt förbund göra 
erforderliga effektiviseringar och rationaliseringar. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår att kommunstyrelsens förslag ställs mot 
Mats Lagermans (LPO) föreslag och finner att 
kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Mats 
Lagermans (LPO) förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservationer 

 

Mats Lagerman (LPO) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsnämnden 
För kännedom 

Kostchefen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §201/19   Dnr: KS 2019/329 

 

Riktlinje för investeringar 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige antar riktlinje för investeringar i 
Lindesbergs kommun. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Revisorerna i Lindesbergs kommun genomförde 2017 en 
granskning av styrning, kontroll och uppföljning av projekt och 
investeringar. Där framkom att riktlinjen för investeringar 
behövdes uppdateras. Rutinerna för ätor behöver stärkas och att 
det saknas ett ändamålsenligt systemstöd. Det har även skett en 
uppföljning av granskningen och där framkom att alla åtgärder 
inte var genomförda. Riksdagen beslutade hösten 2018 om en ny 
kommunal bokförings-och redovisningslag, lag om kommunal 
bokföring och redovisning. Den nya ska tillämpas from 2019. 

Nu har riktlinjen uppdaterats utifrån ny lagstiftning, rutinerna 
för ätor har tydligt gjorts. De skall rapporteras till 
kommunstyrelsen när det uppkommer, behovsrapporten för 
investeringar är uppdaterad så det skall finnas med en kalkyl av 
kostnader för investeringar och vad huvudsyftet med 
investeringen är (ny verksamhet, kvalitetshöjande, 
reinvestering, miljö/klimat eller lagkrav). Ett ändamålsenligt 
system kommer att införas i början på 2020 och det blir en 
modul i Stratsys. 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
riktlinje för investeringar i Lindesbergs kommun. 
 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §202/19   Dnr: KS 2019/115 

 

Motion från Lillemor Bodman (M) om 
integrationsarbete i Lindesbergs kommuns skolor 
 
Beslut 

 
Motionen besvaras med barn- och utbildningsförvaltningens 
skrivelse. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion om 
integrationsarbetet i Lindesbergs kommuns skolor. 
 
Lillemor Bodman (M) föreslår att: 
 

• Alla skolformer i Lindesbergs kommun ser över, dokumenterar 
och utvärderar vilket integrationsarbete som görs 

• Att en samordning mellan skolformerna görs som skapar en 
progression i integrationsarbetet samt 

• Att kommunfullmäktige får ta del av arbetet som görs i en 
rapport 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 7 oktober 2019 
(BUN §103/19) att besvara remissen gällande motionen om 
integrationsarbete i Lindesbergs kommuns skolor med 
förvaltningens skrivelse. 
 
Förslag till beslut 

 
Motionen besvaras med barn- och utbildningsförvaltningens 
skrivelse. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Lillemor Bodman (M) föreslår bifall till motionen.  
 
Markus Lundin (KD), Jari Mehtäläinen (SD), Pär-Ove Lindqvist 
(M), Inger Griberg (MP), Mats Lagerman (LPO) och Nils 
Detlofsson (L) föreslår bifall till Lillemor Bodmans (M) förslag. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsens förslag ställs mot 
Lillemor Bodmans (M) föreslag och finner att 
kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Lillemor 
Bodmans (M) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och 
genomförs enligt följande: de som röstar på kommunstyrelsens 
förslag röstar ja och de som röstar på Lillemor Bodmans (M) 
förslag röstar nej. Omröstningen utföll med 23 ja och 22 nej. Av 
röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna 
röstade: 
 

Nr Namn Ja Nej Avstår 

1 Daniel Andersson (S) X   

2 Irja Gustavsson (S) X   

3 
Joacim Hermansson 
(S) 

X   

4 Jonas Bernström (S) X   

5 John Omoomian (S) X   

6 Sofie Krantz (S) X   

7 Anders Ceder (S) X   

8 Ulla Lundqvist (S) X   

9 Nafih Mawlod (S) X   

10 Lennart Olsson (S) X   

11 Bengt Storbacka (S) X   

12 Bo Stenberg (S) X   

14 Stefan Eriksson (S) X   

15 Ulf Axelsson (V) X   

16 Gunilla Remnert (V) X   

17 Hans Lindkvist (V) X   
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Nr Namn Ja Nej Avstår 

18 Jonas Kleber (C) X   

19 Susanne Karlsson (C) X   

20 Magnus Storm (C) X   

21 
Christina Pettersson 
(C) 

X   

22 Johan Andersson (C) X   

23 Tuula Marjeta (C) X   

24 
Pär-Ove Lindqvist 
(M) 

 X  

25 
Lillemor Bodman 
(M) 

 X  

26 Jan Hansson (M)  X  

27 Anniette Lindvall (M)  X  

28 Tomas Klockars (M)  X  

29 
Fredrik Lindmark 
(M) 

 X  

30 
Sven Erik Larsson 
(M) 

 X  

31 Emil Wellander (M)   X  

32 Nils Detlofsson (L)  X  

33 Markus Lundin (KD)  X  

34 
Margareta 
Andergard (KD) 

 X  

35 Inger Griberg (MP)  x  

36 Lars Ljunggren (SD)  X  

37 Mats Seijboldt (SD)  X  

38 Jari Mehtäläinen (SD)  X  

39 
Krister Jakobsson 
(SD) 

 X  

40 
Fredrik Rosenbecker 
(SD) 

 X  

41 Björn Larsson (-)  X  
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Nr Namn Ja Nej Avstår 

42 
Tommy Lönnström 
(SD) 

 X  

43 Tom Persson (SD)  X  

44 Amanda Funk (SD)  X  

45 
Mats Lagerman 
(LPO) 

 X  

13 Arnold Bengtsson (S) X   

 Summa 23 22  

 
 
Reservationer 

 
Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M), Jan Hansson (M), 
Anniette Lindvall (M), Tomas Klockars (M), Fredrik Lindmark 
(M), Sven-Erika Larsson (M), Emil Wellander (M), Nils 
Detlofsson (L), Markus Lundin (KD), Margareta Andergard (KD), 
Inger Griberg (MP), Lars Ljunggren (SD), Mats Seijboldt (SD), 
Jari Mehtäläinen (SD), Krister Jakobsson (SD), Fredrik 
Rosenbecker (SD), Björn Larsson (-), Tommy Lönnström (SD), 
Tom Persson, Amanda Funk (SD) och Mats Lagerman (LPO) 
reserverar sig mot beslutet. 
_____ 

 
För kännedom 

Barn- och utbildningsnämnden 
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KF §203/19   Dnr: KS 2019/186 

 

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Sanna 
Jansson (L) 
 
Beslut 

 
Stina Sundling (L) utses till ny ersättare i socialnämnden till och 
med 2022-12-31 efter Sanna Jansson. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Sanna Jansson (L) har den 5 juni 2019 inkommit med sin 
avsägelse som ersättare i socialnämnden. 
 

Förslag till beslut 

 
Nils Detlofsson (L) föreslår att Stina Sundling (L) utses till ny 
ersättare. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Nämndsekreterare 
För kännedom 

Socialnämnden 
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KF §204/19   Dnr: KS 2019/315 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Beslut 

 
Ärendet utgår och återkommer vid nästa sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige 

1. antar arbetsordning för kommunfullmäktige 

2. upphäver tidigare arbetsordning för kommunfullmäktige 
AKK2016/95, beslutad av kommunfullmäktige §156/2016. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Arnold Bengtsson (S) förslår att ärendet utgår och återkommer 
vid nästa sammanträde.  

 

_____ 
 
För åtgärd: 

Kanslichef 
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KF §205/19 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Kommunfullmäktige: 
 
2019-10-23 BUN § 204 Svar Revisionsrapport 
Granskning styrning ledning gymnasieskolan.pdf Dnr KS 
2019/183 

  

 
 
2019-11-12 Revisionsrapport Uppföljning granskning 
av kommunstyrelsens interna kontroll för inköp och 
upphandling Dnr KS 2019/321 
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KF §206/19   Dnr: KS 2019/342 

 

Interpellation från Markus Lundin (KD) till Irja 
Gustafsson (S) om att Lindesbergs kommun är 
underkänd i Ungdomens Nykterhetsförbunds ranking 
 
Beslut 

 

Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Markus Lundin (KD) har inkommit med en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande, Irja Gustafsson (S). Irja 
Gustafsson (S) har inkommit med skriftligt svar. 
 
Förslag till beslut 

 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 

 
_____ 
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KF §207/19   Dnr: KS 2019/291 

 

Interpellation från Inger Griberg (MP) till Irja 
Gustafsson (S) om att underlätta för cyklister 
 
Beslut 

 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation till Irja 
Gustafsson (S). Irja Gustafsson har inkommit med ett skriftligt 
svar.  
 
Förslag till beslut 

 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §208/19   Dnr: KS 2019/360 

 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning för 
Amanda Funk (SD) 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. godkänna Amanda Funks (SD) avsägelse som ledamot i 

kommunfullmäktiges valberedning 
2. utse Tommy Lönnström (SD) till ny ledamot 
3. platsen som ersättare lämnas vakant. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Amanda Funk (SD) har inkommit med en avsägelse som ledamot 
i kommunfullmäktiges valberedning. 

 
Förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. godkänna Amanda Funks (SD) avsägelse som ledamot i 

kommunfullmäktiges valberedning 
2. utse Tommy Lönnström (SD) till ny ledamot 
3. platsen som ersättare lämnas vakant. 

 
_____ 

 
För åtgärd: 

Nämndsekreterare 
Kanslichef 
För kännedom 

  Ordförande kommunfullmäktiges valberedning 

  Amanda Funk (SD) 

  Tommy Lönnström (SD) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §209/19   Dnr: KS 2019/359 

 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden för Amanda 
Funk (SD) 
 

Beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. godkänna Amanda Funks (SD) avsägelse som ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden 
2. utse Mats Seijboldt (SD) till ny ledamot 
3. platsen som ersättare lämnas vakant. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Amanda Funk (SD) har inkommit med en avsägelse som ledamot 
i kommunfullmäktiges valberedning. 

 
Förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. godkänna Amanda Funks (SD) avsägelse som ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden 
2. utse Mats Seijboldt (SD) till ny ledamot 
3. platsen som ersättare lämnas vakant. 

 

_____ 
 
För åtgärd: 

Nämndsekreterare 
 
För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 
Amanda Funk (SD) 
Mats Seijboldt (SD) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
KF §210/19   Dnr: KS 2019/358 

 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen för Amanda Funk (SD) 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. godkänna Amanda Funks (SD) avsägelse som ersättare i 

kommunstyrelsen 
2. utse Tommy Lönnström (SD) till ny ersättare 
 
Ärendebeskrivning 

 
Amanda Funk (SD) har inkommit med en avsägelse som 
ersättare i kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. godkänna Amanda Funks (SD) avsägelse som ersättare i 

kommunstyrelsen 
2. utse Tommy Lönnström (SD) till ny ersättare. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Nämndsekreterare 
Kommunsekreterare 
 
För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
Amanda Funk (SD) 
Tommy Lönnström (SD) 
 
 

 
 

 


