TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, onsdag den 12
december 2018, kl 17:00, Storåskolans matsal.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!

Arnold Bengtsson (S)

Anna Nilsson

Ordförande

Sekreterare

Föredragningslista
Nr.

Ärende

Dnr

Beslutsärenden
1.

Allmänhetens frågestund (Kl. 18:15-18:45)

KS 2018/72

2.

Nedläggning av verksamheter i Ramshyttans
skola, Rockhammars skola och förskolan
Lönngården, TILLÄGGSHANDLINGAR
FRÅN KOMMUNSTYRELSEN

KS 2018/463

3.

Detaljplan för Lindesby 1:13 med flera för
Nytt bostadsområde i Torphyttan,
TILLÄGGSHANDLINGAR FRÅN
KOMMUNSTYRELSEN

AKK2016/442

4.

Revidering av bestämmelser om ersättning av KS 2018/87
arvode för kommunalt förtroendevalda 2019
TILLÄGGSHANDLINGAR FRÅN
KOMMUNSTYRELSEN

5.

Brukningstaxa för VA Lindesbergs kommun
2019 TILLÄGGSHANDLINGAR FRÅN
KOMMUNSTYRELSEN

KS 2018/373

Föredragande Tid

6.

Anläggningstaxa för VA Lindesbergs
kommun 2019 TILLÄGGSHANDLINGAR
FRÅN KOMMUNSTYRELSEN

KS 2018/375

7.

Avfallstaxa för Lindesbergs kommun 2019
TILLÄGGSHANDLINGAR FRÅN
KOMMUNSTYRELSEN

KS 2018/376

8.

Timtaxta för Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagens verksamheter 2019
TILLÄGGSHANDLINGAR FRÅN
KOMMUNSTYRELSEN

KS 2018/351

9.

Felparkeringsavgift i Hällefors, Nora,
Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun
TILLÄGGSHANDLINGAR FRÅN
KOMMUNSTYRELSEN

KS 2017/447

10.

Riktlinje för Avgifter och villkor för
bokningsbara lokaler inom barn- och
utbildningsförvaltningen
TILLÄGGSHANDLINGAR FRÅN
KOMMUNSTYRELSEN

KS 2018/347

11.

Utökad generell borgen för koncernen Linde
Stadshus AB TILLÄGGSHANDLINGAR
FRÅN KOMMUNSTYRELSEN

KS 2018/457

12.

Återförande av gemensam budget från barnoch utbildningsnämnden till socialnämnden
TILLÄGGSHANDLINGAR FRÅN
KOMMUNSTYRELSEN

KS 2018/460

13.

Samverkansavtal för gemensam politisk
nämnd och förvaltning för bygg- och
miljöverksamhet i Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora kommun
TILLÄGGSHANDLINGAR FRÅN
KOMMUNSTYRELSEN

KS 2018/352

17.

Avsägelse samt fyllnadsval av nämndeman
vid Örebro tingsrätt efter Birgitta Duell (SD)
TILLÄGGSHANDLING FRÅN (SD)

KS 2018/439

Interpellationer
18.

Interpellation från Inger Griberg (MP) till
barn- och utbildningsnämndens ordförande
om matsvinnet i kommunens skolor
TILLÄGGSHANDLING FRÅN (S)

19.

Meddelanden

KS 2018/383

Nytt ärende
20.

Avsägelse av uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige från Anna Öfverström
(M)

KS 2018/481
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-12-11

Ärende 2:
Ev. skolnedläggning

Plats och tid:

Näset, kommunhuset, kl. 9:00-9:30

Beslutande:

Irja Gustavsson (S)
Linda Svahn (S)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Kristine Andersson (S)
Daniel Andersson (S)
Anniette Lindvall (M)
Jonas Bernström (S)
Jonas Kleber (C)
Ingrid Åberg (KD)
Susanne Karlsson (C)
Mats Seijboldt (SD) för Per Söderlund (SD)
John Omoomian (S) för Bengt Storbacka (S)
Göran Gustavsson (M) för Vakant (SD)
Linda Andersson (S) för Vakant (C)
Jan Hansson (M) för Bengt Evertsson (MP)

Tjänstgörande
ersättare:

Övriga deltagare:

Ellinor Halldan, kommunsekreterare
Henrik Arenvang, kommundirektör
Gunilla Sandgren, ekonomichef
Anton Johansson, praktikant vid kommunstyrelsen
Maria Odheim Nielsen (V), ersättare som ej tjänstgör
Inger Griberg (MP), ersättare som ej tjänstgör

Utses att justera

Kristine Andersson (S) med Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare

Justeringens plats
och tid:

Kanslienheten tisdag den 11 december 2018

Underskrifter:

Sekreterare

_______________________

Paragraf

193 - 203

Ellinor Halldan

Ordförande

_____________________________________________________
Irja Gustavsson

Justerare

_____________________________________________________
Kristine Andersson

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-12-11

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-12-11

Anslaget sätts upp
Förvaringsplats
för protokoll
Underskrift

Justerandes signatur

Anslaget tas ned

Kanslienheten
......................................................................................
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Kommunstyrelsen

2018-12-11

Ärendeförteckning
§193/18

Justerandes signatur

Beslut från BUN § 164 med förslag om nedläggning av
verksamheterna för Ramshyttans skola, Rockhammars skola samt
förskolan Lönngården i Rockhammar
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-12-11

KS §193/18

Dnr: KS 2018/463

Beslut från BUN § 164 med förslag om nedläggning av
verksamheterna för Ramshyttans skola, Rockhammars
skola samt förskolan Lönngården i Rockhammar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om
nedläggning av verksamheter i Ramshyttans skola, Rockhammars
skola och förskolan Lönngården. Om kommunfullmäktige inte
beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, ger
kommunfullmäktige svar på om finansiering ska ske inom barn- och
utbildningsnämndens rambudget eller om kommunfullmäktige
skjuter till finansiering.
Beslutsparagrafen justeras omedelbart.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har presenterat konsekvensbeskrivning i maj år 2018
på minskad ram på 8,3 mnkr. Kommunstyrelsen beslutar att
förvaltningen ska ta fram ytterligare besparingsförslag och
konsekvensbeskrivningar. För barn- och utbildningsnämnden
innebär det ytterligare minskad ram på 1 mnkr till år 2019.
Den 13 augusti år 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden att
överlämna konsekvensbeskrivning gällande budget 2019 och beslut
om minskad ram år 2019 på ytterligare 1 mnkr, till
kommunstyrelsen.
Den 11 oktober beslutade barn- och utbildningsnämnden utifrån
ramminskning om effektiviseringar för nämndens verksamheter år
2019–2021.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 november 2018 om
åtgärder för att ha en budget i balans åren 2019 och 2020. För
verksamheterna i Ramsberg och Rockhammar beslutade barn- och
utbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besluta om nedläggning.
Kommunstyrelsen har tagit del av handling med dnr.nr KS
2018/463–7 på bordet.
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Utdragsbestyrkande

4 (6)

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-12-11

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om
nedläggning av verksamheter i Ramshyttans skola, Rockhammars
skola och förskolan Lönngården. Om kommunfullmäktige inte
beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, ger
kommunfullmäktige svar på om finansiering ska ske inom barn- och
utbildningsnämndens rambudget eller om kommunfullmäktige
skjuter till finansiering.
Ledamöternas förslag till beslut
Mats Seijboldt (SD) Jonas Kleber (C) föreslår avslag till barn- och
utbildningsnämndens förslag.
Linda Svahn (S), Pär-Ove Lindqvist (M), Ingrid Åberg (KD),
Kristine Andersson (S), Jan Hansson (M), Jonas Bernström (S), John
Omoomian (S), Daniel Andersson (S), Anniette Lindvall (M) och
Linda Andersson (S) föreslår bifall till barn- och
utbildningsnämndens förslag.
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att beslutsparagrafen
justeras omedelbart.
Beslutsgång
Ordförande föreslår följande beslutsgång: barn- och
utbildningsnämndens förslag mot Mats Seijboldt (SD) och Jonas
Kleber (C) avslagsförslag. Kommunstyrelsen godkänner
beslutsgången.
Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer barn- och
utbildningsnämndens förslag till beslut mot Mats Seijboldt (SD) och
Jonas Kleber (C) avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
De som röstar för barn- och utbildningsnämndens förslag röstar ja.
De som röstar för Mats Seijboldt (SD) och Jonas Kleber (C)
avslagsförslag röstar nej.
Omröstningen utföll med 12 ja och 3 nej. Av röstningslistan nedan
framgår hur var och en av ledamöterna röstade.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5 (6)

LINDESBERGS KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-12-11

Ordförande Irja Gustavsson (S) finner därmed att kommunstyrelsen
beslutat enligt barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut.
Barn- och utbildningsnämndens förslag: JA
Avslagsförslag: NEJ

Ordförande lägger sin röst
sist

Närv Ja

Namn

Nej Avstår
X

Jonas Kleber (C), vice
ordf
Linda Svahn (S)

X

Kristine Andersson (S)

X

Daniel Andersson (S)

X

Jonas Bernström (S)

X
X

Susanne Karlsson (C)
Pär-Ove Lindqvist (M)

X

Anniette Lindvall (M)

X

Ingrid Åberg (KD)

X

John Omoomian (S)

X

Linda Andersson (S)

X

Jan Hansson (M)

X

Göran Gustavsson ( - )

X
X

Mats Seijboldt (SD)
Irja Gustavsson, ordf

X

Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan
besluta om omedelbar justering av beslutsparagrafen och finner att
förslaget godkänns.
Reservationer
Mats Seijboldt (SD), Jonas Kleber (C) och Susanne Karlsson (C)
reserverar sig mot beslutet.
_____
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KS 2018/463-8

KS 2018/463-14

Annette Eklund
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Irja Gustavsson
den 10 december 2018 11:18
Kommun
VB: Ramsberg skolan

‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐
Från:
Skickat: den 9 december 2018 23:48
Till: Linda Svahn <Linda.Svahn@lindesberg.se>
Kopia: Irja Gustavsson <Irja.Gustavsson@lindesberg.se>
Ämne: Ramsberg skolan
Dear Linda,
My name is
and I am writing you regarding the proposal to close the school in Ramsberg (I live in
this village). Forgive me for writing in English, I am foreigner (from France) and my command of Swedish does not
allow me to well express the required nuances.
I do not have children and am therefore not emotionally engaged with keeping the school in Ramsberg, however, I
still would like to share with you my thoughts on the matter. Note that I am not writing this letter by request or
under pressure of people living in Ramsberg. Consider this letter as a Social Democrat with distant eyes friendly
writing to an elected Social Democrat.
I have been politically involved for social democracy in France and I was naturally motivated to attend the Sunday
meeting two weeks ago where you explained the rationale for your decision to close the school. I left this meeting
worried because it was, in my opinion, one additional evidence that Social Democrats keep repeating the same
mistake in many European countries: trying to copy Conservatives by closing public services to pose as responsible
politicians.
I appreciate you clearly did not have an easy task at this meeting and you ought to be praised for having attended it.
You clearly displayed a thorough knowledge of the complexity behind the decision to close the Ramsberg school.
You promptly rebutted critics with facts, numbers and analyses. However, I am sad to say that I believe that while
you may have won the technocratic debate, you lost the heart of people. And I further believe that if, as Social
Democrats, we keep losing the heart of people, then the political future of social democracy will soon follow the
Ramsberg school and be terminated.
The discourse which was told in Ramsberg is not new and is known as the “destroy to improve” playbook.
Sociologists have well documented this as being the Troyan horse for dismantling public services. Here we close the
school to supposedly improve education. In other places, we reduce pensions to supposedly secure retirement, or
close hospitals to supposedly improve health care. We make the life of people harder, harsher and more painful and
tell them it is an improvement. Nowhere has this discourse delivered or has been convincing. The Ramsberg school
will not be an exception: sitting in a bus more than 2 hours every day cannot be a quality improvement in a child’s
education. Every parent knows it and every Social Democrat knows it too.
People do not vote Social Democrats to have a Conservative policy. If they wanted to have a Conservative policy,
they would simply vote more Conservatives. Since they don’t, it shows that they expect their elected Social
Democrats representatives to make decisions where people are not numbers in an Excel spreadsheet but individuals
with lives, hopes and dreams for themselves and their families. We fail when our answer to the people is a copy of
former British prime minister Margaret Thatcher’s justification to slash public services: “there is no alternative”. If
Social Democrats think and act as the heirs of Thatcher, something has become very very wrong in our party.
1

You may consider that I am grossly exaggerating but electoral outcomes and opinion polls in Europe do not allow us
to simply discard the people criticism. The Social Democrats had their worse performance at the last general
election in Sweden. One could argue that a majority of people will always vote Social Democrats by political
allegiance but this is no longer true. In France, our party now scores at 6,4 % and may soon simply only be
mentioned in history textbooks. How did this happen? By an accumulation of small decisions – such as closing a
school here and there to supposedly improve quality – which made people understood that Social Democrats have
become closer to the Conservatives than to the people who vote them. I am sorry to report that this too was
obvious at the Ramsberg school meeting.
Instead of voting for Social Democrats, who will the people vote for? We both know they will just replace the word
Social by Swedish. This is happening in Sweden and across all Europe. The only answer that Social Democrats have
so far proposed to their voters has been to rally against xenophobia. However, this has failed everywhere. Although
the surge of the Swedish Democrats may be too recent to alarm you, I still would like to let you know that their
French equivalent (le Front National) was the country's largest party (24,8 %) at the last 2014 European elections
and is likely to repeat and expand that score. People voting for a party that opposes closing schools – as it did during
the Ramsberg meeting – and proposes instead to maintain public services in every corner of the countryside is not a
pledge of allegiance to xenophobia or fascism. It just shows that we have stopped listening and lost the heart of
voters who fundamentally agree with our values.
We are losing a crucial political battle by tearing apart the social contract under the name of financial rationality and
handling the defense of this social contract to a party which, in its core identity, cannot care less about the social
contract supporting our democracies. Sure, closing the school in Ramsberg will definitively not change Swedish
politics and you may still decide to go ahead and close this school. I know people in Sweden call such a move a
“strong decision”. However small streams of frustration and anger become large rivers until a point where they can
no longer be stopped. I cannot believe that neither you and I wish that future.
Therefore, I would like to respectfully invite you to reconsider your decision to close the school and instead let
people know that social democracy is back everywhere in the countryside and does not lose its moral compass when
it goes far away from cities. There is no shame in making a U‐turn when facing opposition, there is only pride for
telling you have listened and understood them. Isn’t this the true definition of social democracy that we stand for?
Avec mes sincères salutations sociales démocrates,

2

KS 2018/463-10
Frågan om besparingar inom skolan är, såväl nationellt som lokalt, en het fråga. Det handlar
om besparingar med ett antal miljoner kronor och hot om skolnedläggningar. I likhet med
kollegiet på Ekbackens skola har vi, lärarkåren på Fröviskolan, sammanslutit oss för att be
politiker i Lindesbergs kommun se över hur beslut påverkar samtliga elever och skolor i
kommunen och inte bara de som berörs av nedläggningar.
Skolan är en av samhällets nyckelaktörer. Kommuner i Sverige centraliserar med jämna
mellanrum skolverksamheter till större orter av bland annat ekonomiska och kvalitetsmässiga
skäl. Här kan det argumenteras för att när en av landsbygdens viktigaste service – byaskolan –
upphör, går också attraktionen och intresset för bygden förlorad. Men det väsentliga är att
beakta och se till besparingars och resursfördelningars betydelse för likvärdig kvalitet i
kommunens alla skolor.
För många centraliserade skolor innebär ett sparkrav ett miljonbelopp. För att skolor ska
kunna spara sådana ansenliga summor krävs inte sällan kraftiga åtgärder. Dessa ingripanden
berör allt som oftast skolpersonal, och i förlängningen även elever och undervisning. När
skolpersonal minskar i antal förläggs bördor på pedagoger som redan är hårt utsatta i yrket.
En ohållbar arbetsbelastning leder till ökade sjukskrivningar och en glesare personaltäthet,
vilket riskerar att påverka undervisningens kvalitet. Kommuner är, enligt det nya läraravtalet,
skyldiga att motverka stress och ohälsa. En god arbetsmiljö är trots allt en grundläggande
förutsättning för trygghet, social utveckling och kunskapsutbyten för både personal och
elever.
För att skolor ska kunna vidmakthålla ökad måluppfyllelse och trygghet krävs att berörda
parter tar sitt ansvar. Skolans pedagoger och ledning har ett ansvar för den pedagogiska
verksamheten genom att planera, genomföra, utvärdera, och utveckla undervisning och
elevers lärande i skolan. Vårdnadshavare ansvarar för att ge sitt barn kärlek, trygghet, omsorg
och engagemang, i och utanför skolfrågor. Politikers ansvar torde vara att utarbeta och planera
långsiktiga strategier med rimliga ekonomiska premisser för utbildningssektorn och
skolledare i kommuner runt om i landet.
Besparingar sätter fokus på hur resurser inom skolor används och måste följaktligen ses i sin
helhet. Vi önskar därför, som tidigare redan nämnts, att våra kommunpolitiker ser över hur
besparingar och resursfördelningssystem påverkar samtliga elever och skolor i kommunen.
Hälsningar personalen på Fröviskolan 7-9
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YTTRANDE FRÅN SKOLGRUPPEN
RAMSBERG

Inför Kommunfullmäktige
12 december 2018
Lindesbergs Kommun

GÄLLANDE BEFINTLIGT BESLUTSUNDERLAG
Vi i Skolgruppen Ramsberg vill lyfta fram en del punkter som ingick i det
underlag som presenterades för Kommunstyrelsen på mötet den
27 november 2018.
Vi anser att det befintliga underlaget är bristfälligt och att det ej går att
fatta så viktiga beslut utan utförligare och mer korrekt information.
Vi upplever att man inte har tagit barnperspektivet eller långtgående
konsekvenser med i beräkningarna.

“RAMSBERG: 141 TKR PER ELEV”
- Lokalerna är idag värderade till drygt 700 000 kr.
Årshyran för 2017 uppgick till drygt 780 000 kr.
Enligt kontraktet ska hyran uppgå till drygt 900 000 kr.
-Schablonsiffror blir ofta missvisande och hyran är orimligt hög.
-Vad är den faktiska kostnaden för Ramshyttans skola?
Förslag:
-Kan man minska lokalytan för att minska hyran?
- Har man sökt några EU-bidrag för skolan?

”VI KAN INTE PÅVISA HÖGRE KVALITET ”

(TROTS HÖGRE KOSTNAD ÄN ANDRA SKOLOR I KOMMUNEN)
Man har inte heller kunnat påvisa att undervisningen håller lägre kvalitet i Ramshyttan.
- Det finns mycket forskning som visar på högre kvalitet vid mindre skolor och bättre resultat i
mindre klasser.
The effects of class size on academic achievement have been studied for decades. Although the results of
small scale randomized experiments and large-scale econometric studies point to positive effects of small
classes, some scholars have seen the evidence as ambiguous. This paper reports analyses of a 4-year,
large-scale randomized experiment on the effects of class size, project STAR in Tennessee. Although
implementation was not perfect, these analyses suggest that shortcomings in implementation probably led
to underestimates of the effects of class size. The analyses reported here suggest class size effects that are
large enough to be important for educational policy and that are quite consistent across schools. Thus,
small classes appear to benefit all kinds of students in all kinds of schools.
Nye, B., Hedges L. V. Konstantopoulos, S. 2000. The effects of small classes on academic achievement: The result of the Tennessee class
Size Experiment. American Educational Research Journal 37: pp123-151.

“RAMSBERGS FÖRSKOLA, PROGNOS”
Termin

Angivet antal barn
i åldern 1-5 år

Faktiskt antal barn

HT-18

18

20

VT-19

20

23

HT-19

19

….

VT-20

23

HT-20

19

VT-21

22

HT-21

19

Dessa siffror är fel
- På förskolan går det innevarande hösttermin
20 barn, och till våren kommer det att gå 23
barn där.
Underlaget som presenterades för
kommunstyrelsen innehåller alltså fel på 10-13%
under nuvarande och kommande termin.

De senaste 10 åren har det gått mellan 20-27
barn på förskolan per termin

Vi blir oroliga när dessa siffror, som är så oerhört enkla att kontrollera, inte stämmer.
Vilken trovärdighet har då de mer komplicerade beräkningarna?

”ELEVERNA I RAMSBERGS UPPTAGNINGSOMRÅDE SKULLE FÅ SIN
TILLHÖRIGHET PÅ HAGABACKENS SKOLA FÖR ÅK F-3 OCH PÅ
STORÅSKOLAN ÅK 4-5.”

Den information vi har fått pekar på att Hagabackens lokaler saknar kapacitet att ta
emot fler barn. Tydligen finns det fler platser på pappret än vad lokalerna tillåter.
- Finns det någon aktuell utredning som säkerställer att det finns
plats för våra barn på Hagabacken?

SKOLSKJUTSFRÅGOR
”Det blir fler elever som får åka längre
Ramshyttan, ytterligare ett fordon behövs
Start och slut på dagen, dagens regler
Ny upphandling klar våren 2020, nya förutsättningar där den framtida skolstrukturen
är med”
- En nedläggning av Ramsbergs skola kommer att innebära AVSEVÄRT längre resor
för SAMTLIGA barn. Somliga barn får drygt 4 mil enkel väg till skolan i Hagabacken
där de börjar från 6 års ålder.

DAGENS UPPTAGNINGSOMRÅDE FÖR
RAMSHYTTANS SKOLA OCH RAMSBERGS
FÖRSKOLA
- Är det inte att bättre att marknadsföra
och utveckla skolan istället för att släcka
ner bygden, och en stor del av norra
Lindebergs kommun?

Skolbarn
Förskolebarn
Hagabackens skola
Storåskolan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH REKRYTERING
”Från år 2015 har 25 tjänster annonserats ut på Ramshyttans skola, Rockhammars skola och
Vedevågs skola. På dessa annonser har vi fått 6 behöriga sökande, varav tre sökte samma
tjänst.”

- Gällde samtliga 25 annonser lärartjänster, eller inkluderar det här även andra kategorier?
-Hur aktivt har dessa tjänster annonserats ut?
Några rader på kommunens hemsida ger inte särskilt stor räckvidd.
- Idag har vi behörig personal som har arbetat länge på skolan.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH REKRYTERING
Några förslag:
Om hotet om nedläggning lyfts från skolan och man istället aktivt marknadsför
skolans fördelar kommer rekryteringen troligtvis att gå lättare. Vi hjälper gärna till!
- Vi har upprättat en lista med vikarier bland invånare i bygden som gärna ställer
upp då personal saknas. Hittills har ett 10-tal personer anmält intresse. Flertalet av
dessa har gedigen erfarenhet av undervisning.
-Små skolor ger bra träning för nyblivna pedagoger.
Kan man inte starta ett program för att ta emot nyutbildade pedagoger vid vår
skola?

VAD KRÄVS AV SKOLAN FÖR ATT VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE FÖR
LÄRARE?
”Tillgång till goda relationer, handledning, kollegialt lärande och vänskap
Arbetslag för att tillsammans kunna bidra med allt det som krävs, ämneskunskap (10-17 ämnen), IKTkunskap, elevvård m.m. Vi ser att lärare i dag vill vara bra på allt TILLSAMMANS, men inte var och en
på allt
Välfungerande närvarande elevhälsa
Välfungerande och närvarande skolledning
Kollegialt lärande: formativa arbetssätt, metakognition, differentierad undervisning, god bedömning
etc.”
-Vi ser inte varför personalen på Ramshyttans skola inte skulle kunna ha dessa möjligheter.
-Det borde vara en självklarhet att kollegor på olika skolor utbyter erfarenheter och att inte varje
enskild skola betraktas som en ö.
- Forskning vid Linneuniversitetet visar att i 7 av 10 fall påvisades en mer positiv attityd bland lärare i
mindre skolor.

SKOLANS ROLL I BYN
“En studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Educational Planning har undersökt hur
flyttmönstren påverkas av en skolnedläggning på landsbygden, såväl bland människor i gemen

som i gruppen barnfamiljer och såväl inom promenadavstånd från skolan som i ett större
upptagningsområde. Resultaten visar att inga mätbara effekter kan påvisas i något fall, vare
sig i direkt samband med nedläggningen eller inom en tvåårsperiod”

-Vad händer efter två år?

SKOLANS ROLL I BYN
I samma studie står att läsa:
"Att dra slutsatsen att en skolnedläggning är utan följder för de berörda vore emellertid förhastat. I den
vetenskapliga litteraturen på området har fler aspekter uppmärksammats. En rad studier har undersökt hur
det lokala näringslivet påverkas, andra har pekat på ett minskat engagemang i allmänhet och en förlorad
gemenskapshetskänsla i den berörda bygden och ytterligare andra på hur skolan har en symbolisk
betydelse som går förlorad, vid en nedläggning. Uppenbart är också att berörda skolbarn får tillbringa
mer tid i skolskjutsen och med att vänta på densamma. Förutom att det rimligen uppfattas som trist finns
studier som antyder att detta kan få menliga effekter på inlärningen. Å andra sidan finns studier som pekar
på att alltför små skolor kan ge liknande följder".

SKOLANS ROLL I BYN
-Ramsberg är en by med ett mycket aktivt
föreningsliv, stort engagemang och drivna
människor.
- Många av oss har aktivt valt att flytta hit,
mycket tack vare att byskolan gör bygden
levande.

Vi skulle känna oss fattiga
utan en skola i byn!

ARGUMENT FÖR OCH EMOT EN NEDLÄGGNING
Argument för nedläggning:
Högre krav på likvärdighet
Ensamarbetsplats
Skolledningsfunktion
Behörighet
Elevhälsa
Fria skolvalet
Trygghet
Lokaler

Argument emot nedläggning:
Små grupper
Trygghet
Närhet
Tidsaspekten
Bygdens överlevnad

Vi saknar dessa argument EMOT skolnedläggning:
-

Elever i små skolor tenderar att klara sig bättre i fortsatta studier.

-

Vissa elever får så långa resor att kommunen ej kan uppfylla sina
stadgar för skolskjuts vad gäller tid.

-

Våld- och beteendeproblemen är mindre i små skolor.

-

Barn med speciella behov plockas snabbt upp i små klasser.

-

Kostnad för tom skollokal om den läggs ner.

-

Ramsbergs skola renoverades förra året för drygt 3 miljoner för
en allergianpassning. Ska denna elev ej få gå grundskolan?

-

Frånvaro och avhopp är vanligare i större skolor.

-

Mindre skolor är tryggare, risken för anonymitet är mindre.

-

Små skolor fostrar bättre samhällsmedborgare än stora skolor.

UTDRAG UR FORSKNING I ÄMNET
Vi har inte hunnit sammanställa mer än ett axplock av de vetenskapliga artiklarna i ämnet.
Detta är alltså inte en helhetsbild, men ämnar visa att det finns forskning som visar att
skolnedläggning och långa bussresor påverkar elever och deras resultat negativt.

-Det finns inget underlag som visar att elever i små skolor presterar sämre än i stora skolor.
-Nedläggning av skolor medför att elever som tvingas flytta presterar sämre i skolan.
-Inom forskningen definieras långa bussresor som mer än 30 minuter.
-Långa bussresor påverkar elevers skolresultat, hälsa och sociala umgänge negativt.

-Det finns ett samband mellan långa bussresor och ökad ohälsa (fetma).

URKLIPP FRÅN VETENSKAPLIGA ARTIKLAR
Sidan kommunane fekk det fulle økonomiske ansvaret for drift av grunnskulen, har
mange små skular blitt lagde ned. Det blir hevda at små skular ikkje er fagleg på
høgd med dei større skulane. Men det finst ikkje fagleg dekning for ein slik påstand
(Solstad 2010).

We find that school consolidation has adverse effects on achievement in the
short run and that these effects are most pronounced for students exposed to school
closings. Furthermore, students initially enrolled in small schools experience the most
detrimental effects (Beuchert et al. 2016)

URKLIPP FRÅN VETENSKAPLIGA ARTIKLAR
The authors used multiple methods to study the academic performance and experiences of
Latino and African American high school students in the year following the closure of their
school. Quantitative analyses show declines in the transition cohort’s academic performance
after transferring to new schools. Qualitative findings help explain this pattern by describing
students’ interpretations of the closure and their experiences transitioning to new schools.
Overall, the case study suggests that closure added stressors to student who were already
contending with challenges associated with urban poverty (Kirshner, Gaertner and Pozzoboni
2010).

URKLIPP FRÅN VETENSKAPLIGA ARTIKLAR
The National Personal Transportation Survey data show that in 1969, 40.7% (95% confidence
interval [CI]_ 37.9–43.5) of students walked or biked to school; by 2001, the proportion was 12.9%
(95% CI_ 11.8 –13.9). Distance to school has increased over time and may account for half of the
decline in active transportation to school. Declining rates of active transportation among school
travelers represents a worrisome loss of physical activity (McDonald 2007).

Rising levels of childhood obesity in the United States and a 75% decline in
the proportion of children walking to school in the past 30 years have
focused attention on school travel (McDonald 2008).

URKLIPP FRÅN VETENSKAPLIGA ARTIKLAR
Scientists define a long bus ride as more than 30 minutes. Lu and Tweeten
(1973) found a negative effect of duration of bus rides on student
achievement.
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Hej
Angående förslaget om nedläggning av Ramshyttans skola saknar vi fortsatt fakta som stödjer beslut
om nedläggning och vi vill bemöta det underlag som vi alla har tagit del av från BUN och tjänstemän.
Vi vill ytterligare en gång få sagt att Ramshyttans skola är en väl fungerande skola med barn och lärare
som trivs, mår bra och har fina resultat. Vi har nyligen kämpat för att få en allergianpassad skola att
fungera, och efter stora insatser från personal, barn och familjer fungerar det äntligen bra. Som föräldrar
och anhöriga är vi självklart väldigt måna om att få behålla den personal som arbetar så fint med våra barn.
Inte minst är vi måna om att den elev som äntligen har fått tillgång till en anpassad skola får gå
grundskolan färdigt tillsammans med klasskamrater, och inte hänvisas till hemundervisning.
Vår dröm om att uppfostra våra barn i en skola med stor trygghet och stark samhörighet är verklighet idag
och vi är oerhört tacksamma för det. Det är en av anledningarna till att vi valt att bosätta oss just här. En
trygg skola med närhet till hemmen är en bra ingång till skolan enligt oss. Lärare bekräftar att eleverna från
Ramsberg går vidare som trygga barn till större skolor i högre ålder.
Om beslut tas att lägga ner Ramshyttans skola kommer det medföra stora konsekvenser för barnen,
anhöriga samt hela bygden på kort och lång sikt. Vi vädjar vi att all fakta granskas noga.
Vänligen läs bifogat material.
Om ni upptäcker att någon som borde få ta del av detta material saknas i sändlistan får ni gärna
vidarebefordra materialet eller meddela oss.
Med vänlig hälsning,
Skolgruppen i Ramsberg
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Det är dags att de som vill bevara småskolorna talar om var de ska ta pengarna ifrån
Socialdemokraterna och Moderaterna i Barn‐ och utbildningsnämnden i Lindesbergs
kommun vill ta ansvar. Kommunfullmäktige har gett nämnden i uppdrag att se till så att det
är bra kvalitet i våra förskolor och skolor, med fler elever i årskurs 9 som blir behöriga till
gymnasiet. Samtidigt ska nämnden minska sina kostnader med 9,3 miljoner för år 2019 och
ytterligare 7 miljoner för år 2020. Barn‐ och utbildningsnämnden har varit informerade om
detta under en längre tid och har vridit och vänt på frågan om hur besparingarna på
nämndens område ska hanteras sedan början av året. Den lösning nämnden har kommit
fram till ger möjlighet att bibehålla kvaliteten för kommunens totalt 2600 grundskoleelever
och ca 1000 förskolebarn och skulle inte betyda att vi sänker kvaliteten i verksamheten i
stort.
En del av de partier som nu offentligt säger att de inte vill lägga ner småskolorna är inte
konsekventa. I Barn‐ och utbildningsnämnden den 12 november var både Miljöpartiet och
Kristdemokraterna för en nedläggning av småskolorna. Inget av de andra partierna, dvs C, V
och SD har kommit med några andra alternativ eller förslag i nämnden under hela den tid
som besparingarna har diskuterats, det vill säga sedan början av 2018.
När de andra partierna i det här läget hänvisar till att det går att ta en tilläggsbudget eller
ändringsbudget betyder det att de vill flytta pengar från någon annan verksamhet i
kommunen – någon annan verksamhet som också redan har ett sparbeting då kommunen
ska minska sina kostnader med ca 40 miljoner de kommande åren. De talar dock inte om
varifrån de ska ta pengarna eller om nämnden ska ta pengarna inom den rambudget
nämnden har tilldelats.
Om nämnden ska ta besparingen inom sin egen verksamhet så kommer det att sänka
kvaliteten i verksamheten då det skulle betyda att vi får säga upp lärare eller annan
pedagogisk personal. Detta skulle antagligen resultera i att vi inte får ta del av statsbidrag
motsvarande 20 miljoner de kommande åren. Andra alternativ som inte skulle drabba
kvaliteten i undervisningen kan vara kraftiga nerdragningar i verksamheter såsom
kulturskola, familjecentralerna, fritidsgårdarna och nattbarnomsorgen.
Det är dags att de som vill bevara småskolorna bekänner färg och talar om hur de ska stå
upp för kvaliteten i alla kommunens skolor och varifrån de ska ta pengarna för att finansiera
verksamheterna i Ramsberg med 22 elever i F‐5, i Rockhammar med 14 elever i F‐3 och
förskolan Lönngården med 7 förskolebarn.
Socialdemokraterna i Barn‐ och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun
Linda Svahn (S), ordförande
Pär‐Ove Lindqvist (M), ledamot
Zaki Habib (S), vice ordförande
Linda Andersson (S), ledamot
Kent Wanberg (S), ledamot
Tomas Klockars (M), ersättare
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Barn- och utbildningsnämndens effektiviseringar
• Effektiviseringskrav 9,3 mnkr
Verksamhet

2019

2020

2021

2022

Förskola

-0,90

-1,80

-1,80

-2,80

Grundskola/fritids

-2,00

-4,00

-4,00

-5,00

Fritidsklubb

-0,70

-0,70

-0,70

-0,70

Fritidshem

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

Gemensam verksamhet FSK/GR

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

Central verksamhet

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

Särskola

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

Kulturskola

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

Gymnasieskola

-4,90

-7,00

-7,00

-7,00

Totalt BUN

-9,30

-14,30

-14,30

-16,30

Resultaten i kommunen
Behörighet åk 9 (samtliga elever)
90
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70

65
2014
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Lindesberg

Örebro län

2017
Riket

2018

Effektivisera
• Statsbidrag riskerar försvinna om vi sparar på personal!
• ”Statsbidraget får inte användas för att ersätta de egna
kostnaderna för förskoleklass och grundskola. Det innebär
att ni måste redovisa att ni inte har minskat era egna
kostnader per elev, om ni minskar kostnaderna kan det leda
till återkrav.”

Frågan om effektivitet, kostnad och
kvalitet
• Rockhammar, 166 tkr per elev.
• Ramsberg, 141 tkr per elev.
• 87 tkr i snitt i kommunen.
• Vi kan inte påvisa högre kvalitet.
• Ett 60-tal elever av 2600 elever berörs.
• Lönngården, 137 tkr per barn.
• 114 tkr i snitt i kommunen.

Förskolan Lönngården, Rockhammar, prognos placeringar

Prognos över barn med val av förskola som tillhör
upptagningsområdet, men gjort annat val.
Födelseår

HT-18

VT-19

HT-19

VT-20

2013

5

5

2014

2

2015
2016

HT-20

VT-21

2

2

2

1

1

1

3

3

3

HT-21

1

1

1

3

3

3

3

1

1

1

5

5

4

2017
2018
2019
2020
Totalt

11

11

6

6

Ramsbergs förskola, prognos
•
•
•
•
•
•
•

HT-18: 18 barn i åldrarna 1-5 år
VT-19: 20
HT-19: 19
VT-20: 23
HT-20: 19
VT-21: 22
HT-21: 19

Planerad elevfördelning till nya upptagningsområden
ROCKHAMMAR:
Eleverna i Rockhammars upptagningsområde skulle få sin tillhörighet till
Fröviskolan.
RAMSBERG:
Eleverna i Ramsbergs upptagningsområde skulle få sin tillhörighet på
Hagabackens skola för åk F-3 och på Storåskolan åk 4-5.
VEDEVÅG: Eleverna i åk 4-6 i Vedevågs upptagningsområde skulle få sin
tillhörighet till Frövi respektive Björkhagaskolan, lite beroende på var i
upptagningsområdet man bor.
• Elever boende i orten eller öster om Vedevåg, längs V 249 riktas mot Frövi.
• Elever boende väster eller norr om Vedevåg (S Måle, Rya och Bor) riktas mot
Björkhagaskolan.

Upptagningsområde Rockhammars skola

Diagram 1: Befolkningsutveckling Rockhammars skolas upptagningsområde. Observera bruten
axel! För 0-w gäller vänster axel. För 6-12 år, samt elevantal gäller höger axel. Från och med
2007 finns även förskoleklass med i elevantalet. Från och med 2015 endast årskurs F-3.

Upptagningsområde Ramshyttans skola

Diagram 3: Befolkningsutveckling Ramshyttans skolas upptagningsområde Observera
bruten axel! För 0-w gäller vänster axel. För 6-12 år, samt elevantal gäller höger axel.
Från och med 2007 finns även förskoleklass med i elevantalet.

Rockhammars skola
Elever med skolval till Rockhammars skola
Upptagningsområde

F

1

2

3

Totalt

Ekbackens skola

1

-

-

-

1

Vedevågs skola

1

-

1

1

3

Totalt

2

-

1

1

4

Elever med skolval från Rockhammars skola
Skola

F

1

2

3

Totalt

Ekbackens skola

-

-

-

1

1

Fröviskolan

1

1

5

3

10

Pilkrog friskola

-

-

1

-

1

Vedevågs skola

-

1

-

-

1

Totalt

1

2

6

4

13

Ramshyttans skola
Elever med skolval till Ramshyttans skola
Upptagningsområde
F
1

2

3

4

5

Totalt

Brotorpsskolan

-

-

-

1

-

-

1

Hagabackens skola

1

-

-

-

-

-

1

Totalt

1

-

-

1

-

-

2

Elever med skolval från Ramshyttans skola
Skola

F

1

2

3

4

5

Totalt

Björkhagaskolan

1

-

-

1

-

1

3

Hagabackens skola

1

-

-

1

-

-

2

Annan kommun

-

1

-

-

-

1

2

Löa friskola

-

1

1

1

-

-

3

Storåskolan

-

-

-

-

2

2

4

Totalt

2

2

1

3

2

4

14

Skolskjutsfrågor
• Det blir fler elever som får åka längre.
• Rockhammar, ingen kostnadsökning.
• Ramshyttan, ytterligare ett fordon behövs.
• Vedevåg, ingen kostnadsökning 2019/2020, därefter omplanering.
• Start och slut på dagen, dagens regler.
• Ny upphandling klar våren 2020,nya förutsättningar där den
framtida skolstrukturen är med.

Kompetensförsörjning och rekrytering
• Från år 2015 har 25 tjänster annonserats ut på Ramshyttans
skola, Rockhammars skola och Vedevågs skola.
• På dessa annonser har vi fått 6 behöriga sökande, varav tre
sökte samma tjänst.

Vad säger forskning och erfarenhet?

Vad krävs av skolan för elevens trygghet
och maximala kunskapsutveckling?
• Ämneskunniga, starkt engagerade, inspirerande, legitimerade lärare.
• Samarbetsinriktat individuellt lärande.
• Mångsidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd.
• Socialt utbud.
• Inkludering i en grupp och differentierad undervisning.
• Möjlighet att ge och ta relevant återkoppling.
• Få syn på den proximala utvecklingszonen genom metakognitiv lärarledd
undervisning.
• Ett välfungerande kvalitetsarbete

Vad krävs av skolan för att vara en
attraktiv arbetsgivare för lärare
• Tillgång till goda relationer, handledning, kollegialt lärande
och vänskap.
• Arbetslag för att tillsammans kunna bidra med allt det som
krävs, ämneskunskap (10-17 ämnen), IKT-kunskap, elevvård
m.m. Vi ser att lärare i dag vill vara bra på allt
TILLSAMMANS, men inte var och en på allt.
• Välfungerande närvarande elevhälsa.
• Välfungerande och närvarande skolledning.
• Kollegialt lärande: formativa arbetssätt, metakognition,
differentierad undervisning, god bedömning etc.

”Skolans roll i byn”
• En studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Educational
Planning har undersökt hur flyttmönstren påverkas av en
skolnedläggning på landsbygden, såväl bland människor i gemen som i
gruppen barnfamiljer och såväl inom promenadavstånd från skolan
som i ett större upptagningsområde.
• Resultaten visar att inga mätbara effekter kan påvisas i något fall, vare
sig i direkt samband med nedläggningen eller inom en tvåårsperiod.

Argument för och emot en
nedläggning
Argument för skolnedläggning:
• Högre krav på likvärdighet, ensamarbetsplats,
skolledningsfunktion, behörighet, elevhälsa, fria skolvalet,
trygghet, lokaler
Argument mot skolnedläggning:
• Små grupper, trygghet, närhet, tidsaspekten, bygdens
överlevnad

KS 2018/463-5

Till politiker i Lindesbergs kommun,
I en tid av oroligheter har vi, lärarkåren på Ekbackens skola, gått samman för att påvisa
konsekvenser av rådande besparingar. Skolor hotas av nedläggning och det fattas X antal
miljoner för kommunens skolor. Vi ber er politiker att titta på det ur ett helhetsperspektiv och
hur beslut påverkar samtliga elever i kommunen och inte bara de som berörs av
nedläggningarna. Lindesbergs kommun har uttalat att det vill att måluppfyllelsen ska öka för
elever i grundskolan, framförallt nyanlända elever.
Just nu finns en personalgrupp som utnyttjar varenda liten minut av sin arbetstid för att få
eleverna att lyckas i skolan. Vi kan inte effektivisera ytterligare då vi redan gör det lilla extra
för varje enskild individ. Vilket innebär att varje kronas besparing kommer innebära en
försämring för elevernas sociala- samt kunskapsutveckling. Med det sociala menar vi att
tryggheten för eleverna kan försämras, de får inte lika mycket tid med en vuxen som ser dem,
uppmuntrar dem samt uttrycker att de duger som de är. Med den kunskapsmässiga biten
menar vi att kommande budgetår med dess besparingar gör oss oroliga över vad det kan få för
konsekvenser för elevers måluppfyllelse. Besparingar kommer att leda till omorganisationer i
verksamheten.
Besparingar ger bland annat dessa konsekvenserna på vår skola:


Färre tillfällen där elever får möjlighet att jobba i halvklasser, alltså i en mindre grupp.



Nyanlända elever får sämre stöd till integrering och hjälp med sin kunskapsutveckling
då personalen inte hinner med att ge samma stöd som deras behov faktiskt kräver.



På Ekbackens skola har vi en hög måluppfyllelse och allmänt goda resultat i samtliga
ämnen. Det har vi lyckats med genom ett långsiktigt arbete. En sämre personaltäthet
kommer leda till att vi inte kan följa detta arbete på samma sätt vilket sannolikt leder
till sämre resultat.



Det finns risk att personal på skolan kommer att söka sig till andra kommuner där inte
lika hårda besparingar görs.

Vi på Ekbackens skola strävar efter att bli ännu bättre. För att det ska vara möjligt behöver vi
få stöd av våra politiker genom att få de resurser vi har, eller lite mer. Absolut inte mindre.
Vi ber därför er politiker, återigen, att se på besparingarna ur ett helhetsperspektiv och vilka
konsekvenser de kommer att få.
Hälsningar personalen på Ekbacken skola

Jämlikt fördelade resurser i skolorna i Lindesbergs kommun?

KS 2018/463-4

Jag skriver som ordförande i Lärarnas Riksförbund i Lindesbergs kommun. Som facklig organisation
lägger vi inte oss i politiken annat än när det gäller våra medlemmars villkor och arbetsmiljö. Den
debatt om glesbygdsskolornas vara eller inte vara är alltså inte vår sak att ta ställning till så länge det
finns resurser i kommunen som ger möjlighet att ge varje barn det stöd det behöver vare sig man bor
i t ex Ramsberg, Fellingsbro eller Lindesberg. Varje anställd ska ha tillräckliga resurser och tillräckligt
stöd för att kunna sköta sitt uppdrag.
Nu har vi blivit informerade om att det inte finns tillräckliga resurser för att driva nuvarande
kommunala verksamhet i Lindesberg. Att skatteintäkterna inte räcker till den service politikerna vill
ge utan bara till det nödvändigaste. Att besparingar på verksamheter måste ske och även på skolan.
Lindesberg är en kommun med många samhällen och byar och är därför dyrare än många kommuner
där allt finns samlat, dvs stordrift är billigare än småskalighet. Ju fler små skolenheter desto dyrare
alltså. Med det sättet att räkna är en elev i en liten skola dubbelt så dyr som en elev i en större skola.
I en mindre skola finns också sämre möjligheter för personalen att få varandras stöd och kunskap,
vilket kanske gör det oattraktivt att jobba där. Kvaliteten kan bli lidande. En lösning jag hört från
medborgare i byarna är då att bussa barn från andra byar och samhällen till deras skola. Hur
ekonomin och arbetsmiljön skulle se ut i ett sådant scenario har vi inte fått presenterat för oss, men
prognosen vi har sett är att barnantalet minskar i Ramsberg och Rockhammar.
Vi som fackförbund ser nu framför oss två alternativ. Det ena är att småskolorna behålls och att
barnen i dessa skolor får den extra resurs i form av pengar som behövs för att driva småskalighet,
vare sig de enskilda barnen har särskilda behov eller inte. Det betyder att andra barn i kommunen
inte kan vara säkra på att de får de resurser som behövs, eftersom man måste dra ner på personal på
andra skolor. Personal som blir överbelastade blir ofta sjuka eller har svårare att sköta sitt uppdrag.
Inget vi kommer att acceptera. Vad är alltså jämlik skola och likvärdiga resurser? Vad är rättvis
fördelning?
Ni politiker som kommer att rösta för småskolornas bevarande MÅSTE nu visa VAR ni tar
resurserna för detta! Och redan för kommande år! Eller fokuserar ni inte på VARJE elevs behov,
VARJE elevs rätt till måluppfyllelse samt personalens arbetsmiljö.
Som ni ser är jag mycket oroad över våra medlemmars arbetsmiljö, men hoppas att ni alla har en
fungerande lösning! Väntar på svar.

Lisbeth Fasth
Ordförande i Lärarnas Riksförbund, Lindesberg

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-11-27

Kommunstyrelsen (beslutande)

KS §169/18

12 (47)

Ärende 3

Dnr: AKK2016/442

Detaljplan för Lindesby 1:13 med flera för Nytt
bostadsområde i Torphyttan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar


Detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl. Lindesbergs kommun
antas.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av
Lindesbergs kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för
Lindesby 1:13 m.fl. Lindesbergs kommun.
Syftet med detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett
nytt bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en förskola.
Planen kommer även möjliggöra för infrastrukturlösningar samt mark
för allmänna ytor.
Ärendets tidigare behandling
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2018-05-31 –
2018-06-28. Därefter har förslaget varit utsänt på granskning under
tiden 2018-09-17 – 2018-10-08 Under granskningstiden har reviderade
planhandlingar funnits tillgängliga på Stadsarkitektkontoret samt
digitalt på www.sbbergslagen.se

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar:


Detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl. Lindesbergs kommun
antas.

_____
För kännedom
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-11-27

Kommunstyrelsen (beslutande)

KS §167/18
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Ärende 4

Dnr: KS 2018/87

Revidering av bestämmelser om ersättning av arvode
för kommunalt förtroendevalda 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
föreslagna förändringar i bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda enligt:
1. Bilaga till § 7:
Kommunstyrelsens ordförande som är heltidsengagerad (100%)
förtroendevald får arvode per månad motsvarande 90 % av
riksdagsarvodet (riksdagsarvodet för 2018 är 65 400 kronor, dvs
58 860 kronor).
Övriga förtroendevalda får för engagemang på heltid (100%) ett
arvode per månad motsvarande 80 % av riksdagsarvodet
(52 320 kronor år 2018). Förtroendevalda som tjänstgör på en
fast procentsats får en fast ersättning beräknad på att 100%
tjänstgöringsgrad ger 80% av riksdagsarvodet för övriga
förtroendevalda.
2. Bilaga till § 8:
Bilagan förtydligas med att till ordförande och vice ordförande
i nämnda organ betalas både sammanträdesarvoden och
årsarvoden samt att en ersättning på 5 % av riksdagsarvodet
utgår till vice ordförande i kommunrevisionen.
3. Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda ska gälla från
och med 2019-01-01
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog i juni 2018 nya bestämmelser om
ersättning till förtroendevalda som gäller från och med den 1 januari
2019.
De heltidsarvoderade i kommunen har därefter tagit initiativ till en
revidering av den beslutade ersättningsnivån som ännu inte börjat
gälla.
Vice ordförande i ett antal nämnder fick i de nya bestämmelserna ett
fast årsarvode för möten som ligger utanför sammanträden,
exempelvis beredningsmöten. I detta sammanhang föll vice

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-11-27

Kommunstyrelsen (beslutande)

ordförande i revisionen bort. Detta korrigeras nu i det nya förslaget
till bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.
Båda förslagen behandlades den 14 november 2018 i den av
kommunstyrelsen utsedda arvodesgruppen.
Arvodesgruppens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta
föreslagna förändringar i bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda enligt:
2. Bilaga till § 7:
Kommunstyrelsens ordförande som är heltidsengagerad (100%)
förtroendevald får arvode per månad motsvarande 90 % av
riksdagsarvodet (riksdagsarvodet för 2018 är 65 400 kronor, dvs
58 860 kronor).
Övriga förtroendevalda får för engagemang på heltid (100%) ett
arvode per månad motsvarande 80 % av riksdagsarvodet
(52 320 kronor år 2018). Förtroendevalda som tjänstgör på en
fast procentsats får en fast ersättning beräknad på att 100%
tjänstgöringsgrad ger 80% av riksdagsarvodet för övriga
förtroendevalda.
4. Bilaga till § 8:
Bilagan förtydligas med att till ordförande och vice ordförande
i nämnda organ betalas både sammanträdesarvoden och
årsarvoden samt att en ersättning på 5 % av riksdagsarvodet
utgår till vice ordförande i kommunrevisionen.
5. Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda ska gälla från
och med 2019-01-01
Ledamöternas förslag till beslut
Mats Seijboldt (SD) föreslår att arvodesnivån för kommunstyrelsens
ordförande ska var 80% av riksdagsarvodet.
Mats Seijboldt (SD) föreslår att arvodesnivån för övriga
kommunalråd ska vara 70% av riksdagsarvodet.
Mats Seijboldt (SD) föreslår att mötesarvode sänks med 20%.
Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan
besluta enligt Mats Seijboldt (SD) ändringsförslag gällande
arvodesnivå för kommunstyrelsens ordförande och finner att
ändringsförslaget avslås.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-11-27

Kommunstyrelsen (beslutande)

Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan
besluta enligt Mats Seijboldt (SD) ändringsförslag gällande
arvodesnivå för övriga kommunalråd och finner att
ändringsförslaget avslås.
Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan
besluta enligt Mats Seijboldt (SD) ändringsförslag gällande
mötesarvoden och finner att ändringsförslaget avslås.
Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan
besluta enligt arvodesgruppens förslag till beslut och finner att
förslaget godkänns.
Reservationer
Mats Seijboldt (SD) och Per Söderlund (SD) reserverar sig mot
beslutet.
_____
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
För kännedom:
Personalenheten
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-11-27

Kommunstyrelsen (beslutande)

KS §178/18
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Ärende 5

Dnr: KS 2018/373

Brukningstaxa för VA Lindesbergs kommun 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen
brukningstaxa för VA för 2019.
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen att arbeta aktivt med sina kostnader och utgifter.
Ärendebeskrivning
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen
meddela föreskrifter om taxa där avgifternas belopp och avgifterna
ska beräknas framgå.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen arbetar med en långsiktig
ekonomisk planering, som visar n prognos för de 15 närmaste åren.
Syftet med prognosen är att kunna planera en så jämn taxeutveckling
som möjligt, och att ha en så bra översikt mot kommunen när det
gäller nya investeringar.
I prognosen tas hänsyn till intäkter, kostnader och planerade
investeringar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen
brukningstaxa för VA för 2019.
Ledamöternas förslag till beslut
Per Söderlund (SD) föreslår att kommunstyrelsen uppmanar
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att arbeta aktivt med sina
kostnader och utgifter.
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till Per Söderlund (SD)
tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan
besluta enligt direktionens förslag till beslut med Pär Söderlund
(SD) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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_____
Meddelas för åtgärd
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
För kännedom
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen (beslutande)
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Ärende 6

Dnr: KS 2018/375

Anläggningstaxa för VA Lindesbergs kommun 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen
anläggningstaxa för VA för Lindesbergs kommun 2019, vilket
innebär en höjning med 3%
Ärendebeskrivning
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får kommunen
meddela föreskrifter om taxa där avgifternas belopp och hur
avgifterna ska beräknas framgå.
Förslaget innebär att priset för en normalvilla med en tomtyta på 800
m2, som ansluter sig till det kommunala ledningsnätet för vatten,
spillvatten och dagvatten blir 143 724 kr, en höjning med 4 158 kr.
Höjningen beror på det ökade material-, entreprenörs- och
personalkostnader.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen
anläggningstaxa för VA för Lindesbergs kommun 2019, vilket
innebär en höjning med 3%
_____
För kännedom
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärende 7

Dnr: KS 2018/376

Avfallstaxa för Lindesbergs kommun 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen
Avfallstaxa för 2019.
Ärendebeskrivning
Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela
föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport,
återvinning och bortskaffande av avfall.
Förslaget innebär att avfallstaxan blir oförändrad.
Taxan för markbehållare vid flerbostadshus, som avser hämtning av
restavfall och blandat avfall, ändras till endast en fast avgift/år, och
ersätter tidigare taxa (en fast avgift/år och en viktbaserad rörlig
avgift).
Behov har uppkommit att få återfyllnad av rent vatten i samband
med tömning av vissa typer av enskilda avlopp. Vilket medfört att
en ny avgift införts i förslaget.


Återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 kbm i samband
med tömning, med pris 1000 kr/tillfälle.

*(Sedan 1996, dvs för 22:a året, ger Nils Holgersson-gruppen, med
representanter från HSB riksförbund, Hyresgästföreningen
Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, ut rapporten ”Fastigheten
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas
fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika
kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen
Avfallstaxa för 2019.
_____
För kännedom
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärende 8

Dnr: KS 2018/351

Timtaxta för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens
verksamheter 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:




Ny timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens tillsyn
och prövning enligt miljöbalken, strålskyddslagen och plan- och
bygglagen på 960 kronor antas att gälla från och med den 1
januari 2019
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för varje kalenderår
(avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna timtaxan med
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s
hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen
är oktober månad 2018. Timtaxan höjs i steg om jämna 10
kr/tim.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamheter är till stor del
finansierade av taxor. Taxan kan bestå av fasta avgifter eller timtaxa.
Timtaxan styr övriga myndighetstaxor som nämnden har.
Självkostnadsprincipen gäller i all kommunal verksamhet, vilket
innebär att kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än
som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen eller landstinget tillhandahåller. Enligt kommunallagen
och de speciallagar som gäller för nämnden, finns det möjlighet att
finansiera en del av verksamheten med avgifter.
Nämndens nuvarande timtaxa antog att gälla från och med den 1
januari 2014 och var då på 820 kronor. Genom indexuppräkning är
taxan idag 830 kronor. Timtaxan motsvara idag inte kostnaderna för
den handläggning som genomförs. Det har bland annat fått
konsekvenserna att förvaltningen inte haft utrymme för att ha den
bemanning som skulle behövas för att genomföra all tillsyn och
kontroll som åligger nämndens verksamheter. Det har också lett till
att förvaltningen ligger efter när det gäller inventering av avlopp,
undersökning och sanering av förorenade områden, ajourföring av
primärkartor, möta kommunernas önskemål om planläggning, samt
att det länge varit ansträngt inom bland annat bygglov och
livsmedelskontroll. Dessutom har det lett till en mycket slimmad
organisation, vilket framförallt märks på arbetsmiljön och
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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arbetsbelastningen som i sin tur lett till bristande stöd till
samverkanskommunerna.
Att ändra timtaxan är första steget i att se över nämndens alla taxor.
Taxa enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, planoch bygglagen, alkohollagen, tobakslagen, sam mätningsuppdrag
kommer också behöva ses över och kommer att tas upp för beslut de
närmaste åren.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:




Ny timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens tillsyn
och prövning enligt miljöbalken, strålskyddslagen och plan- och
bygglagen på 960 kronor antas att gälla från och med den 1
januari 2019
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för varje kalenderår
(avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna timtaxan med
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s
hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen
är oktober månad 2018. Timtaxan höjs i steg om jämna 10
kr/tim.

_____
För kännedom
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen (beslutande)
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Ärende 9

Dnr: KS 2017/447

Felparkeringsavgift i Lindesbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen
revidering av felparkeringsavgifter, att implementera under första
halvåret 2019.

Ärendebeskrivning
Direktionen beslutade 2017-11-17 att föreslå kommunfullmäktige i
respektive kommun att anta förslag till reviderade felparkeringsavgifter.
Hällefors och Ljusnarsbergs kommun antog förslaget. Nora kommun
återremitterade förslaget i väntan på sin trafikutredning och
Lindesbergs kommun återremitterade också och önskade att ytterligare
ett nytt förslag på avgifter togs fram.
Trafikingenjör Håkan Blaxmo har tagit fram ett nytt förslag, vilket
innebär att Hällefors och Ljusnarsbergs kommun måste upphäva sina
tidigare beslut och anta det nya reviderade förslaget.
Det är önskvärt att samtliga medlemskommuner ska ha samma avgifter,
för en enklare hantering.
Förslag till revidering av felparkeringsavgifter
Det nya reviderade förslaget innebär att det endast är ”parkerat fordon”
överträdelsepunkt 38 ”längre än tillåten tid” som föreslås ändras från
600kr till 400kr.
En lista på överträdelser, dess belopp och eventuella kontrolltider
Stannat eller parkerat fordon
 01–08 800 kronor 0 minuter
 20–26 600 kronor 5 minuter
 30–31 800 kronor 0 minuter
 34–37 600 kronor 5 minuter
 38 400 kronor 5 minuter
 39–41 600 kronor 5 minuter

Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen
revidering av felparkeringsavgifter, att implementera under första
halvåret 2019.

Ledamöternas förslag till beslut
Mats Seijboldt (SD) föreslår avslag till tillväxtutskottets förslag till
förmån för att de avgifter som gäller idag kvarstår.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-11-27

Kommunstyrelsen (beslutande)

Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer tillväxtutskottets förslag till
beslut mot Mats Seijboldt (SD) förslag till avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt tillväxtutskottets förslag.
Reservationer
Per Söderlund (SD) och Mats Seijboldt (SD) reserverar sig mot
beslutet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-11-27

Kommunstyrelsen (beslutande)

KS §176/18
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Ärende 10

Dnr: KS 2018/347

Riktlinje för Avgifter och villkor för bokningsbara
lokaler inom barn- och utbildningsförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Anta föreslagna avgifter och rutiner för bokningsbara lokaler, inom
barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden.

Ärendebeskrivning
Taxor och avgifter för samtliga kommunala bokningsbara lokaler
beslutades i kommunfullmäktige 2012-12-11. En revidering skulle ske
2015–2016.
Nya taxor och avgifter för idrottslokaler beslutades i
kommunfullmäktige 2016-04-19 och gäller från 2016-07-01
Taxor och avgifter för övriga lokaler revideras inte, där gäller beslut
från 2012-12-11.
Lindeskolans aula renoveras hösten 2015 och det ges andra möjligheter
till arrangemang i aulan. Den 5 april år 2017 diskuteras priser och
avgifter för Lindeskolans aula i barn- och utbildningsnämnden.
Den 26 april år 2018 diskuteras priser och avgifter för övernattning i
skollokaler.
Den 4 juni år 2018 beslutas att förvaltningschef ska revidera taxor,
avgifter och rutiner för bokningsbara lokaler inom barn- och
utbildningsförvaltningen och återkomma till nämnden i augusti 2018.
Nämnden har tagit del av förslag på taxor och avgifter för uthyrning av
lokaler inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Anta föreslagna avgifter och rutiner för bokningsbara lokaler, inom
barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden.

_____
För kännedom
Förvaltningschef
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-11-27

Kommunstyrelsen (beslutande)

Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärende 11

Dnr: KS 2018/347

Riktlinje för Avgifter och villkor för bokningsbara
lokaler inom barn- och utbildningsförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Anta föreslagna avgifter och rutiner för bokningsbara lokaler, inom
barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden.

Ärendebeskrivning
Taxor och avgifter för samtliga kommunala bokningsbara lokaler
beslutades i kommunfullmäktige 2012-12-11. En revidering skulle ske
2015–2016.
Nya taxor och avgifter för idrottslokaler beslutades i
kommunfullmäktige 2016-04-19 och gäller från 2016-07-01
Taxor och avgifter för övriga lokaler revideras inte, där gäller beslut
från 2012-12-11.
Lindeskolans aula renoveras hösten 2015 och det ges andra möjligheter
till arrangemang i aulan. Den 5 april år 2017 diskuteras priser och
avgifter för Lindeskolans aula i barn- och utbildningsnämnden.
Den 26 april år 2018 diskuteras priser och avgifter för övernattning i
skollokaler.
Den 4 juni år 2018 beslutas att förvaltningschef ska revidera taxor,
avgifter och rutiner för bokningsbara lokaler inom barn- och
utbildningsförvaltningen och återkomma till nämnden i augusti 2018.
Nämnden har tagit del av förslag på taxor och avgifter för uthyrning av
lokaler inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Anta föreslagna avgifter och rutiner för bokningsbara lokaler, inom
barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden.

_____
För kännedom
Förvaltningschef
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum:
2018-11-27

Kommunstyrelsen (beslutande)

Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärende 12

Dnr: KS 2018/457

Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus
AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Bevilja utökad generell borgen avseende Linde Stadshuskoncernen
med 398 128 000 tills nytt beslut fattas. Att såsom för egen skuld
ingå borgen för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 2 482 523 000 kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Beloppen specificeras enligt tabellen
nedan:
Fastigheter i Linde AB
Lindesbergsbostäder AB
Linde Energi AB
Summa Koncernen
Linde Stadshus AB

1 750 323
607 200
125 000
2 482 523

*kkr

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 § 134 om
generell borgen för Linde Stadshus AB för år 2018. Beloppet
fastställdes till 1 993 945 000 kronor.
Höjningen av den generella borgen för Fastigheter i Linde AB med
398 128 000 kronor avser den nya 7-9 skolan Lindbackaskolan samt
om-/tillbyggnad av Brotorpsskolan.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Bevilja utökad generell borgen avseende Linde Stadshuskoncernen
med 398 128 000 tills nytt beslut fattas. Att såsom för egen skuld
ingå borgen för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 2 482 523 000 kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Beloppen specificeras enligt tabellen
nedan:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen (beslutande)

Fastigheter i Linde AB
Lindesbergsbostäder AB
Linde Energi AB
Summa Koncernen
Linde Stadshus AB
*kkr

1 750 323
607 200
125 000
2 482 523

Ledamöternas förslag till beslut
Per Söderlund (SD) föreslår avslag till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer förvaltningens förslag till
beslut mot Per Söderlund (SD) avslagsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Per Söderlund (SD) och Mats Seijboldt (SD) reserverar sig mot
beslutet.
_____
För kännedom
Kommuninvest
Fastigheter i Linde AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärende 13

Dnr: KS 2018/460

Återförande av gemensam budget från barn- och
utbildningsnämnden till socialnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 0,5 mnkr
återförs till socialnämndens budget från barn- och utbildningsnämnden.

Detta gäller för åren 2018 och 2019.
Ärendebeskrivning
En gemensambudget på 1 mnkr är framtagen för social- och barn- och
utbildningsnämnden. Av dessa ska 0,5 mnkr återföras från barn- och
utbildningsnämnden till socialnämnden.
Detta gäller för åren 2018 och 2019.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 0,5 mnkr
återförs till socialnämndens budget från barn- och utbildningsnämnden.

Ledamöternas förslag till beslut
Linda Svahn (S) föreslår tillägg till barn- och utbildningsnämndens
förslag till beslut, att det ska gälla för åren 2018 och 2019.
Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan
besluta enligt barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut med
Linda Svahn (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____
För kännedom
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Förvaltningschefer BUN/SN
Ekonomer BUN/SN

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärende 14

Dnr: KS 2018/352

Samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och
förvaltning för bygg- och miljöverksamhet i Hällefors,
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de
kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora kommuner ändras från och med den 1 januari
2019 under avsnittet Ekonomi och bidrag till nämndens och
förvaltningens verksamhet med följande tillägg:
Eventuella byggsanktionsavgifter för tillsyn enligt plan- och bygglagen
(PBL) och plan- och byggförordningen (PBF) tillfaller nämnden.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ansvarar för tillsyn enligt
plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF
för samtliga fyra samverkanskommuner. Nämnden har antagit en
tillsynsplan för år 2018, där det framgår hur tillsynen ska bedrivas.
Målet med byggnadsnämndens tillsyn är att:
 Se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav.
 Se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser
underhålls och sköts så att värden bevaras samt att
olägenheter och olycksrisker inte uppkommer.
 Säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de
tillstånd som krävs och att samhällets lagar och regler följs.
Om en åtgärd som kräver lov eller anmälan har påbörjats utan
startbesked eller tagits i bruk utan slutbesked ska byggnadsnämnden
ta ut en byggsanktionsavgift. Varken nämnden eller
samverkanskommunerna har beslutat hur byggsanktionsavgifterna
ska hanteras.
Idag har samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen en
bygglovhandläggare som arbetar med tillsyn. Kommunen får inte ta
betalt för sin tillsyn och därför är det skattemedel som bekostar
tillsynen. För att kunna ha en kontinuitet i arbetet med tillsyn
föreslås att de sanktionsavgifter som inkommer går till nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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De eventuella överskott som blir, går tillbaka till kommunerna efter
årets avräkning, i likhet med den rutin för återbetalning som finns i
samverkansavtalet idag, vilket är att överskottet fördelas efter
kommunstorlek. Storleken på de eventuella sanktionsavgifterna går
inte att specificera i dagsläget, då tillsynsarbetet pågått en kort tid
och beror på vilka ärenden som handläggs.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de
kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg och Nora kommuner ändras från och med den 1 januari
2019 under avsnittet Ekonomi och bidrag till nämndens och
förvaltningens verksamhet med följande tillägg:
Eventuella byggsanktionsavgifter för tillsyn enligt plan- och bygglagen
(PBL) och plan- och byggförordningen (PBF) tillfaller nämnden.

Ledamöternas förslag till beslut
Per Söderlund (SD) föreslår att byggsanktionsavgifter ska tillfalla
respektive kommun.
Kristine Andersson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer förvaltningens förslag till
beslut mot Per Söderlund (SD) ändringsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Per Söderlund (SD) och Mats Seijboldt (SD) reserverar sig mot
beslutet.
_____
För kännedom
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-10

Kanslienheten
Anna Nilsson

1 (1)
Dnr KS 2018/439

Ärende 18

Anna.Nilsson@lindesberg.se
Kommunfullmäktige

Fyllnadsval av nämndeman vid Örebro tingsrätt efter
Birgitta Duell (SD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser Krister Jakobsson (SD) till nämndeman vid
Örebro tingsrätt till och med den 31 december 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2018 att godkänna
Birgitta Duells (SD) avsägelse som nämndeman vid Örebro tingsrätt.
Kommunfullmäktige beslutade vid samma tillfälle att lämna denna plats
vakant tillsvidare.
Sverigedemokraterna inkom den 27 november 2018 med följande
nominering till platsen som nämndeman vid Örebro tingsrätt:
Krister Jakobsson (SD).

Henrik Arenvang
Kommundirektör

Anna Nilsson
Handläggare

För kännedom:
Örebro Tingsrätt
Krister Jakobsson

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015

Svar på interpellation
2018-12-11
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Dnr KS 2018/383

Kommunfullmäktige

Svar på interpellation om matsvinn

Ärende 19

Vi jobbar aktivt med att minska svinnet på enheterna genom att bland
annat göra två lite större och mer omfattande svinnmätningar per år.
Svinnmätningarna omfattar måltidsenhetens samtliga enheter och
ligger en gång på våren samt en gång på hösten. Däremellan uppmanas
enheterna att mäta tallrikssvinnet så ofta som går. Resultaten från
svinnmätningarna kommuniceras på kostråd för att barn och elever
ska få feedback.
I dagsläget finns det några enheter, inom framför allt
mottagningsköken, som har ett högre svinn än många andra.
Anledningen till det är att det svårare att spara mat som tillagats och
skickats från ett annat kök. Vissa mottagningskök har heller inte plats
eller möjlighet för en blaster som kan hjälpa till att kyla ner överbliven
mat på rätt sätt. Vissa av våra enheter tex Brotorpskolan och
Stadsskogsskolan har många små matsalar på grund av att dessa skolor
inte har någon gemensam matsal. Ju fler matserveringar vi har, ju mer
svinn genereras dessvärre eftersom vi inte kan ta hand om den mat
som har stått ute i dessa serveringar.
Några av de åtgärder och idéer som vi och måltidspersonalen har
jobbat fram tillsammans med vår projektanställda måltidsekolog är tex
att
- Använda smakskedar så att gästerna kan prova maten innan de
tar för sig
- Påminna eleverna om att de får ta om, istället för att de tar
mycket första gången
- Ställa fram lite mat i taget och fylla på när det tar slut
- Enheterna försöker att väga tallrikssvinnet oftare och vi har
kommunicerat svinnet översatt i pengar och i vissa fall prylar
(tex iphone)
- Sätta upp mål för att minska svinnet och belönat de enheter som
har lyckats uppfylla målet
- Minska storleken och placeringen på våra komposttunnor för
att tydligare visa hur mycket som slängs
- Se över menyn och de rätter som serveras för att hitta en bra
balans mellan rätter som är omtyckta och äts upp.
- Tillaga maten i omgångar
- Planera menyn så att eventuella rester kan användas till nästa
dags rätt

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se

2

Åtgärder som vi behöver arbetar vidare med, är att fortsätta att
uppmärksamma och kommunicera matsvinnet till våra gäster för att få
dem delaktiga i att minska svinnet. Det behövs även en godare
kommunikation mellan schemaläggare och måltidspersonal för att få
ett jämnare och lugnare flöde i skolrestaurangen och på åtgången av
mat.

Bengt Storbacka (S)
Ordförande utskottet för stöd och strategi
För kännedom
Inger Griberg

Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

kommun@lindesberg.se
TEL 0581-810 00

ORG NR 212000-2015
BANKGIRO 821-3134

WEBB lindesberg.se
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