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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-06-13 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
 
 
  

Plats och tid: 
 

Lindeskolans aula, Lindesberg, kl. 17:00-18.30 

Beslutande: Se bilaga 
 

Övriga deltagare: Helena Randefelt, kommunsekreterare 
Christer Lenke, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Ida Frödén, kanslichef 
Anna Ljungsten, kommunjurist 
Mats Melander, ordförande kommunala revisionen 
Inger Griberg, ersättare som inte tjänstgör 
 

Utses att justera Zaki Habib (S) och Per Söderlund (SD) med Irja Gustavsson (S) och Pär-Ove 
Lindqvist (M) som ersättare. 
 

Justeringens plats 
och tid: 

Kanslienheten torsdag den 21 juni 2018, kl. 11.00 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________ 
Helena Randefelt 

 
Paragraf 

 
70 - 86 

 
Ordförande 

 
_____________________________________________________ 
Fredrik Lindmark 

 
Justerare 

 
_____________________________________________________ 
Zaki Habib 

   
 Justerare _____________________________________________________ 

Per Söderlund 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöter 
Anders Ceder (S) 
Irja Gustavsson (S) 
Linda Svahn (S) 
Linda Andersson (S) 
Daniel Andersson (S) 
Joacim Hermansson (S) 
Zaki Habib (S) 
Kristine Andersson (S) 
John Omoomian (S) 
Lennart Olsson (S) 
Margareta Ahlm (S) 
Jonas Bernström (S)) 
Arnold Bengtsson (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Jonas Kleber (C) 
Susanne Karlsson (C) 
Tuula Marjeta (C) 
Christina Pettersson (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Gunilla Remnert (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Anniette Lindvall (M) 
Jan Hansson (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Margareta Tillas (L) 
Fredrik Lindmark (M) 
Bengt Evertsson (MP) 
Agneta Nilsdotter (MP) 
Per Söderlund (SD) 
Thord Durnell (SD) 
Mats Seijboldt (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ulla Lundqvist (S) för Farhia Ahmed Shekh (S) 
Bo Stenberg (S) för Annamaria Ericsson (S) 
Hans Boström (S) för Bengt Storbacka (S) 
Pia Sternheden (S) för Victoria Johansson (S) 
Bertil Jansson (M) för Sven-Erik Larsson (M) 
Sven Öberg (KD) för Ingrid Åberg (KD) 
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Ärendeförteckning 

 
§70/18 Information om hat och hot mot förtroendevalda och 

röstmottagare valåret 2018 och 2019 
  
§71/18 Utbetalning av kommunalt partistöd 
  
§72/18 Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda  
  
§73/18 Allmänhetens frågestund 
  
§74/18 Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Norra Örebro län, 

SOFINT 2017 
  
§75/18 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län, 

SOFINT 2017 
  
§76/18 Gång- och cykelplan i Frövi 2017 
  
§77/18 Strategi för informationssäkerhet 
  
§78/18 Begäran om utökad tid för byggnation av reservvattenledning 

Nora-Lindesberg 
  
§79/18 Mindre utökning av verksamhetsområden vatten och avlopp 2018 
  
§80/18 Taxa för tillsyn enligt Lag (2017:425) om e-cigaretter och 

påfyllnadsbehållare 
  
§81/18 Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 4 2017 
  
§82/18 Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om estetisk 

ljussättning inom kommunens tätorter  
  
§83/18 Svar på motion från Bo Carlqvist (L) om utökning av parkområde 

i Guldsmedshyttan  
  
§84/18 Meddelanden 
  
§85/18 Uppstart av industritekniska programmet 
  
§86/18 Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om ensamkommande 

flyktingungdomar 
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KF §70/18 
 
Informationsärenden 

Beslut 
 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Kanslichef Ida Frödén informerar kommunfullmäktige om antagen 
riktlinje Hat och hot mot förtroendevalda och röstmottagare valåren 
2018 och 2019. 
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KF §71/18   Dnr: KS 2018/97 
 
Utbetalning av kommunalt partistöd 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner utbetalning av partistöd till 
partierna enligt följande: 
 
Socialdemokraterna 263 900 kr 
Sverigedemokraterna 127 400 kr 
Moderaterna 113 750 kr 
Centerpartiet 100 100 kr 
Miljöpartiet 45 500 kr 
Vänsterpartiet 45 500 kr 
Liberalerna 31 850 kr 
Kristdemokraterna 31 850 kr 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från och med 1 februari 2014 har nya regler för partistöd i 
kommunallagen trätt i kraft, dessa ska gälla från och med 2015-01-
01. Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige § 161/2014 att anta 
nya riktlinjer för kommunalt partistöd i Lindesbergs kommun.  
 
I kommunens riktlinjer för partistöd samt i kommunallagens 1 kap 
12 § står det att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av 
fullmäktige minst en gång per år. 
 
Det står även att har redovisning och granskningsrapport inte 
lämnats in till kommunstyrelsen senast den 31 maj utbetalas inget 
stöd för nästkommande år.  
 
Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat 
in redovisning och granskningsrapport för 2017. 
 
Partistödet betalas årligen ut i förskott, senast 1 september.  
 
Väljer kommunfullmäktige att godkänna redovisning och 
granskning ska partistöd för 2019 betalas ut enligt följande: 
 
Socialdemokraterna 263 900 kr 
Sverigedemokraterna 127 400 kr 
Moderaterna 113 750 kr 
Centerpartiet 100 100 kr 
Miljöpartiet 45 500 kr 
Vänsterpartiet 45 500 kr 
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Liberalerna 31 850 kr 
Kristdemokraterna 31 850 kr 
 
Partistödet består av:  

• Ett grundstöd, som uppgår till 40 % av prisbasbeloppet 
• Ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet 

 
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner utbetalning av partistöd till 
partierna enligt följande: 
 
Socialdemokraterna 263 900 kr 
Sverigedemokraterna 127 400 kr 
Moderaterna 113 750 kr 
Centerpartiet 100 100 kr 
Miljöpartiet 45 500 kr 
Vänsterpartiet 45 500 kr 
Liberalerna 31 850 kr 
Kristdemokraterna 31 850 kr 
 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Ekonomienheten 
 
Meddelas för kännedom: 
Partierna 
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KF §72/18   Dnr: KS 2018/87 
 
Bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda  
 
Beslut 
 

• Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
inklusive reviderade arvodesnivåer antas. 

• Uppdragsbeskrivningar för ordföranden, vice ordföranden 
och oppositionsråd antas och förs in kommunstyrelsens, 
socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens 
reglemente samt kommunfullmäktiges arbetsordning. 

• Punkt 1.14 i kommunstyrelsens delegationsordning tas bort 
och ersätts med § 16 i Bestämmelser om ersättning för 
kommunalt förtroendevalda 

• Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
ska ses över inför varje ny mandatperiod. 

• § 2 punkt c förtydligas med att ett timarvode utgår för 
protokollsjustering 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har utsett en arvodesgrupp som ska se över 
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda, där 
varje parti i kommunfullmäktige har varsin representant. 
 
Arvodesgruppens arbete har resulterat till flertalet förändringar i 
bestämmelserna, samt förändringar i arvodesnivåerna. 
 
Förändringarna innebär: 
 

• Nästintill alla arvoden kopplas till riksdagsarvodet, och 
räknas upp med riksdagsarvodet istället för den procentuella 
löneökningen för kommunanställda. 

• Ersättning vid inställt sammanträde regleras. 
• 8-timmarsregeln tas bort 
• Maxtaket för förlorad arbetsförtjänst höjs 
• Arvode för protokollsjustering läggs till 
• Rätten till dygnsvila förtydligas 
• Ersättning för kostnader för barntillsyn förtydligas 
• En särskild utsedd arvodesgrupp införs för eventuell tolkning 

av bestämmelserna. 
• Schablonmetod för uträkning av förlorad arbetsinkomst för 

egna företagare ska beräknas på senast fastställda 
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inkomstdeklaration istället för sjukpenninggrundande 
inkomst 

• Uppdragsbeskrivningar för ordförande/oppositionsråd och 
viceordförande i nämnder och kommunfullmäktige föreslås 
införas i reglementen/arbetsordningar. 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 
• Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 

inklusive reviderade arvodesnivåer antas. 
• Uppdragsbeskrivningar för ordföranden, vice ordföranden 

och oppositionsråd antas och förs in kommunstyrelsens, 
socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens 
reglemente samt kommunfullmäktiges arbetsordning. 

• Punkt 1.14 i kommunstyrelsens delegationsordning tas bort 
och ersätts med § 16 i Bestämmelser om ersättning för 
kommunalt förtroendevalda 

• Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
ska ses över inför varje ny mandatperiod. 

• § 2 punkt c förtydligas med att ett timarvode utgår för 
protokollsjustering 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Linda Svahn (S), Jan Hansson (M), Christina Pettersson (C) och 
Kristine Andersson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 
 
Per Söderlund (SD) föreslår att arvodesnivån för kommunstyrelsens 
ordförande ska vara 80 % av riksdagsarvodet och för övriga 
kommunalråd 70 % av riksdagsarvodet samt att mötesarvoden sänks 
med 20 %. 
 
Gunilla Remnert (V) föreslår att 2018 års arvodesnivå ska kvarstå 
för kommunstyrelsens ordförande, barn- och utbildningsnämndens 
ordförande, socialnämndens ordförande, oppositionsråd och 
ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 
 
Agneta Nilsdotter (MP) och Ulf Axelsson (V) föreslår bifall till 
Gunilla Remnerts (V) förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
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Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
 
Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och 
ställer Sverigedemokraternas förslag mot Vänsterpartiets förslag för 
att utse motförslag till huvudförslaget. De som stödjer 
Vänsterpartiets förslag röstar ja och de som stödjer 
Sverigedemokraternas förslag röstar nej. 
 
Omröstningen utföll med 4 ja, 3 nej och 30 ledamöter avstod. Av 
bifogad röstningslista framgår hur var och en av ledamöterna 
röstade. 
 
Vänsterpartiets förslag blev därmed motförslag till huvudförslaget. 
 
Ordförande ställde därefter kommunstyrelsens förslag mot 
Vänsterpartiets förslag. De som stödjer kommunstyrelsens förslag 
röstar ja och de som stödjer Vänsterpartiets förslag röstar nej.  
 
Omröstningen utföll med 30 ja, 4 nej och 3 ledamöter avstod. Av 
bifogad röstningslista framgår hur var och en av ledamöterna 
röstade. 
 
Ordförande fann därmed att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Reservationer 
 
Per Söderlund (SD), Thord Durnell (SD) och Mats Seijboldt (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Per Söderlunds (SD) 
förslag till beslut. 
 
Ulf Axelsson (V), Gunilla Remnert (V), Bengt Evertsson (MP) och 
Agneta Nilsdotter (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Gunilla Remnerts (V) förslag till beslut. Ulf Axelsson (V) inkommer 
med skriftlig reservation för Vänsterpartiets räkning. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kanslienheten 

 
För kännedom: 
Personalenheten 
Ekonomienheten 
Förtroendevalda i Lindesbergs kommun 
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Ordförande ska lägga sin röst sist.  V             SD 
 
KS      V 
 

Nr Namn Närv Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

1 Anders Ceder (S) X   X X   

2 Irja Gustavsson (S) X   X X   

3 Linda Svahn (S) X   X X   

4 
Hans Boström 
Bengt Storbacka X   X X   

5 Linda Andersson (S) X   X X   

6 Daniel Andersson (S) X   X X   

7 
Joacim  
Hermansson (S) X   X X   

8 Zaki Habib (S) X   X X   

9 Kristine Andersson (S) X   X X   

10 John Omoomian (S) X   X X   

11 
Pia Sternheden 
Victoria Johansson (S) X   X X   

12 Lennart Olsson (S) X   X X   

13 Margareta Ahlm (S) X   X X   

14 Jonas Bernström (S) X   X X   

15 

Ulla Lundqvist 
Farhia Ahmed Shekh 
(S) 

X   X X   

16 Arnold Bengtsson (S) X   X X   

17 

Bo Stenberg 
Annamaria Ericsson 
(S) 

X   X X   

18 Nafih Mawlod (S) X   X X   

19 Jonas Kleber (C) X   X X   

20 Susanne Karlsson (C) X   X X   

21 Jenny Larsson (C) -       

22 Tuula Marjeta (C) X   X X   

23 Johan Andersson (C) -       

24 Christina Pettersson (C) X   X X   
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Ordförande ska lägga sin röst sist.  V             SD 
 
KS      V 
 

Nr Namn Närv Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

25 Ulf Axelsson (V) X X    X  
26 Gunilla Remnert (V) X X    X  

27 Pär-Ove Lindqvist (M) X   X X   

28 Anniette Lindvall (M) X   X X   

29 Jan Hansson (M) X   X X   

30 Lillemor Bodman (M) X   X X   

31 Bertil Jansson 
Sven Erik Larsson (M) 

X   X X   

32 Anna Öfverström (M) -    X   

34 Margareta Tillas (L) X   X X   

35 Sven Öberg 
Ingrid Åberg (KD) 

X   X X   

36 Bengt Evertsson (MP) X X    X  

37 Agneta Nilsdotter MP) X X    X  

38 Per Söderlund (SD) X  X    X 

39 Vakant (SD) -       

40 Pamela Hopkins (SD) -       

41 Thord Durnell (SD) X  X    X 

42 Jan Marne (SD) -       

43 Birgitta Duell (SD) -       

44 Mats Seijboldt (SD) X  X    X 

45 Anders Eriksson (SD) -       

33 Fredrik Lindmark (M) X   X X   

 Summa 30 4 3 30 30 4 3 
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KF §73/18   Dnr: KS 2018/72 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ingen fråga ställdes under allmänhetens frågestund. 
 
 
 
 
_____ 
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KF §74/18   Dnr: KS 2018/215 
 
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Norra 
Örebro län, SOFINT 2017 
 
Beslut 
 
Styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
SOFINTs styrelse ska komma till kommunfullmäktiges 
sammanträde i mars 2019 och redovisa de åtgärder som behöver 
åtgärdas beskrivna i revisionsrapporten. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den 28 maj 2018 inkom revisionsberättelse för 
Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT.  
 
Revisorerna har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och 
förbundsstyrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2017. 
 
Förbundsstyrelsen ansvarar för verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamhet och räkenskaper. 
 
Revisorerna ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, 
om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna 
kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
 
Revisorerna har utfört sin granskning utifrån lagen om finansiell 
samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed 
samt revisionsreglementet.  
 
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i 
Samordningsförbundet Norra Örebro län, SOFINT har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 
tillräcklig. 
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande och årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
revisionssed. 
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Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda. 
 
Förslag till beslut 
 
Styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
John Omoomian (S) föreslår att SOFINTs styrelse ska komma till 
kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2019 och redovisa de 
åtgärder som behöver åtgärdas beskrivna i revisionsrapporten. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande tar först upp revisorernas förslag till beslut och finner att 
förslaget godkänns. 
 
Ordförande tar därefter upp John Omoomians (S)tilläggsförslag och 
finner att förslaget godkänns. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT 
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KF §75/18   Dnr: KS 2018/216 
 
Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra 
Örebro län, SOFINT 2017 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 
Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT) för år 2017. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län, 
SOFINT, inkom den 28 maj 2018. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 
Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT) för år 2017. 
  
 

 
_____ 
 
Meddelas för kännedom: 
Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT) 
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KF §76/18   Dnr: KS 2017/214 
 
Gång- och cykelplan i Frövi 2017 
 
Beslut 
 
Gång- och cykelplan för Frövi antas med justeringen att delar av 
Järnvägsgatan utgör statlig väg. 
 
Ärendebeskrivning 
 
För några år sedan genomfördes en utredning som utmynnade i ett 
förslag till gång- och cykelplan för Lindesbergs tätort. I den fanns en 
kartläggning av befintliga gång- och cykelvägar i Lindesberg, 
förslag till nya sträckningar samt en schablonmässig beräkning av 
kostnaderna för de föreslagna nya gång- och cykelvägarna. 
 
Underlaget var framtaget som en meny av vilken politiken skulle 
kunna välja och prioritera för att utöka gång- och cykelnätet i 
Lindesbergs tätort. Så har skett under några år och i takt med att man 
tittar närmare på Frövi, dels genom den Fördjupade Översiktsplanen 
(FÖP), dels genom öppnandet av ett nytt industriområde så har det 
aktualiserats att genomföra en liknande utredning vad gäller gång- 
och cykelvägar i Frövi. 
 
En sådan beställdes av näringslivsenheten under år 2017 och ett 
förslag till gång- och cykelplan blev klar under hösten 2017. Den 
remitterades av tillväxtutskottet till den 23 april 2018 och fyra 
remissyttranden har inkommit. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Gång- och cykelplan för Frövi antas med justeringen att delar av 
Järnvägsgatan utgör statlig väg. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Näringslivsenheten 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §77/18   Dnr: KS 2018/206 
 
Strategi för informationssäkerhet 
 
Beslut 

 
Strategi för informationssäkerhet antas. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Informationssäkerhetsstrategin är ett övergripande dokument som 
redovisar kommunens övergripande mål och inriktning med 
informationssäkerhet samt hur ansvaret i dessa frågor är fördelat.  
Styrdokumentet Riktlinje för informationssäkerhet är mer detaljerat 
och konkretiserar denna informationssäkerhetsstrategi. 
Informationssäkerhetsstrategin gäller för informationssäkerhet inom  
Lindesbergs kommun och kompletterar kommunens övriga 
styrdokument inom bland annat IT, kvalitet, kommunikation och 
övrig säkerhet. Alla kommunens verksamhet omfattas av strategin 
vilket medför att det inte finns utrymme att besluta om lokala regler 
som avviker från denna.  
Informationssäkerhetsstrategin gäller även för kommunens bolag, 
undantaget när de använder sig av kommunens gemensamma 
informationstillgångar, eller då det finns särskilda behov av 
samordning. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Strategi för informationssäkerhet antas. 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Kommunala bolag 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §78/18   Dnr: KS 2018/164 
 
Begäran om utökad tid för byggnation av 
reservvattenledning Nora-Lindesberg 
 
Beslut 
 
Förslag gällande utökad tid för byggnation av reservvattenledningen 
Lindesberg – Nora antas, vilket innebär att byggnationen kommer att 
flyttas fram till 2019–2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Förslag gällande utökad tid för byggnation av reservvattenledningen 
Lindesberg – Nora antas, vilket innebär att byggnationen kommer att 
flyttas fram till 2019–2020. 
  
Lindesberg och Nora tog beslut under hösten 206 att bygga en 
reservvattenledning mellan Rya vattenverk och Nora 
verksamhetsområde. I avtalet fördelades investeringskostnader 
under ett antal år med start år 2017 och slut år 2019. Den sista 
etappen från Kungsheden till Lindesberg beräknas kosta cirka 42 
miljoner kronor och ska byggas 2019 enligt avtalsförslag. 
 
Projektet har försenats något på grund av att avtalet överklagades 
2017. Dessutom är sista sträckan lång och berör ett flertal 
markägare. Utöver det är investeringsbehovet i både Lindesberg och 
Nora relativt hög med ett flertal kostsamma projekt i båda 
kommunerna. 
 
Inför äskningarna för år 2019 togs det därför beslut att dela 
investeringen på två år, 2019 och 2020 för att hinna med 
projektering och bygget i lagom takt. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 
Förslag gällande utökad tid för byggnation av reservvattenledningen 
Lindesberg – Nora antas, vilket innebär att byggnationen kommer att 
flyttas fram till 2019–2020. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
Meddelas för kännedom: 
Ekonomienheten 
Nora kommun 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §79/18   Dnr: KS 2018/129 
 
Mindre utökning av verksamhetsområden vatten och 
avlopp 2018 
 
Beslut 
 
Lindesbergs kommun antar förslag till mindre utökning av 
verksamhetsområden inom kommunen. 
 
Lindesberg: Gammelbo 
Lindesberg: Dalkarshyttan (Golfbanan) 
Lindesberg: Grönbo 
Lindesberg: Gusselby 
Lindesberg: Norra Stafettgatan 
Lindesberg: Skogalund 
Lindesberg: Ånäs 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt beslut i direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen § 17/2014 ska alla mindre utökningar av 
verksamhetsområden för VA tas av kommunfullmäktige vid ett 
tillfälle/år.  
 
Dessa mindre utökningar kan utgöras av en till flera fastigheter. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 
Lindesbergs kommun antar förslag till mindre utökning av 
verksamhetsområden inom kommunen. 
 
Lindesberg: Gammelbo 
Lindesberg: Dalkarshyttan (Golfbanan) 
Lindesberg: Grönbo 
Lindesberg: Gusselby 
Lindesberg: Norra Stafettgatan 
Lindesberg: Skogalund 
Lindesberg: Ånäs 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §80/18   Dnr: KS 2018/149 
 
Taxa för tillsyn enligt Lag (2017:425) om e-cigaretter 
och påfyllnadsbehållare 
 
Beslut 
 
 Lindesbergs kommun antar följande taxa för tillsyn enligt Lag 
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 
 

1. Den som bedriver anmälningspliktig verksamhet med 
försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare ska betala en årlig tillsynsavgift på 
1 500 kronor. 

2. Avgiften tas ut i efterskott och ska betalas till 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt 26 § Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
utöver kommunen tillsyn enligt lagen. Kommunen får ta ut en avgift 
för tillsynen enligt 46 §. Kommunens tillsyn utförs av 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, enligt beslut i 
kommunfullmäktige. Avgiften används till finansiering av tillsynen. 
 
Avgiftens storlek (1 500 kronor/år) överensstämmer med avgiften 
för tillsyn enligt tobakslagen. Tidsåtgången och 
handlänningskostnaden bedöms vara likvärdig. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 
Lindesbergs kommun antar följande taxa för tillsyn enligt Lag 
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 
 

1. Den som bedriver anmälningspliktig verksamhet med 
försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare ska betala en årlig tillsynsavgift på 
1 500 kronor. 

2. Avgiften tas ut i efterskott och ska betalas till 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §81/18   Dnr: KS 2018/180 
 
Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 
4 2017 
 
Beslut 
 
Redovisning av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 
kvartal 4 2017 läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna 
rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Kommunerna rapporterar kvartalsvis. 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. 
 
Socialnämnden delgavs rapportering av ej verkställda beslut 
avseende kvartal 4 år 2017 den 19 april 2018.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Ordförande Fredrik Lindmark (M) föreslår att redovisning av ej 
verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 4 2017 läggs till 
handlingarna. 
_____ 
 
Meddelas för kännedom: 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §82/18   Dnr: KS 2017/394 
 
Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om estetisk 
ljussättning inom kommunens tätorter  
 
Beslut 
 
Motionen bifalls med beslutet att inrätta en arbetsgrupp för att 
identifiera lämpliga objekt och lämna förslag till belysning.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Bengt Evertsson (MP) och Inger Griberg (MP) föreslår i en motion 
daterad den 25 oktober 2017 att det skapas estetisk ljussättning av 
utvalda objekt såsom exempelvis pumphuset, Sundsbron, 
Kägelbanan och rondeller. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2017 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen. 
 
Motionen remitterades den 12 december 2017 till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande daterat 
den 2 mars 2018 där direktionen föreslår Lindesbergs kommun, om 
intresse finns, inrätta en arbetsgrupp med arkitektonisk och teknisk 
kompetens från Samhällsbyggnadsförbundet och förvaltningen, för 
att identifiera lämpliga objekt och lämna förslag på belysning. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 
Motionen bifalls med beslutet att inrätta en arbetsgrupp för att 
identifiera lämpliga objekt och lämna förslag till belysning. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Bengt Evertsson (MP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
_____ 
 
Meddelas för kännedom: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (27)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §83/18   Dnr: KS 2017/360 
 
Svar på motion från Bo Carlqvist (L) om utökning av 
parkområde i Guldsmedshyttan  
 
Beslut 
 
Motionen avslås. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Bo Carlqvist (L) föreslår i en motion daterad den 27 september 2017 
att kommunen ska avsätta medel för uppsnyggning av områden 
mellan fastigheter i Guldsmedshyttan samt iordningställa ett 
parkområde med en gång- och cykelstig ut mot Herrgårdsvägen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2017 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen. 
 
Motionen remitterades den 12 december 2017 till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande daterat 
den 2 mars 2018 där det framkommer att arealen endast berör ett 
fåtal fastighetsägare och den förväntade nyttan för allmänheten 
bedöms vara begränsad eftersom gång- och cykelvägen enligt 
förslaget inte tillgängliggör eller ansluter till ett större område eller 
promenadstråk. 
 
Den sammanlagda investeringen skulle uppgå till 540 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Motionen avslås. 
 
 
_____ 
 
Meddelas för kännedom: 
Bo Carlqvist (L) 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §84/18 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till kommunfullmäktige: 
 
2018-04-12 Inspektion av Bergslagens 
överförmyndarnämnd 20 mars 2018 Dnr 203-1482-2018 
Dnr  

  

 
2018-05-17 Ljusnarsberg KF § 24 Årsredovisning för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2017 Dnr  

  

 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §85/18   Dnr: KS 2018/183 
 
Uppstart av industritekniska programmet 
 
Beslut 
 
Tillväxtutskottet får igångsättningstillstånd för uppstart av 
Industritekniska programmet HT2018 
 
Finansiering sker genom omdisponering av budget från 
kommunstyrelsen till 
 
- barn- och utbildningsnämnden och tillväxtutskottet 
 
för 2018, 350 tkr till barn- och utbildningsnämnden 
för 2018, 350 tkr till tillväxtutskottet 
 
för 2019, 900 tkr till barn- och utbildningsnämnden 
för 2019, 900 tkr till tillväxtutskottet 
 
för 2020, 1.400 tkr till barn- och utbildningsnämnden 
för 2020, 1.400 tkr till tillväxtutskottet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lindeskolan har drivit verkstadsteknisk utbildning under ett antal år. 
Utbildningen lades ner av för få ansökningar år 2003. Därefter 
bedrev Masugnen arbetsmarknadsutbildning för vuxna i 
gymnasieskolans industrilokaler.  
 
År 2006 startades Teknikcollege där Örebro län var först ut. 
Lindeskolan och Masugnen gjorde en gemensam ansökan om att bli 
ett lokalt certifierat Teknikcollege och ingå i det regionala 
Teknikcollege i Örebro län. 
 
År 2006 beslutades i Lindesbergs kommun att komplettera 
vuxenutbildningen med gymnasial ungdomsutbildning. I Lindesberg 
beslutades även att bygga nya lokaler i anslutning till Masugnen för 
Teknikcollege utbildningarna. Teknikparken flyttades då över från 
Lindeskolan till Masugnen. Invigningen skedde februari 2009. 
 
År 2013 lades Industritekniska programmet ned för andra gången. 
Sedan dessa har Masugnen bedrivit arbetsmarknadsutbildning och 
yrkesvuxen-utbildning för vuxna.  
 
År 2016 uppvaktade representanter från lokala teknikföretag och 
intresseorganisationen Teknikcollege om att tillsammans med 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Lindesbergs kommun få starta upp Industritekniska programmet 
igen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschef i uppdrag 
att utreda och planera för uppstart av Industritekniska programmet 
hösten 2018. 
 
Till hösten 2018 finns 7 sökande till utbildning (mars 2018). 
Eftersom det finns fler sökande än platser på andra yrkesutbildning 
på Lindeskolan, förväntas att andrahandssökande till Industritekniskt 
program kan komma till. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 
Tillväxtutskottet får igångsättningstillstånd för uppstart av 
Industritekniska programmet HT2018 
 
Finansiering sker genom omdisponering av budget från 
kommunstyrelsen till 
 
- barn- och utbildningsnämnden och tillväxtutskottet 
 
för 2018, 350 tkr till barn- och utbildningsnämnden 
för 2018, 350 tkr till tillväxtutskottet 
 
för 2019, 900 tkr till barn- och utbildningsnämnden 
för 2019, 900 tkr till tillväxtutskottet 
 
för 2020, 1.400 tkr till barn- och utbildningsnämnden 
för 2020, 1.400 tkr till tillväxtutskottet 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tillväxtutskottet 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §86/18   Dnr: KS 2018/248 
 
Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om 
ensamkommande flyktingungdomar 
 
Beslut 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Agneta Nilsdotter (MP) föreslår i en motion daterad den 10 juni 
2018 att ensamkommande flyktingungdomar ska få stanna i 
Lindesbergs kommun även efter att de fyllt 18 år. Detta ska gälla 
även de som blivit åldersuppskrivna till 18 år, så att de kan avsluta 
sina gymnasiestudier i väntan på uppehållstillstånd. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Fredrik Lindmark (M) föreslår att motionen ska 
remitteras till kommunstyrelsen.  
 
 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kanslienheten 
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