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Plats och tid: 
 

Storåskolan, kl. 17:00-20.30 

Beslutande: Daniel Andersson (S) 
Irja Gustavsson (S) 
Linda Svahn (S) 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Ingela Larsson (S) 
Anders Ceder (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Bengt Storbacka (S) 
Margareta Ahlm (S) 
Arnold Bengtsson (S), ordförande 
Lena Kallionpää (S) 
Ulf Axelsson (V) 
Gunilla Remnert (V) 
Hans Lindkvist (V) 
Jonas Kleber (C) 
Susanne Karlsson (C) 
Magnus Eriksson (C) 
Inga Ängsteg (C), 2:e vice ordförande 
Johan Andersson (C) 
Tuula Marjeta (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Jan Hansson (M) 
Anniette Lindvall (M) 
Tomas Klockars (M) 
Fredrik Lindmark (M), 1:e vice ordförande 
Sven-Erik Larsson (M) 
Emil Wellander (M) 
Nils Detlofsson (L) 
Markus Lundin (KD) 
Margareta Andergard (KD) 
Inger Griberg (MP) 
Per Söderlund (SD) 
Mats Seijboldt (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Thord Durnell (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Björn Larsson (SD) 
Anders Eriksson (SD) 
Tom Persson (SD) 
Amanda Funck (SD) 
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Anders Persson (LPO) 
Tjänstgörande 
ersättare: 

Kristine Andersson (S), ersätter Renate Hermansson (S) 
Bertil Jansson (M), ersätter Lillemor Bodman (M) 
 

Övriga deltagare: Hassan Abdi Bidar (M) 
Göran Gustavsson (M) 
Ingrid Rörick Richter (L) 
Sven-Göran Holm (KD) 
Agneta Nilsdotter (MP) 
Bengt Evertsson (MP) 
Tommy Lönnström (SD) 
Christina Pettersson (C) 
Krister Jakobsson (SD) 
Markus Orre, Samhällsbyggnadsförbundet, §§180-183 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Anna Nilsson, kanslichef 
 

Utses att justera Linda Svahn (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) med Susanne Karlsson (C) och Jan 
Hansson (M) som ersättare. 

Justeringens plats 
och tid: 

 
Kommunhuset, 18 december, kl. 13.00. 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________ 
Anna Nilsson 

 
Paragraf 

 
176 - 195 

 
Ordförande 

 
_____________________________________________________ 
Arnold Bengtsson 

 
Justerare 

 
_____________________________________________________
Linda Svahn                                     Pär-Ove Lindqvist 
 

   

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-12-12 
Anslaget sätts upp:  2018-12-19   Anslaget tas ned: 2019-01-10   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 
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Ärendeförteckning 

 
§176/18 Allmänhetens frågestund 
  
§177/18 Nedläggning av verksamheter i Ramshyttans skola, Rockhammars 

skola och förskolan Lönngården 
  
§178/18 Detaljplan för Lindesby 1:13 med flera för Nytt bostadsområde i 

Torphyttan 
  
§179/18 Revidering av bestämmelser om ersättning av arvode för 

kommunalt förtroendevalda 2019 
  
§180/18 Brukningstaxa för VA Lindesbergs kommun 2019 
  
§181/18 Anläggningstaxa för VA Lindesbergs kommun 2019 
  
§182/18 Avfallstaxa för Lindesbergs kommun 2019 
  
§183/18 Timtaxta för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens 

verksamheter 2019 
  
§184/18 Felparkeringsavgift i Hällefors, Nora, Lindesberg och 

Ljusnarsbergs kommun 
  
§185/18 Riktlinje för Avgifter och villkor  för bokningsbara lokaler inom 

barn- och utbildningsförvaltningen 
  
§186/18 Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB  
  
§187/18 Återförande av gemensam budget från barn- och 

utbildningsnämnden till socialnämnden 
  
§188/18 Samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning 

för bygg- och miljöverksamhet i Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora kommun 

  
§189/18 Val till kommunala revisionen 2018-2022 
  
§190/18 Val av 1 tjänsteperson och 1 ersättare i Tallen Kooperativa 

hyresrättsförening 
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§191/18 Ordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder 2018-

2022 
  
§192/18 Avsägelse samt fyllnadsval av nämndeman vid Örebro tingsrätt 

efter Birgitta Duell (SD) 
  
§193/18 Interpellation från Inger Griberg (MP) till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande om matsvinnet i kommunens 
skolor 

  
§194/18 Meddelanden 
  
§195/18 Avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från 

Anna Öfverström (M) 
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KF §176/18   Dnr: KS 2018/72 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sju frågor ställdes under allmänhetens frågestund.  
 
Sex av frågorna rörde ärende om eventuell skolnedläggning. 
Ordförande för barn- och utbildningsnämnden, Linda Svahn (S), och 
kommunstyrelsens ordförande, Irja Gustavsson (S), besvarade 
frågorna. 
 
En fråga gällde strategisk planering och besvarades av ordförande 
för utskottet för stöd- och strategi, Bengt Storbacka (S). 
 
____  
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KF §177/18   Dnr: KS 2018/463 
 
Nedläggning av verksamheter i Ramshyttans skola, 
Rockhammars skola och förskolan Lönngården 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för 
att få fram underlag till finansiering av fortsatt verksamhet i 
Rockhammars skola, Ramshyttans skola samt förskolan 
Lönngården. 
 
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. 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2018 föreslå 
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 
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utbildningsnämndens rambudget eller om kommunfullmäktige 
skjuter till finansiering. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Linda Svahn (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att 
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Jonas Kleber (C) föreslår att ärendet ska återremitteras för att få 
fram underlag till finansiering av fortsatt verksamhet i Rockhammar 
skola, Ramshyttans skola samt förskolan Lönngården.  
 
Nils Detlofsson (L) föreslår att ärendet ska återremitteras med 
motivering att ärendet behöver kompletteras med 
konsekvensanalyser av vad effekten blir ekonomiskt på nämndnivå 
och på koncernnivå på både kort- och lång sikt. Det finns t.ex. en 
osäkerhet om lokalkostnaderna och de hyresavtal som finns. Vidare 
finns en osäkerhet kring oredovisade engångskostnader för 
anpassning av nya lokaler för elev som går på Ramshyttan skola. 
 
Per Söderlund (SD), Ulf Axelsson (V), Inger Griberg (MP), Anders 
Persson (LPO), Markus Lundin (KD), Jari Mehtäläinen (SD), 
Magnus Eriksson (C), Susanne Karlsson (C) och Inga Ängsteg (C) 
förslår bifall till Jonas Klebers förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande föreslår följande beslutsgång: 
 
Först behandlas frågan om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras. 
 
Utifall beslut om återremiss fattas kommer kommunfullmäktige 
därefter ställa de två olika motiveringarna till återremiss mot 
varandra. 
 
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande börjar med att ställa förslaget om återremiss mot att 
ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet ska återremitteras. 
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Ordförande ställer därefter Jonas Klebers (C) motivering mot Nils 
Detlofssons (L) motivering och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Jonas Klebers (C) motivering till återremiss. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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KF §178/18   Dnr: AKK2016/442 
 
Detaljplan för Lindesby 1:13 med flera för nytt 
bostadsområde i Torphyttan 
 
Beslut 
 
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.  

 
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.  
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2018 föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Lindesby 1:13 
m.fl. i Lindesbergs kommun 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

 
  

http://www.sbbergslagen.se/
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KF §179/18   Dnr: KS 2018/87 
 
Revidering av bestämmelser om ersättning av arvode 
för kommunalt förtroendevalda 2019 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige antar föreslagna förändringar i bestämmelser 
om ersättning till förtroendevalda enligt: 
 
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. 
 
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. 
 
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, 
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exempelvis beredningsmöten. I detta sammanhang föll vice 
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. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagna 
förändringar i bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
enligt: 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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Mats Seijboldt (SD) föreslår att mötesarvode sänks med 20%. 
 
Anders Persson (LPO) föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till 
arvodesgruppen att se över avsnittet gällande förlorad arbetsinkomst 
för egenföretagare. 
 
Per Söderlund (SD) föreslår bifall till Anders Perssons (LPO) 
tilläggsförslag.  
 
Linda Svahn (S) och Daniel Andersson (S) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 

 
  Ordförande förslår följande beslutsgång: 

Först ställs Mats Seijboldts (SD) ändringsförslag, att arvodesnivån 
för kommunstyrelsens ordförande ska var 80% av riksdagsarvodet, 
mot kommunstyrelsens förslag. 
Därefter ställs Mats Seijboldts (SD) förslag, att arvodesnivån för 
övriga kommunalråd ska vara 70% av riksdagsarvodet, mot 
kommunstyrelsen förslag. 
 
Därefter ställs Mats Seijboldts (SD) förslag, att mötesarvode sänks 
med 20%, mot kommunstyrelsen förslag. 
 
Därefter behandlas resterande del av förändringarna i 
bestämmelserna utifrån kommunstyrelsens förslag. 
 
Sist behandlar kommunfullmäktige Anders Perssons (LPO) 
tilläggsförslag, att kommunfullmäktige uppdrar till arvodesgruppen 
att se över avsnittet gällande förlorad arbetsinkomst för 
egenföretagare. 
 
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande ställer Mats Seijboldts (SD) ändringsförslag, att 
arvodesnivån för kommunstyrelsens ordförande ska var 80% av 
riksdagsarvodet, mot kommunstyrelsens förslag. 
Ordförande ställer Mats Seijboldts (SD) förslag, att arvodesnivån för 
övriga kommunalråd ska vara 70% av riksdagsarvodet, mot 
kommunstyrelsen förslag. 
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Ordförande ställer Mats Seijboldts (SD) förslag, att mötesarvode 
sänks med 20%, mot kommunstyrelsen förslag. 

 
Ordförande ställer därefter Anders Perssons (LPO) tilläggsförslag, 
att kommunfullmäktige uppdrar till arvodesgruppen att se över 
avsnittet gällande förlorad arbetsinkomst för egenföretagare, mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige inte antar Anders Perssons 
tilläggsförslag.  
 
Reservationer 
 
Per Söderlund (SD), Mats Seijboldt (SD), Jari Mehtäläinen (SD), 
Thord Durnell (SD), Fredrik Rosenbecker (SD), Björn Larsson 
(SD), Anders Eriksson (SD), Tom Persson (SD) och Amanda Funk 
(SD) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kanslienheten 
För kännedom 
Personalenheten 
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KF §180/18   Dnr: KS 2018/373 
 
Brukningstaxa för VA Lindesbergs kommun 2019 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige att anta föreslagen brukningstaxa för VA för 
2019. 
 
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. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Samhällsbyggnadsförbundet 
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KF §181/18   Dnr: KS 2018/375 
 
Anläggningstaxa för VA Lindesbergs kommun 2019 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige antar 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%. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Samhällsbyggnadsförbundet 
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KF §182/18   Dnr: KS 2018/376 
 
Avfallstaxa för Lindesbergs kommun 2019 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige antar 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. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Samhällsbyggnadsförbundet 
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KF §183/18   Dnr: KS 2018/351 
 
Timtaxta för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens 
verksamheter 2019 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige antar: 
 
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 
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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 
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, plan- 
och bygglagen, alkohollagen, tobakslagen, sam mätningsuppdrag 
kommer också behöva ses över och kommer att tas upp för beslut de 
närmaste åren. 

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. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Samhällsbyggnadsförbundet 
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KF §184/18   Dnr: KS 2017/447 
 
Felparkeringsavgift i Hällefors, Nora, Lindesberg och 
Ljusnarsbergs kommun 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige antar 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.  
 
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  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen 
revidering av felparkeringsavgifter, att implementera under första 
halvåret 2019. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
 
Mats Seijboldt (SD) föreslår att kommunstyrelsens förslag till beslut 
avslås till förmån för dagens gällande felparkeringsavgifter i 
Lindesberg.  
 
Pär-Ove Lindqvist (M) och Irja Gustavsson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande beslutsgång: 
 
Mats Seijboldts (SD) förslag, att kommunstyrelsens förslag till 
beslut avslås till förmån för dagens gällande felparkeringsavgifter i 
Lindesberg, mot kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.  
 
Ordförande ställer Mats Seijboldts (SD) förslag mot 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservationer 
 
Per Söderlund (SD), Mats Seijboldt (SD), Jari Mehtäläinen (SD), 
Thord Durnell (SD), Fredrik Rosenbecker (SD), Björn Larsson 
(SD), Anders Eriksson (SD), Tom Persson (SD) och Amanda Funk 
(SD) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Samhällsbyggnadsförbundet 
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KF §185/18   Dnr: KS 2018/347 
 
Riktlinje för Avgifter och villkor för bokningsbara 
lokaler inom barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige antar 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.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  
 
Anta föreslagna avgifter och rutiner för bokningsbara lokaler, inom 
barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden. 
_____ 
 
För kännedom 
Ekonomienheten 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KF §186/18   Dnr: KS 2018/457 
 
Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus 
AB  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige 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 1 750 323 
Lindesbergsbostäder AB 607 200 
Linde Energi AB 125 000 
Summa Koncernen 
Linde Stadshus AB 

 
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. 
 
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: 

Fastigheter i Linde AB 1 750 323 
Lindesbergsbostäder AB 607 200 
Linde Energi AB 125 000 
Summa Koncernen 
Linde Stadshus AB 

 
2 482 523 

*kkr 
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Ledamöternas förslag till beslut 
 
Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta 
enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Per Söderlund (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande beslutsgång: 
 
Per Söderlunds (SD) förslag mot kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande ställer Per Söderlunds (SD) förslag mot 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservationer 
 
Per Söderlund (SD), Mats Seijboldt (SD), Jari Mehtäläinen (SD), 
Thord Durnell (SD), Fredrik Rosenbecker (SD), Björn Larsson 
(SD), Anders Eriksson (SD), Tom Persson (SD), Amanda Funk (SD) 
och Anders Persson (LPO) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Linde Stadshus 
Ekonomienheten 
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KF §187/18   Dnr: KS 2018/460 
 
Återförande av gemensam budget från barn- och 
utbildningsnämnden till socialnämnden 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 0,5 miljoner kronor återförs till 
socialnämndens budget från barn- och utbildningsnämnden. 
 
Detta gäller för åren 2018 och 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
En gemensam budget på 1 miljon kronor är framtagen för social- 
och barn- och utbildningsnämnden. Av dessa ska 0,5 miljoner 
kronor återföras från barn- och utbildningsnämnden till 
socialnämnden.  
 
Detta gäller för åren 2018 och 2019.   
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 0,5 
miljoner kronor återförs till socialnämndens budget från barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Detta gäller för åren 2018 och 2019. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Ekonomienheten 
 
Meddelas för kännedom 

  Barn- och utbildningsnämnden 
  Socialnämnden 
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KF §188/18   Dnr: KS 2018/352 
 
Samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och 
förvaltning för bygg- och miljöverksamhet i Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun 
 
Beslut 
 
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. 
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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. 

 
  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 

 
Kristine Andersson (S) förslår att kommunfullmäktige ska besluta 
enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Per Söderlund (SD) föreslår att byggsanktionsavgifter ska tillfalla 
respektive kommun. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande beslutsgång: 
 
Per Söderlunds (SD) förslag, att byggsanktionsavgifter ska tillfalla 
respektive kommun, mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande ställer Per Söderlunds (SD) förslag, att 
byggsanktionsavgifter ska tillfalla respektive kommun, mot 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Reservationer 
 
Per Söderlund (SD), Mats Seijboldt (SD), Jari Mehtäläinen (SD), 
Thord Durnell (SD), Fredrik Rosenbecker (SD), Björn Larsson 
(SD), Anders Eriksson (SD), Tom Persson (SD) och Amanda Funk 
(SD) reserverar sig mot beslutet.  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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KF §189/18   Dnr: KS 2018/400 
 
Val till kommunala revisionen 2018-2022 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige utser för Sverigedemokraterna för perioden 
2019-2022: 
 
Roger Sandberg (SD) 
Lars Sellman (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
Vid kommunfullmäktiges beslut om revisorer för perioden 2019-
2022 saknades två namn för Sverigedemokraterna.  
 
Sverigedemokraterna har nu inkommit med följande nomineringar: 
 
Roger Sandberg (SD) 
Lars Sellman (SD) 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kanslienheten 
Meddelas för kännedom 
Samtliga ledamöter i revisionen 
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KF §190/18   Dnr: KS 2018/420 
 
Val av 1 tjänsteperson och 1 ersättare i Tallen 
Kooperativa hyresrättsförening 
 
Beslut 
 
Platsen lämnas vakant tillsvidare. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gunnar Jaxell är vald som tjänsteperson till Tallen Kooperativa 
hyresgästföreningen. Eftersom Gunnar går i pension vid årsskiftet 
måste en ny tjänsteperson utses. 
 
Ärendet återremitterades till kanslienheten vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i november 2018, för att till sammanträdet i december 
presentera förslag till tjänsteperson. 
  
Kanslienheten föreslår att platsen lämnas vakant tillsvidare. 
 
 
_____ 
 
För kännedom 
Kanslienheten 
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KF §191/18   Dnr: KS 2018/428 
 
Ordning för inkallande av ersättare i styrelser och 
nämnder 2018-2022 
 
Beslut 
 
Följande regler ska gälla för 2019-2022: 
 

För ledamot tillhörande 
nedanstående partigrupp 

inträder i nedan angiven 
partigruppsordning 

Socialdemokraterna (S) S, C, V 
Vänsterpartiet (V) V, S, C 
Centerpartiet (C) C, S, V, M, KD, MP, L 
Moderaterna (M) M, KD, L, MP 
Kristdemokraterna (KD) KD, L, M, MP 
Liberalerna (L) L, M, KD 
Miljöpartiet (MP) MP, M, L 
Sverigedemokraterna (SD) SD, KD, M 
Landsbygdspartiet 
oberoende (LPO) 

LPO, C 

 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning som bestämts i 
kommunfullmäktige vid val till nämnder och styrelser.  
 
I nämndreglementena finns vissa kompletterande regler om 
ersättarnas tjänstgöring. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i november antogs ordning 
för inkallande. Då saknades ordning för Liberalerna och 
Miljöpartiet.  
 
Följande regler beslutades av kommunfullmäktige i november:  
 
 

 

För ledamot tillhörande 
nedanstående partigrupp 

inträder i nedan angiven 
partigruppsordning 

Socialdemokraterna (S) S, C, V 
Vänsterpartiet (V) V, S, C 
Centerpartiet (C) C, S, V, M, KD, MP, L 
Moderaterna (M) M, KD, L, MP 
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Kristdemokraterna (KD) KD, L, M, MP 
Liberalerna (L) Återkommer i december 
Miljöpartiet (MP) Återkommer i december 
Sverigedemokraterna (SD) SD, KD, M 
Landsbygdspartiet 
oberoende (LPO) 

LPO, C 

 
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning som bestämts i 
kommunfullmäktige vid val till nämnder och styrelser.  
 
I nämndreglementena finns vissa kompletterande regler om 
ersättarnas tjänstgöring. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Inger Griberg (MP) förslår följande inkallelseordning för 
Miljöpartiet: MP, M och L. 
 
Nils Detlofsson (L) förslår följande inkallelseordning för 
Liberalerna: L, M och KD. 
 
_____ 
 
För kännedom 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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KF §192/18   Dnr: KS 2018/439 
 
Avsägelse samt fyllnadsval av nämndeman vid Örebro 
tingsrätt efter Birgitta Duell (SD) 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige utser Krister Jakobsson (SD) till nämndeman 
vid Örebro tingsrätt till och med den 31 december 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Birgitta Duell (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid 
Örebro tingsrätt.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i november beslutades att 
Birgitta Duells (SD) avsägelse från uppdraget som nämndeman vid 
Örebro tingsrätt godkänns och att platsen lämnas vakant tillsvidare. 
 
Sverigedemokraterna har nu inkommit med följande nominering: 
 
Krister Jakobsson (SD). 
_____ 
 
För kännedom 
Örebro tingsrätt 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-12-12  

 
KF §193/18   Dnr: KS 2018/383 
 
Interpellation från Inger Griberg (MP) om matsvinnet 
i kommunens skolor 
 
Beslut 
 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Griberg (MP) har inkommit med en motion om matsvinnet i 
kommunens skolor. Ett svar på interpellationen har inkommit 
skriftligt från Bengt Storbacka (S), ordförande för utskottet för stöd 
och strategi. 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-12-12  

 
KF §194/18 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunfullmäktige : 
 
2018-11-26 God revisionssed i kommunal verksamhet 
2018 samt häfte Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2018-12-12  

 
KF §195/18   Dnr: KS 2018/481 
 
Avsägelse av uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige från Anna Öfverström (M) 
 
 
Beslut 
 
1. Anna Öfverström (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige godkänns.  
 
2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Anna Öfvertström (M). 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anna Öfverström (M) har inkommit med en avsägelse som ersättare 
i kommunfullmäktige. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Länsstyrelsen i Örebro län 
För kännedom 
Anna Öfverström 
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