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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-03-28  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-03-28 

Anslaget sätts upp 2019-04-04   Anslaget tas ned 2019-04-26   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 

 
Lindeskolans aula, kl. 17:00-21.15 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 
Linda Svahn (S) 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Ingela Larsson (S) 
Anders Ceder (S) 
Ulla Lundqvist (S) §§48-53 
Nafih Mawlod (S) 
Bengt Storbacka (S) 
Margareta Ahlm (S) 
Arnold Bengtsson (S) 
Lena Kallionpää (S) 
Ulf Axelsson (V) 
Gunilla Remnert (V) 
Hans Lindkvist (V) 
Jonas Kleber (C) 
Magnus Eriksson (C) 
Johan Andersson (C) 
Tuula Marjeta (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) §§42-43, §§ 45-53 
Jan Hansson (M) 
Anniette Lindvall (M) §§42-47 
Tomas Klockars (M) 
Fredrik Lindmark (M) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Emil Wellander (M) 
Nils Detlofsson (L) 
Markus Lundin (KD) 
Margareta Andergard (KD) 
Inger Griberg (MP) 
Mats Seijboldt (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Thord Durnell (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Björn Larsson (SD) 
Anders Eriksson (SD) 
Tom Persson (SD) 
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Amanda Funk (SD) 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Lennart Olsson (S), ersätter Daniel Andersson (S) 
Sofie Krantz (S), ersätter Ulla Lundqvist (S) §§ 48-53 
Kristine Andersson (S), ersätter Renate Hermansson (S) 
Christina Pettersson (C), ersätter Inga Ängsteg (C) 
Björn Pettersson (C), ersätter Susanne Karlsson (C) 
Tommy Lönnström (SD), ersätter Per Söderlund (SD) 
Mats Lagerman (LPO), ersätter Anders Persson (LPO) 
Christian Kokvik (M), ersätter Anniette Lindvall (M) §§ 48-53 

 

Övriga 

deltagare: 

 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Anna Nilsson, sekreterare 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
 

Utses att 

justera 
Fredrik Rosenbecker (SD) och Hans Lindkvist (V) med Jan Hansson (M) 
och Jonas Kleber (C) som ersättare. 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kommunhuset, 4 april, kl. 13.00. 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Anna Nilsson 

 
Paragraf 

 
42 - 53 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Arnold Bengtsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Fredrik Rosenbecker (SD)               Hans Lindkvist (V) 
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Ärendeförteckning 

 
§42/19 Tyst minut 
  
§43/19 Tillstånd anläggning Siggebohyttans vindkraftpark 
  
§44/19 Tillstånd till anläggning för vindkraft för Munkhyttan 

Vindkraft AB vid Munkhyttan 
  
§45/19 Riktlinje för anläggande av bryggor på kommunägd mark och 

Bryggprogram för kommunal mark utmed Bottenån och 
Lindesjön 

  
§46/19 Allmänhetens frågestund 
  
§47/19 Nedläggning av verksamheterna för Ramshyttans skola, 

Rockhammars skola samt förskolan Lönngården i 
Rockhammar 

  
§48/19 Upptagande av Snuggans VA-föreningar i verksamhetsområde 

för vatten och avlopp 
  
§49/19 Kostpolitiskt program 
  
§50/19 Utökning av kommunalt verksamhetsområde för spillvatten i 

Gamla Vibyn, Frövi 
  
§51/19 Avsägelse av uppdraget som ledamot i Besök Linde AB från 

Amanda Funk (SD) 
  
§52/19 Fyllnadsval efter Renate Hermansson (S) som ledamot i 

kommunfullmäktige 
  
§53/19 Meddelanden 
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KF §42/19   Dnr:  
 
Tyst minut 
 
Ärendebeskrivning 

 

Kommunfullmäktige ledamoten  har 
avlidit. Kommunfullmäktige håller en tyst minut till hennes 
minne. 
 

_____ 
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KF §43/19   Dnr: AKK2016/247 
 
Tillstånd anläggning Siggebohyttans vindkraftpark 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige ställer sig positiva till vindkraft vid 
Siggebohyttan men för att byggnation ska ske i Grintorp får inte 
35 decibel överstigas. 
 

  Ärendebeskrivning 

Eolus Vind AB söker tillstånd för att uppföra 15 vindkraftverk 
vid Siggebohyttan, ca 8 km nordost om Nora och ca 5 km väst 
om Lindesberg. Ansökt totalhöjd för verken är högst 220 meter. 
Ansökan innefattar även tillstånd till de markarbeten mm som 
kommer att behövas i samband med byggnationen.  
 
Platsen har valts på initiativ av markägarna och har bedömts 
vara lämplig då Lindesbergs kommun har ställt sig positiva till 
att utreda lämpligheten för vindkraft i området, 
vindförhållandena är goda, lokaliseringen är i produktionsskog, 
vägnätet inom området är utbyggt, elanslutning är möjlig samt 
att motstående intressen kan kombineras med vindkraft. Ca 28 
ha mark kommer att behöva tas i anspråk. 

 

I ansökan redovisas den samrådsprocess som har föregått 
upprättandet av ansökan. Ett första samråd med Länsstyrelsen 
och Lindesbergs kommun hölls 2014. Samråd med närboende 
och allmänhet hölls på hösten 2015. Samrådet innefattade både 
de 14 vindkraftverk som då planerades i Siggebohyttans 
vindpark och de sex vindkraftverk som då planerades i 
Munkhyttans vindpark. Inbjudan till samrådet skedde genom 
skriftlig inbjudan till samtliga fastighetsägare inom 2000 meter 
från något planerat vindkraftverk samt genom annonsering vid 
två tillfällen i Nerikes Allehanda och webbtidningen Lindenytt.  
 
Då planerna på sammanslagning av Siggebohyttan och 
närliggande vindkraftprojekt Munkhyttan inte blev aktuellt togs 
ett nytt samrådsunderlag fram och skickades till Länsstyrelsen, 
Lindesbergs kommun och till de som lämnat synpunkter efter 
samrådet med närboende och allmänheten 2015. Annonsering 
om det reviderade samrådsunderlaget gjordes i Nerikes 
Allehanda och Lindenytt. 
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De synpunkter som lämnats in efter samråden finns redovisade 
i ansökningshandlingarna. Eolus har lämnat ett sammantaget 
bemötande av synpunkterna som lämnades in. Huvudparten av 
synpunkterna berör ljudemissioner, naturvärden och 
fastighetspriser. Eolus skriver att inga ljudkrav kommer att 
överskridas vid några bostäder eller områden med särskilt 
utpekade ljudkrav. Den aktuella utformningen av 
vindkraftprojektet bedöms medföra ringa eller ingen påverkan 
på naturvärden. Eolus skriver också att flera studier som har 
gjorts för att utreda vindkraftens eventuella påverkan på 
fastighetspriserna visar samstämmigt att man inte kan se några 
samband mellan sänkta fastighetspriser och 
vindkraftsetablering. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att lämna yttrande över 
ansökan som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Yttrandet 
ska avse synpunkter i sakfrågan avseende platsens lämplighet 
ur störningssynpunkt för boende och påverkan på natur-, 
kultur- och friluftsvärden eller på landskapsbilden. 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig positiva till vindkraft vid 
Siggebohyttan. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustavsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
med tilläggsförslag att för byggnation ska ske i Grintorp får inte 
35 decibel överstigas. 
 
Mats Lagerman (LPO) föreslår att ärendet ska återremitteras. 
 
Tommy Lönnström (SD) föreslår avslag. 
 
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till Mats Lagermans (LPO) 
förslag om återremiss. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M), Jonas Kleber (C), Ulf Axelsson (V) och 
Kristine Andersson (S) föreslår bifall till Irja Gustavssons (S) 
tilläggsförslag.  
 
Beslutsgång 
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Ordförande förslår följande beslutsgång: 
 
Först ställs förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras 
idag.  
 
Om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag 
ställs därefter kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag. 
Slutligen behandlas Irja Gustavssons (S) tilläggsförslag.  
 
Ordförande finner att 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 avgöras idag. Omröstning begärs och 
genomförs enligt följande: de som röstar för att ärendet ska 
avgöras idag röstar ja och de som röstar för att ärendet ska 
återremitteras röstar nej. Omröstningen utföll med 33 ja och 12 
nej. Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av 
ledamöterna röstade.  
 

Nr Namn Ja Nej Avstår 

1 Lennart Olsson (S) X   

2 Irja Gustavsson (S) X   

3 Linda Svahn (S) X   

4 Jonas Bernström (S) X   

5 John Omoomian (S) X   

6 Ingela Larsson (S) X   

7 Anders Ceder (S) X   

8 Ulla Lundqvist (S) X   

9 Nafih Mawlod (S) X   

10 
Kristine Andersson 
(S) 

X   

11 Bengt Storbacka (S) X   

12 Margareta Ahlm (S) X   

14 Lena Kallionpää (S)  X   
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15 Ulf Axelsson (V) X   

16 Gunilla Remnert (V) X   

17 Hans Lindkvist (V) X   

18 Jonas Kleber (C) X   

19 Björn Pettersson (C) X   

20 Magnus Eriksson (C) X   

21 
Christina Pettersson 
(C)  

X   

22 Johan Andersson (C) X   

23 Tuula Marjeta (C) X   

24 
Pär-Ove Lindqvist 
(M) 

X   

25 
Göran Gustavsson 
(M) 

X   

26 Jan Hansson (M) X   

27 Anniette Lindvall (M) X   

28 Tomas Klockars (M) X   

29 
Fredrik Lindmark 
(M) 

X   

30 
Sven Erik Larsson 
(M) 

X   

31 Emil Wellander (M)  X   

32 Nils Detlofsson (L) X   

33 Markus Lundin (KD)  X  

34 
Margareta Andergard 
(KD) 

 X  

35 Inger Griberg (MP) X   

36 
Tommy Lönnström 
(SD) 

 X  

37 Mats Seijboldt (SD)  X  

38 Jari Mehtäläinen (SD)  X  

39 Thord Durnell (SD)  X  
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Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 
Avslutningsvis ställer ordförande Irja Gustavssons (S) 
tilläggsförslag, att för byggnation ska ske i Grintorp får inte 35 
decibel överstigas, mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Irja Gustavssons (S) 
tilläggsförslag.  
 
Reservationer 

Markus Lundin (KD), Margareta Andergard (KD), Mats 
Lagerman (LPO), Tommy Lönnström (SD), Mats Seijboldt (SD), 
Jari Mehtäläinen (SD), Tord Durnell (SD), Fredrik Rosenbecker 
(SD), Björn Larsson (SD), Anders Eriksson (SD), Tom Persson 
(SD) och Amanda funk (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Tommy Lönnström (SD), Mats Seijboldt (SD), Jari Mehtäläinen 
(SD), Tord Durnell (SD), Fredrik Rosenbecker (SD), Björn 
Larsson (SD), Anders Eriksson (SD), Tom Persson (SD) och 
Amanda funk (SD) lämnar även in en skriftlig reservation. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Länsstyrelsen Örebro län 
Samhällsbyggnadsnämnden 

40 
Fredrik Rosenbecker 
(SD) 

 X  

41 Björn Larsson (SD)  X  

42 Anders Eriksson (SD)  X  

43 Tom Persson (SD)  X  

44 Amanda Funk (SD)  X  

45 
Mats Lagerman 
(LPO) 

 X  

13 Arnold Bengtsson (S) X   

 Summa 33 12 0 
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KF §44/19   Dnr: KS 2019/6 
 
Tillstånd till anläggning för vindkraft för Munkhyttan 

Vindkraft AB vid Munkhyttan 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige ställer sig positiva till vindkraft vid 
Munkhyttan. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Munkhyttan Vindkraft AB (Bolaget) söker tillstånd för 
uppförande och drift av sex vindkraftverk vid Munkhyttan, ca 6 
km väster om Lindesberg och ca 8 km nordost om Nora. Ansökt 
totalhöjd för verken är högst 220 meter. Ansökan innefattar 
även tillstånd till de markarbeten mm som kommer att behövas i 
samband med byggnationen.  
 
Igångsättningstiden efter laga kraftvunnet beslut är fem år och 
tillståndet ska gälla i 40 år. 

 
Hela projekteringsområdet ligger inom ett område som är 
utpekat av Energimyndigheten som riksintresse för vindbruk. 
Kriterier för att bli utpekade är goda vindförutsättningar och 
tillräckligt avstånd till bebyggelse. Motivering till vindkraft inom 
området är även att Lindesbergs kommun har ställt sig positiva 
till att områdets lämplighet för vindkraft utreds, lokaliseringen 
är i produktionsskog och flera av vindkraftverken är planerade 
till redan kalavverkade ytor, vägnätet inom området är utbyggt, 
elanslutning är möjlig samt att motstående intressen kan 
kombineras med vindkraft. 

 
I ansökan redovisas den samrådsprocess som har föregått 
upprättandet av ansökan. Ett första samråd med Länsstyrelsen 
och Lindesbergs kommun hölls 2014. Därefter var projektet 
vilande under en period men återupptogs med ett nytt 
myndighetssamråd 2017. Ett utökat samråd med allmänheten 
hölls 2017-06-12 då en skriftlig inbjudan skickades till samtliga 
fastighetsägare inom 2 km från projektområdet samt till berörda 
intresseorganisationer, förutom annonsering i Nerikes 
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Allehanda och webbtidningen Lindenytt. Inga synpunkter har 
lämnats in till Bolaget efter mötet. Remissinstanser har inte haft 
något att erinra. Naturvårdsverket framhåller att det bör vara 
maximal ljudnivå på 40 dBA vid närliggande naturreservat.  
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att lämna yttrande över 
ansökan som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Yttrandet ska 
avse synpunkter i sakfrågan avseende platsens lämplighet ur 
störningssynpunkt för boende och påverkan på natur-, kultur- 
och friluftsvärden eller på landskapsbilden. 
 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig positiva till vindkraft vid 
Munkhyttan. 
 
Jäv 

Pär-Ove Lindqvist (M) anmäler jäv och deltar inte i beredningen 
eller beslutet i ärendet. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Irja Gustavsson (S), Ulf Axelsson (V), Magnus Eriksson (C) och 
Jan Hansson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår att ärendet ska återremitteras. 
 
Mats Lagerman (LPO) och Tommy Lönnström (SD) föreslår bifall 
till Jari Mehtäläinens (SD) förslag om återremiss.  
 
Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande beslutsgång: 
 
Först ställs förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras 
idag.  
 
Om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska behandlas idag 
ställs därefter kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag.  
 
Ordförande finner att 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 avgöras idag. Omröstning begärs och 
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genomförs enligt följande: de som röstar för att ärendet ska 
avgöras idag röstar ja och de som röstar för att ärendet ska 
återremitteras röstar nej. Omröstningen utföll med 32 ja och 12 
nej, 1 ledamot frånvarande. Av röstningslistan nedan framgår 
hur var och en av ledamöterna röstade.  
 

Nr Namn Ja Nej Avstår 

1 Lennart Olsson (S) X   

2 Irja Gustavsson (S) X   

3 Linda Svahn (S) X   

4 Jonas Bernström (S) X   

5 John Omoomian (S) X   

6 Ingela Larsson (S) X   

7 Anders Ceder (S) X   

8 Ulla Lundqvist (S) X   

9 Nafih Mawlod (S) X   

10 
Kristine Andersson 
(S) 

X   

11 Bengt Storbacka (S) X   

12 Margareta Ahlm (S) X   

14 Lena Kallionpää (S)  X   

15 Ulf Axelsson (V) X   

16 Gunilla Remnert (V) X   

17 Hans Lindkvist (V) X   

18 Jonas Kleber (C) X   

19 Björn Pettersson (C) X   

20 Magnus Eriksson (C) X   

21 
Christina Pettersson 
(C)  

X   

22 Johan Andersson (C) X   

23 Tuula Marjeta (C) X   
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24 

Pär-Ove Lindqvist 
(M)   Jäv, ingen 
ersättare träder in 

   

25 
Göran Gustavsson 
(M) 

X   

26 Jan Hansson (M) X   

27 Anniette Lindvall (M) X   

28 Tomas Klockars (M) X   

29 
Fredrik Lindmark 
(M) 

X   

30 
Sven Erik Larsson 
(M) 

X   

31 Emil Wellander (M)  X   

32 Nils Detlofsson (L) X   

33 Markus Lundin (KD)  X  

34 
Margareta Andergard 
(KD) 

 X  

35 Inger Griberg (MP) X   

36 
Tommy Lönnström 
(SD) 

 X  

37 Mats Seijboldt (SD)  X  

38 Jari Mehtäläinen (SD)  X  

39 Thord Durnell (SD)  X  

40 
Fredrik Rosenbecker 
(SD) 

 X  

41 Björn Larsson (SD)  X  

42 Anders Eriksson (SD)  X  

43 Tom Persson (SD)  X  

44 Amanda Funk (SD)  X  

45 
Mats Lagerman 
(LPO) 

 X  

13 Arnold Bengtsson (S) X   

 Summa 32 12 0 
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Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservationer 

Markus Lundin (KD), Margareta Andergard (KD), Mats 
Lagerman (LPO), Tommy Lönnström (SD), Mats Seijboldt (SD), 
Jari Mehtäläinen (SD), Tord Durnell (SD), Fredrik Rosenbecker 
(SD), Björn Larsson (SD), Anders Eriksson (SD), Tom Persson 
(SD) och Amanda Funk (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Tommy Lönnström (SD), Mats Seijboldt (SD), Jari Mehtäläinen 
(SD), Tord Durnell (SD), Fredrik Rosenbecker (SD), Björn 
Larsson (SD), Anders Eriksson (SD), Tom Persson (SD) och 
Amanda funk (SD) lämnar även in en skriftlig reservation. 
 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Länsstyrelsen Örebro län 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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KF §45/19   Dnr: AKK2016/338 
 
Riktlinje för anläggande av bryggor på kommunägd 

mark och bryggprogram för kommunal mark utmed 

Bottenån och Lindesjön 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige antar bryggprogrammet och beslutar: 
 
Den årliga arrendeavgiften för upplåtelse av kommunägda mark 
eller vattenområden är 500 kr/år. Avgiften gäller för 2019. För 
varje följande arrendeår ska arrendeavgiften justeras så att den 
följer indexändringarna fram till oktober månad närmast före 
det aktuella arrendeårets början.  

 
Ärendebeskrivning 

 

Lindesbergs kommun har tagit fram ett bryggprogram för 
Bottenån genom Lindesbergs samt delar av Lindesjöarna. 
Bryggprogrammet ligger till grund för kommunens riktlinjer för 
privata bryggor på kommunägd mark. Riktlinjerna gäller för 
kommunägda mark- och vattenområden i Lindesbergs kommun. 

Enligt riktlinjerna ska avtal för upplåtelse av mark- eller 
vattenområden ska tecknas mellan Lindesbergs kommun, 
Samhällsbyggnad Bergslagen och den bryggrättsansvarige. 
Avtalet förutsätter att den bryggrättsansvarigt ansöker om och 
får beviljat samt bekostar samtliga tillstånd som kan krävas, som 
t ex tillstånd för vattenverksamhet, strandskyddsdispens och 
bygglov. 

För upplåtelsen, att få anlägga eller hålla en brygga inom 
kommunägda mark- och vattenområden, ska en årlig 
arrendeavgift utgå. 

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
har enligt delegation från kommunstyrelsen (KS § 2 2018-01-
30) rätt att träffa arrendeavtal om kommunal mark. Principer 
för avgifter kopplade till arrenden kommer att behandlas i det 
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pågående arbetet med revidering av riktlinjer för 
markanvisning. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar bryggprogrammet och beslutar: 
 
Den årliga arrendeavgiften för upplåtelse av kommunägda mark 
eller vattenområden är 500 kr/år. Avgiften gäller för 2019. För 
varje följande arrendeår ska arrendeavgiften justeras så att den 
följer indexändringarna fram till oktober månad närmast före 
det aktuella arrendeårets början.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Pär-Ove Lindqvist (M), Inger Griberg (MP) och Mats Seijboldt 
(SD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KF §46/19   Dnr:  
 
Allmänhetens frågestund 
 
Beslut 

 

Två frågor ställdes under allmänhetens frågestund och de 
handlade om eventuell nedläggning av Rockhammar- och 
Ramshyttans skola samt förskolan Lönngården. Frågorna 
besvarades av barn- och utbildningsnämndens ordförande, 
Linda Svahn (S), och kommunstyrelsens ordförande, Irja 
Gustavsson (S). 
 

_____ 
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KF §47/19   Dnr: KS 2018/463 
 
Nedläggning av verksamheterna för Ramshyttans 

skola, Rockhammars skola samt förskolan 

Lönngården i Rockhammar 
 
Beslut 

 

Ärendet återremitteras, av en minoritet, till kommunstyrelsen 
för att utreda möjligheterna att kommunen ska bedriva 
skolverksamheten och barnomsorgen i Ramsberg och 
Rockhammar vidare under en tid på 3 år. Under denna tid ska 
kommunen bedriva lokalt utvecklingsarbete i berörda bygder i 
projektform som tar ett helhetsgrepp för landsbygden.   

 
Ärendebeskrivning 

 
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-12 BUN § 164. 
Kompletterande information till Kommunstyrelsen 2018-11-27. 
Återremiss i kommunfullmäktige 2018-12-12 KF § 177. 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att utreda 
och besvara frågeställningar enligt beslut 2019-01-08 KS § 2: 
 

1. Utreda alternativa förslag till finansiering av verksamheterna 
Rockhammars skola, Ramshyttans skola och förskolan 
Lönngården samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 
kvalitetssänkningar i de verksamheter som pengarna ska tas 
ifrån om det inte ska tas inom BUNs rambudget. 
 

2. Förslag till finansiering ska kompletteras med 
konsekvensbeskrivning där ekonomiska risker och risk för 
kvalitetssänkning tydliggörs. I detta ska information om följande 
ingå: 
Hyresavtalens löptid och uppsägningstid samt möjligheten att 
avsluta hyresavtalen i förtid och eventuella kostnader kopplat till 
detta 
Investeringskostnader för att rusta upp berörda 
verksamhetslokaler samt information om när upprustning bör 
ske 
Möjliga effekter på nämnd- och förvaltningsnivå 
Risk för minskade statsbidrag 
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Verksamhetsförsämringar om pengarna ska tas inom BUN:s 
rambudget 
Övriga kostnader kopplade till nedläggning alternativt 
behållande av Rockhammars skola, Ramshyttans skola och 
förskolan Lönngården. 
Konsekvenser för kommunkoncernen vid 
verksamhetsförändringar 
Måltidsverksamheten 

3. Belysa landsbygdsperspektivet med befolkningsutveckling över tid 

även på orter där vi inte har skolor 

 
Ärendets beredning 

Förvaltningen har presenterat konsekvensbeskrivning i maj år 
2018 på minskad ram på 8,3 miljoner kronor. Kommunstyrelsen 
beslutar att förvaltningen ska ta fram ytterligare 
besparingsförslag och konsekvensbeskrivningar. För barn- och 
utbildningsnämnden innebär det ytterligare minskad ram på 1 
miljon kronor 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 miljon kronor, 
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 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- 
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och utbildningsnämndens rambudget eller om 
kommunfullmäktige skjuter till finansiering.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018 att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att få fram 
underlag till finansiering av fortsatt verksamhet i Rockhammars 
skola, Ramshyttans skola samt förskolan Lönngården. 
 
Förslag till beslut  

 
Kommunfullmäktige beslutar 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 

 

Linda Svahn (S), Pär-Ove Lindqvist (M) och Nils Detlofsson (L) 
föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Jonas Kleber (C) föreslår att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen med motivering att utreda möjligheterna att 
kommunen ska bedriva skolverksamheten och barnomsorgen i 
Ramsberg och Rockhammar vidare under en tid på 3 år. Under 
denna tid ska kommunen bedriva lokalt utvecklingsarbete i 
berörda bygder i projektform som tar ett helhetsgrepp för 
landsbygden.   

Tom Persson (SD), Mats Lagerman (LPO), Björn Larsson (SD), 
Markus Lundin (KD), Ulf Axelsson (V), Inger Griberg (MP), Björn 
Pettersson (C), Johan Andersson (C), Amanda Funk (SD) och 
Christina Pettersson (C) föreslår bifall till Jonas Klebers (C) 
förslag. 

Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår följande beslutsgång:  
 
Först ställs förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras 
idag.  
 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (29) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-03-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska behandlas idag 
ställs därefter kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande börjar med att ställa förslaget om återremiss mot att 
ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs och 
genomförs enligt följande: de som röstar för att ärendet ska 
avgöras idag röstar ja och de som röstar för att ärendet ska 
återremitteras röstar nej. Omröstningen utföll med 23 ja och 22 
nej. Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av 
ledamöterna röstade.  
 

Nr Namn Ja Nej Avstår 

1 Lennart Olsson (S) X   

2 Irja Gustavsson (S) X   

3 Linda Svahn (S) X   

4 Jonas Bernström (S) X   

5 John Omoomian (S) X   

6 Ingela Larsson (S) X   

7 Anders Ceder (S) X   

8 Ulla Lundqvist (S) X   

9 Nafih Mawlod (S) X   

10 
Kristine Andersson 
(S) 

X   

11 Bengt Storbacka (S) X   

12 Margareta Ahlm (S) X   

14 Lena Kallionpää (S)  X   

15 Ulf Axelsson (V)  X  

16 Gunilla Remnert (V)  X  

17 Hans Lindkvist (V)  X  

18 Jonas Kleber (C)  X  
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19 Björn Pettersson (C)  X  

20 Magnus Eriksson (C)  X  

21 
Christina Pettersson 
(C)  

 X  

22 Johan Andersson (C)  X  

23 Tuula Marjeta (C)  X  

24 
Pär-Ove Lindqvist 
(M)    

X   

25 
Göran Gustavsson 
(M) 

X   

26 Jan Hansson (M) X   

27 Anniette Lindvall (M) X   

28 Tomas Klockars (M) X   

29 
Fredrik Lindmark 
(M) 

X   

30 
Sven Erik Larsson 
(M) 

X   

31 Emil Wellander (M)  X   

32 Nils Detlofsson (L) X   

33 Markus Lundin (KD)  X  

34 
Margareta Andergard 
(KD) 

 X  

35 Inger Griberg (MP)  X  

36 
Tommy Lönnström 
(SD) 

 X  

37 Mats Seijboldt (SD)  X  

38 Jari Mehtäläinen (SD)  X  

39 Thord Durnell (SD)  X  

40 
Fredrik Rosenbecker 
(SD) 

 X  

41 Björn Larsson (SD)  X  

42 Anders Eriksson (SD)  X  

43 Tom Persson (SD)  X  
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Eftersom en tredjedel krävs för en minoritetsåterremiss finner 
ordförande att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
återremitteras av en minoritet. 
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
För kännedom: 

Barn och utbildningsnämnden 
Ekonomienheten 
 

 

 
  

44 Amanda Funk (SD)  X  

45 
Mats Lagerman 
(LPO) 

 X  

13 Arnold Bengtsson (S) X   

 Summa 23 22 0 
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KF §48/19   Dnr: KS 2018/505 
 
Upptagande av Snuggans VA-föreningar i 

verksamhetsområde för vatten och avlopp 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige avslår Snuggans samfällighetsförening och 
Snuggans VA-förenings yrkande om att bli upptagna i 
verksamhetsområde för VA. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Till direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har 
det inkommit en skrivelse från Södra Snuggans 
samfällighetsförening samt Snuggans vattenförening med 
önskan om att kommunen ska överta föreningarnas VA-
ledningsnät och besluta om nytt verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten. Detta berör ca 55 fastigheter i området Snuggan 
ca 10 km norr om Lindesberg vid västra sidan av sjön Råssvalen.  
 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår Snuggans samfällighetsförening och 
Snuggans VA-förenings yrkande om att bli upptagna i 
verksamhetsområde för VA. 
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KF §49/19   Dnr: AKK2016/288 
 
Kostpolitiskt program 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige antar kostpolitiskt program.  
 
Ärendebeskrivning 

Utskottet för stöd och strategi gav den 5 februari 2018 
kostchefen i uppdrag att ta fram förslag till kostpolitiskt 
program. I programmet presenteras kommunens politiska 
viljeriktning gällande måltider samt riktlinjer för skola, förskola, 
särskilt boende, hemtjänst, skolkafeterior och måltidsenheten. 
Programmet och riktlinjerna ska fungera som ett stöd för att 
uppnå gemensamma målsättningar och även ge information till 
medborgare och andra intresserade om hur kommunen arbetar 
med att utveckla måltiderna. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
kostpolitiskt program. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Måltidsenheten 
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KF §50/19   Dnr: KS 2018/499 
 
Utökning av kommunalt verksamhetsområde för 

spillvatten i Gamla Vibyn, Frövi 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka befintligt 
verksamhetsområde i Frövi, till att nu också innefatta Gamla 
Vibyn, beläget väster om Fröviån och norr om Centralvägen.  
 
Följande fastigheter ska ingå i det nya verksamhetsområdet: 

 
 

 och .  
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka befintligt 
verksamhetsområde i Frövi, till att nu också innefatta Gamla 
Vibyn, beläget väster om Fröviån och norr om Centralvägen.  
 
Följande fastigheter ska ingå i det nya verksamhetsområdet: 

 
 

 och .  
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KF §51/19   Dnr: KS 2019/109 
 
Avsägelse av uppdraget som ledamot i Besök Linde 

AB från Amanda Funk (SD) 
 
Beslut 

 

1. Amanda Funks (S) avsägelse som ledamot i Besök Linde AB 
godkänns 

2. Platsen som ledamot efter Amanda Funk (SD) lämnas vakant 
tillsvidare. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Amanda Funk (SD) har inkommit med en avsägelse som ledamot 
i Besök Linde AB. 
 

Förslag till beslut 

1. Amanda Funks (S) avsägelse som ledamot i Besök Linde AB 
godkänns 

2. XX utses till ledamot i Besök Linde AB efter Amanda Funk 
(SD). 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 
För kännedom 

Besök Linde AB 
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KF §52/19   Dnr: KS 2019/111 
 
Fyllnadsval efter Renate Hermansson (S) som 

ledamot i kommunfullmäktige 
 
Beslut 

1. Renate Hermanssons (S) avsägelse från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige godkänns.  

2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Renate Hermansson (S). 
 

Ärendebeskrivning 

 

.  
 

Förslag till beslut  

 
1. Renate Hermanssons (S) avsägelse från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige godkänns.  
2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 

Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Renate Hermansson (S). 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
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KF §53/19 
 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Kommunfullmäktige : 

 

2019-02-28 Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla - 

Arbetsmiljöverket 2017/061088 Dnr  

  

 

 

2019-02-28 Stadshus § 1 Ägardirektiv Linde Energi AB - 

avkastningskrav Dnr  

  

 

 

 
 




