LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-26

Plats och tid:

Näset, kommunhuset, kl. 9:00-09:50

Beslutande:

Irja Gustavsson (S)
Linda Svahn (S)
John Omoomian (S)
Jonas Bernström (S)
Tommy Kragh (S)
Jonas Kleber (C)
Susanne Karlsson (C)
Ulf Axelsson (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Lillemor Bodman (M)
Markus Lundin (KD)
Nils Detlofsson ((L))
Mats Seijboldt (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Tom Persson (SD)

Tjänstgörande
ersättare:
Övriga
deltagare:

Ellinor Halldan, kommunsekreterare
Henrik Arenvang, kommundirektör
Gunilla Sandgren, ekonomichef
Louise Auer, måltidschef §40–41
Anders Ceder (S), ersättare som ej tjänstgör
Joacim Hermansson (S), ersättare som ej tjänstgör
Nafih Mawlod (S), ersättare som ej tjänstgör
Sandra Olsson (S), ersättare som ej tjänstgör
Maria-Pia Karlsson (C), ersättare som ej tjänstgör
Fredrik Vessling (V), ersättare som ej tjänstgör
Jan Hansson (M), ersättare som ej tjänstgör
Göran Gustavsson (M), ersättare som ej tjänstgör
Conny Ärlerud (M), ersättare som ej tjänstgör
Inger Griberg (MP), ersättare som ej tjänstgör
Fredrik Rosenbecker (SD), ersättare som ej tjänstgör
Amanda Funk (SD), ersättare som ej tjänstgör

Utses att
justera

Pär-Ove Lindqvist (M) med Tommy Kragh (S) som ersättare

Justeringens
plats och tid:

Kanslienheten torsdag den 7 februari 2019 kl. 13.00
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Underskrifter:

Justerandes signatur

2019-02-26

Sekreterare

_______________________________
Ellinor Halldan

Paragraf

Ordförande

__________________________________________________________
Irja Gustavsson

Justerare

__________________________________________________________
Pär-Ove Lindqvist

Utdragsbestyrkande

40 - 59
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Anslaget sätts upp
Förvaringsplats
för protokoll
Underskrift

Justerandes signatur

Anslaget tas ned

Kommunledningskontoret
......................................................................................

Utdragsbestyrkande
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Ärendeförteckning
§40/19

Kostpolitiskt program innehållande remissvar

§41/19

Avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna
restauranger

§42/19

Verksamhetsberättelse januari-december 2018 för
kommunledningskontoret reviderad

§43/19

Uppföljning av internkontroll januari-december 2018 för
kommunledningskontoret

§44/19

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2018 till år 2019

§45/19

Begäran om yttrande över ansökan om tillstånd för vindkraft i
Siggebohyttan

§46/19

Tillstånd till anläggning för vindkraft för Munkhyttan
Vindkraft AB vid Munkhyttan

§47/19

Implementering och tillämpning av barnkonventionen

§48/19

Utökning av kommunalt verksamhetsområde för spillvatten i
Gamla Vibyn

§49/19

Snuggans VA-föreningar yrkar att bli upptagna i
verksamhetsområde för vatten och avlopp

§50/19

Reglemente krisledningsnämnden

§51/19

Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 3 2018

§52/19

Val av 1 ledamot och 1 ersättare från varje parti till
Tolkningsgrupp arvodesbestämmelser

§53/19

Begäran om nominering av ledamöter till Intresseföreningen
Bergslagets styrelse samt revisorer 2019–2020

§54/19

Svar på motion om Stripa gruva

§55/19

Svar på Motion från Christina Pettersson (C) om upprustning
av Malmvägen i Guldsmedshyttan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§56/19

Svar på Motion från Tuula Marjeta (C) och Christina
Pettersson (C) om att ge pensionärer 80+ hemtjänst 8
timmar/månad utan krav på biståndsbedömning

§57/19

Byte av dag för kommunstyrelsens sammanträde i maj 2019

§58/19

Delegationsärenden

§59/19

Meddelanden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §40/19

Dnr: AKK2016/288

Kostpolitiskt program innehållande remissvar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
kostpolitiskt program.
Kommunstyrelsen förtydligar att:
Lindesbergs kommun ska ställa krav i upphandling för att främja
social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Goda exempel för att minska matsvinnet ska tas tillvara på.
Kommunstyrelsen beslutar att redovisning ska ske till utskottet för
stöd och strategi på sammanträdet i oktober 2019 samt att
Dialog ska föras med barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen innan en höjning av kostnader sker.
Ambitionsnivån i det kostpolitiska programmet ska anpassas efter de
ekonomiska förutsättningarna.
Utvärdering av det kostpolitiska programmet ska ske i april 2020.
Ärendebeskrivning
Utskottet för stöd och strategi beslutade den 15 oktober 2018
§38 att bjuda in kostchefen till utskottets sammanträde den 3
december 2018 för uppföljning och slutligt kostpolitiskt
program för att kunna ge förslag till beslut i
kommunstyrelsen. Kostchef inkom den 22 november 2018
med slutligt kostpolitiskt program.
Utskottet för stöd och strategi remitterade den 10 april
2018 USS § 14/18 förslaget till kostpolitiskt program till:
•
•
•
•
•
•
•
Justerandes signatur

Politiska partierna representerade i
kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun
Region Örebro län
Hushållningssällskapet Örebro
Lantbrukarnas Riksförbund Örebro
Pensionärernas riksorganisation Lindesberg
Sveriges pensionärsförbund Lindesberg
Ledning förskola, Lindesbergs kommun
Utdragsbestyrkande
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ledning skola, Lindesbergs kommun
Ledning hemtjänst, Lindesbergs kommun
Ledning särskilt boende, Lindesbergs kommun
Biträdande kostchef och kökschefer, Lindesbergs kommun
Socialförvaltningens dietist, Lindesbergs kommun
Ansvariga för skolkafeterior, Lindesbergs kommun
Skolsköterskor, Lindesbergs kommun
Kommunala pensionärsrådet
Kommunalt råd för personer med
funktionsnedsättning samt Länsstyrelsen i Örebro
län.

Utskottet remitterade den 25 maj 2018 USS § 26/18
förslaget till barn- och utbildningsnämnden samt
socialnämnden.
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.
Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
kostpolitiskt program.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår som tillägg att
kommunstyrelsen förtydligar att:
•

Lindesbergs kommun ska ställa krav i upphandling för att
främja social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

•

Goda exempel för att minska matsvinnet ska tas tillvara på.

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår som tillägg att
kommunstyrelsen beslutar att redovisning ska ske till utskottet för
stöd och strategi på sammanträdet i oktober 2019 samt att

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dialog ska föras med barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen innan en höjning av kostnader sker.
Linda Svahn (S) föreslår bifall till utskottet för stöd och strategis
förslag med tillägg att ambitionsnivån i det kostpolitiska
programmet ska anpassas efter de ekonomiska förutsättningarna.
John Omoomian (S) föreslår bifall till utskottet för stöd och strategis
förslag med tillägg att utvärdering av det kostpolitiska programmet
ska ske i april 2020.
Jonas Kleber (C) föreslår bifall till utskottet för stöd och strategis
förslag.
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till utskottet för stöd och
strategis förslag.
Mats Seijboldt (SD) föreslår bifall till utskottet för stöd och strategis
förslag.
Mats Seijboldt (SD) föreslår bifall till Linda Svahn (S)
tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordförande föreslår följande beslutsgång:
Först behandlas utskottet för stöd och strategis förslag.
Därefter behandlas Irja Gustavsson (S) tilläggsförslag 1.
Sedan behandlas Irja Gustavsson (S) tilläggsförslag 2.
Därefter behandlas Linda Svahn (S) tilläggsförslag.
Sedan behandlas John Omoomian (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt utskottet
för stöd och strategi och finner att förslaget godkänns.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja
Gustavsson (S) tilläggsförslag 1 och finner att förslaget godkänns.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja
Gustavsson (S) tilläggsförslag 2 och finner att förslaget godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Linda
Svahn (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt John
Omoomian (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____
Meddelas för åtgärd
Kostchefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §41/19

Dnr: KS 2018/471

Avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna
restauranger
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om
prisjusteringar för avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna
restauranger enligt kostchefens förslag daterat den 28 november
2018.
Ärendebeskrivning
På grund av ökade livsmedel-, personal- och övriga kostnader
föreslås en höjning av priset på dagens lunch, matlådor och
kuponghäften på de öppna restaurangerna Tallen, Grönboda,
Ekgården, Vedevågsskolan och för Café Milan.
Prisjusteringen planeras gälla från och med årsskiftet 2018/2019.
Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om
prisjusteringar för avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna
restauranger enligt kostchefens förslag daterat den 28 november
2018.
Ledamöternas förslag till beslut
Mats Seijboldt (SD) föreslår avslag på höjningen av dagens lunch,
kuponghäfte och matlåda för pensionärer till förmån för att bibehålla
nuvarande avgifter.
Mats Seijboldt (SD) föreslår bifall till höjningen av dagens lunch,
kuponghäfte och matlåda för övriga.
Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår följande beslutsgång.
Först behandlas höjningen av dagens lunch, kuponghäfte och
matlåda för övriga.
Därefter behandlas Mats Seijboldt (SD) avslagsförslag på höjningen
av dagens lunch, kuponghäfte och matlåda för pensionärer till
förmån för att bibehålla nuvarande avgifter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan
besluta enligt utskottet för stöd och strategis förslag gällande
höjning av dagens lunch, kuponghäfte och matlåda för övriga och
finner att förslaget godkänns.
Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer utskottet för stöd och strategis
förslag gällande höjningen av dagens lunch, kuponghäfte och
matlåda för pensionärer mot Mats Seijboldt (SD) avslagsförslag och
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt utskottet för stöd och
strategis förslag.
_____
För kännedom:
Måltidsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §42/19

Dnr: KS 2019/56

Verksamhetsberättelse januari-december 2018 för
kommunledningskontoret reviderad
Beslut
Ärendet utgår
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §43/19

Dnr: KS 2019/57

Uppföljning av internkontroll januari-december 2018
för kommunledningskontoret
Beslut
Ärendet utgår
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §44/19

Dnr: KS 2018/148

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2018 till
år 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ombudgetera 0,2 Mnkr för projekt Industrirakan, norra delen
(90 009).
2. ombudgetera 1,6 Mnkr för projekt Vibyn etapp 2 (90 031).
3. ombudgetera 1,4 Mnkr för projekt Flugparken (90 108).
4. ombudgetera 4,3 Mnkr för projekt Ledning Nora -Lindesberg
(91 016).
5. ombudgetera 0,7Mnkr för projekt Ledning GammelboRamsberg (91 015).
6. ombudgetera 0,7 Mnkr för projekt CederborgsvägenStrandvägen (91 046)
7. ombudgetera 1,9 Mnkr för projekt Undervisning inventarier
Björkhagaskolan (95 050)
8. ombudgetera 0,5 Mnkr för projekt Inventarier gruppboende
Funktionsstöd (96 003).
Ärendebeskrivning
2018 års totala investeringsbudget var 98,7 Mnkr. Utfallet för
investeringar år 2018 blev 82,4 Mnkr. Ett antal projekt har inte
hunnit att färdigställas under 2018, utan det kommer att ske under år
2019, därav begäran om ombudgetering av sex stycken
investeringsprojekt, med en totalsumma på 11,3 Mnkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Nämnd/projekt

Tillväxt
Industrirakan norra delen,
900 09

Viby, 90 031
Flugparken, 90 108
Totalt Tillväxt
Samhällsbyggnadsför
bundet
VA/Renhållning
Ledning NoraLindesberg

Ledning GammelboRamsberg
CederborgsvägenStrandvägen 910 46
Totalt VA/renhållning
Barn- och
utbildningsnämnd
Undervisning
inventarier
Björkhagaskolan, 950
50
Totalt Barn- och
utbildningsnämnd
Socialnämnd
Inventarier
gruppboende
Totalt socialnämnd
Totalt

Budget
2018

Utfall
2018

Förslag
på ombudgetering

VA för ny stickväg på
industrirakan.
Återställningskostnader 2019.

900

700

200

3 000
1 500
5 400

1 394
63
2 157

1 606
1 437
3 243

Färdigt 2019
Påbörjas 2019

5 600

1 253

4 347

Pga. överklagan blev
projektet försenat.
Slutförs 2019

4 000

3 304

696

12 300

6 591

5 709

4 000

2 113

1 887

4 000

2113

1 887

500

0

500

500

0

500

22 200

10 861

11 339

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Justerandes signatur

Kommentar till
ombudgetering

Utdragsbestyrkande

Slutförs 2019

Slutförs 2019

Slutförs 2019
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1. Ombudgetera 0,2 Mnkr för projekt Industrirakan, norra delen
(90 009).
2. ombudgetera 1,6 Mnkr för projekt Vibyn etapp 2 (90 031).
3. ombudgetera 1,4 Mnkr för projekt Flugparken (90 108).
4. ombudgetera 4,3 Mnkr för projekt Ledning Nora -Lindesberg
(91 016).
5. ombudgetera 0,7Mnkr för projekt Ledning GammelboRamsberg (91 015)
6. ombudgetera 0,7 Mnkr för projekt CederborgsvägenStrandvägen (91 046)
7. ombudgetera 1,9 Mnkr för projekt Undervisning inventarier
Björkhagaskolan (95 050)
8. ombudgetera 0,5 Mnkr för projekt Inventarier gruppboende
Funktionsstöd (96 003).
_____
För åtgärd:
Ekonomienheten
Alla nämnder och förvaltningar
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §45/19

Dnr: AKK2016/247

Begäran om yttrande över ansökan om tillstånd för
vindkraft i Siggebohyttan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska ställa sig
positiva till vindkraft i Siggebohyttan.
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 samråds- underlag 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.
De synpunkter som lämnats in efter samråden finns redovisade
i ansökningshandlingarna. Eolus har lämnat ett sammantaget
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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
störnings- synpunkt för boende och påverkan på natur-, kulturoch friluftsvärden eller på landskapsbilden.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige ska ställa sig positiva till vindkraft i
Siggebohyttan.
Tom Persson (SD) föreslår avslag till Irja Gustavsson (S) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer Irja Gustavsson (S) förslag till beslut mot Tom
Persson (SD) avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt Irja Gustavsson (S) förslag.
Reservationer
Tom Persson (SD), Mats Seijboldt (SD) och Jari Mehtäläinen (SD)
reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §46/19

Dnr: KS 2019/6

Tillstånd till anläggning för vindkraft för Munkhyttan
Vindkraft AB vid Munkhyttan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska ställa 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 mark- arbeten 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 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.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
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Samhällsbyggnadsnämnden kommer att lämna yttrande över
ansökan som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Yttrandet ska
avse synpunkter i sakfrågan avseende platsens lämplighet ur
störnings- synpunkt för boende och påverkan på natur-, kulturoch friluftsvärden eller på landskapsbilden.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige ska ställa sig positiva till vindkraft
vid Munkhyttan.
Tom Persson (SD) föreslår avslag till Irja Gustavsson (S) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer Irja Gustavsson (S) förslag till beslut mot Tom
Persson (SD) avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt Irja Gustavsson (S) förslag.
Reservationer
Tom Persson (SD), Mats Seijboldt (SD) och Jari Mehtäläinen (SD)
reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur
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KS §47/19

Dnr: KS 2018/208

Implementering och tillämpning av barnkonventionen
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utarbeta en
övergripande strategi för implementering av FN:s konvention om
barnets rättigheter, barnkonventionen. Delredovisning ska
presenteras för utskottet för stöd och strategi vid sammanträdet den
19 augusti 2019.
Ärendebeskrivning
Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera FN:s
konvention om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020.
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som
den kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november
1989. Sverige antog och ratificerade barnkonventionen i september
1990. Det är ett rättsligt bindande dokument som innehåller
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Alla offentliga
verksamheter har ansvar att implementera samt att tillämpa att barns
rättigheter tillgodoses. Som ett stöd i implementering och
tillämpning av barnkonventionen finns sedan 2010 en nationell
strategi, Strategi för att stärka barnet rättigheter i Sverige, vilken
uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka barnets
rättigheter i Sverige.

Justerandes signatur

•

Lindesbergs kommun finns ett beslut fattat i kommunstyrelsen
från 1999 (Dnr 1999.0353) som anger några
prioriterade artiklar för kommunen. I beslutet finns bland
annat prioriterade artiklar att ta hänsyn till vid beslut och
rekommendationer för det fortsatta arbetet såsom att alla i
kommunernas verksamheter ges information om FN:s
barnkonvention. Hur det arbetet har följts upp saknas
vetskap om samt är ej dokumenterat.

•

Under ett år, från september 2013 till augusti 2014, deltog
kommunen i ett projekt i länsdelen. Då fick samtliga
nämnder i kommunen en genomgång om barnkonventionen.
Ett utbildningstillfälle om barnkonventionen genomfördes
också för större delen av tjänstemännen på dåvarande
Bergslagens miljö- och byggförvaltning.

•

I en revisionsrapport från våren 2016 (Dnr 2016/231) är den
övergripande bedömningen att det som görs i dagsläget till
Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-26

delar är ändamålsenligt men att kommunstyrelsen bör
utveckla sin styrning för att säkerställa att barnkonventionen
beaktas och tillämpas. Beslutet från 1999 bör uppdateras och
förnyas. Nämndernas redovisning av sitt arbete med
barnkonventionen i verksamhetsberättelsen behöver förtydligas
och formerna för dialog med barn och ungdomar behöver
utvecklas. Positivt är att kännedom om barnkonventionen
ökat i kommunen sedan projektåret 2013.
•

Från den 1 maj 2018 kommer folkhälsostrategen på uppdrag
av kommundirektören att delta i SKL:s barnrättsnätverk (Dnr
AKK2016/287). Folkhälsostrategen har uppdrag och mandat
att arbeta i hela kommunens organisation. Uppdraget innebär
att bättre koppla barnrätten och barnkonventionen till ledning
och styrning samt att utveckla det systematiska arbetet i
kommunen men även att synliggöra, konkretisera och
utveckla tillämpning av barnrätten.

Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektör att utarbeta en
övergripande strategi för implementering av FN:s konvention om
barnets rättigheter, barnkonventionen. Delredovisning ska
presenteras för utskottet för stöd och strategi vid sammanträdet den
19 augusti 2019.
_____
För kännedom
Folkhälsochef

Justerandes signatur
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KS §48/19

Dnr: KS 2018/499

Utökning av kommunalt verksamhetsområde för
spillvatten i Gamla Vibyn
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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:
Frövi 1:6
Frövi 1:14
Frövi 1:17
Frövi 1:39
Frövi 1:42
Frövi 1:43 (obebyggt)
Frövi 1:44
Frövi 1:45
Frövi 1:48 (obebyggt)
Frövi 1:49
Frövi 1:50
Frövi 1:51
Vibyn 1:12
Ärendebeskrivning
De berörda fastigheterna med undantag från Frövi 1:6, 1:43
och 1:48 ingår sedan länge i Frövi-Vibyns vatten- och
avloppsförening. Kommunalt vatten har försörjt området via
föreningen sedan 1975.
Efter att fastigheternas enskilda avloppsanläggning dömdes ut
av miljökontoret efter en inventering 2010 har miljökontoret
tryckt på om att området borde tas in i kommunalt
verksamhetsområde för spillvatten. Att området består av
sammanhållen bebyggelse och ligger i nära anslutning till
befintligt verksam- hetsområde enligt 100 meters regeln är en
stor anledning till att planer på nytt verksamhetsområde
funnits sedan 2011.
Av olika anledningar har projektet dragit ut på tiden, varför
föreningens gemensamma brunn anslutits till det kommunala
nätet som en akutinsats, då kommunala ledningar byggdes ut till
det nya exploateringsområdet vid Vibyn, söder om
Centralvägen.
Justerandes signatur
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VA bedömer att det med tanke på nämnda omständigheter att det
nu är hög tid att utöka verksamhetsområdet vid Gamla Vibyn.
Direktionens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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:
Frövi 1:6
Frövi 1:14
Frövi 1:17
Frövi 1:39
Frövi 1:42
Frövi 1:43 (obebyggt)
Frövi 1:44
Frövi 1:45
Frövi 1:48 (obebyggt)
Frövi 1:49
Frövi 1:50
Frövi 1:51
Vibyn 1:12
_____

Justerandes signatur
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KS §49/19

Dnr: KS 2018/505

Snuggans VA-föreningar yrkar att bli upptagna i
verksamhetsområde för vatten och avlopp
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 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 VAledningsnät 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.
Skyldigheten för kommunen att bestämma verksamhetsområde
och ordna en allmän VA-anläggning regleras i 6 § lagen om
allmänna vattentjänster (vatten- tjänstlagen). Enligt denna
bestämmelse ska kommunen bestämma ett verksamhetsområde "om det med hänsyn till skyddet för
människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning
eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller
blivande bebyggelse."
Eftersom fastigheterna vid de båda VA-föreningarna i Snuggan
redan har tillgång till kommunalt VA, så är skyddet för
människors hälsa eller miljön inte i - fara. Det finns då ingen
skyldighet för kommunen att bestämma verksamhets- område
och ordna en allmän VA-anläggning.
Föreningarnas omfattande administration vad gäller
avgiftsfördelningen är enligt vattentjänstlagen inte ett skäligt
argument för att kommunen ska besluta om
verksamhetsområde. Det är föreningarnas ansvar att sköta detta
internt, och om inte frivilliga finns, äger föreningarna fri rätt att
anlita en konsult som har hand om de administrativa bitarna åt
dem.

Justerandes signatur
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Stöd finns även att hitta i tidigare rättsfall från VA-nämnden,
(ärendenummer: BVa 49 Va 110/11) där fastslås att
"utbyggnadsskyldigheten ska inte föreligga för ett område som
helt betjänas av en väl fungerande gemensam VA- anläggning
som ägs och drivs av fastighetsägarna."
VA-processen förordar därmed ett avslag i ärendet.
Direktionens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå Snuggans
samfällighetsförening och Snuggans VA-förenings yrkande om att
bli upptagna i verksamhetsområde för VA.
_____
För kännedom
Snuggans samfällighetsförening

Justerandes signatur
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KS §50/19

Dnr: KS 2019/4

Reglemente krisledningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente
för krisledningsnämnden. Tidigare beslut om reglemente för
krisledningsnämnden, KS 2014/451, upphör därmed att gälla.
Ärendebeskrivning
Utöver det som föreskrivs i Lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap, samt i kommunallagen, gäller bestämmelserna i
reglementet för krisledningsnämnden.
Kommunfullmäktige antog i december 2014 reglemente för
krisledningsnämnden. Kommundirektör och kommunstyrelsens
ordförande har i januari 2019 kommit med förslag att
kommunstyrelsens utskott för stöd- och strategi ska utses till
krisledningsnämnd istället för kommunstyrelsens tillväxtutskott.
Kanslienheten har utifrån detta tagit fram ett förslag till nytt
reglemente för krisledningsnämnden där kommunstyrelsens utskott
för stöd- och strategi utses till krisledningsnämnd.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente
för krisledningsnämnden. Tidigare beslut om reglemente för
krisledningsnämnden, KS 2014/451, upphör därmed att gälla.
_____
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
För kännedom:
Malin Ivlove
Utskottet för stöd och strategi
Tillväxtutskottet

Justerandes signatur
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KS §51/19

Dnr: KS 2019/48

Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal
3 2018
Beslut
Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 3 2018 överlämnas
till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS).
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna
rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Kommunerna rapporterar kvartalsvis.
Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att
ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en
särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Förslag till beslut
Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 3 2018 överlämnas
till kommunfullmäktige.
_____

Justerandes signatur
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KS §52/19

Dnr: KS 2018/440

Val av 1 ledamot och 1 ersättare från varje parti till
Tolkningsgrupp arvodesbestämmelser
Beslut
Kommunstyrelsen utser för 2019–2022 nedanstående ledamöter:
Ledamöter
9. Mats Lagerman (LPO)

Ersättare
Anders Persson (LPO)

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 januari 2019 utsågs
ledamöter och ersättare till tolkningsgrupp arvodesbestämmelser. Då
saknades nominering från Landsbygdspartiet oberoende.
Följande ledamöter utsågs av kommunstyrelsen i januari:
Ledamöter
Irja Gustavsson (S)
Jonas Kleber (C)
Inger Söderberg (V)
Göran Gustavsson (M)
Markus Lundin (KD)
Carl-Henrik Ling (L)
Mats Seijboldt (SD)
Ingalill Lennartdotter (MP)
(LPO)

Ersättare
Linda Svahn (S)
Susanne Karlsson (C)
Eva Persson (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Sven-Göran Holm (KD)
Nils Detlofsson (L)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Marita Haraldsson (MP)

Förslag till beslut
Partiet har nominerat:
Ledamöter
9. Mats Lagerman (LPO)

Ersättare
Anders Persson (LPO)

_____
Meddelas för åtgärd
Kanslienheten
För kännedom
De valda
Personalenheten

Justerandes signatur
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KS §53/19

Dnr: KS 2019/11

Begäran om nominering av ledamöter till
Intresseföreningen Bergslagets styrelse samt revisorer
2019–2020
Beslut
Kommunstyrelsen nominerar Jonas Kleber (C) till ledamot till
Intresseföreningen Bergslagets styrelse.
Kommunstyrelsen nominerar Jonas Kleber (C) till ersättare till
Intresseföreningen Bergslagets styrelse.
Nomineringen ska gälla för hela mandatperioden, 2019–2022.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun erbjuds att nominera ledamöter och revisorer
till Intresseföreningen Bergslaget senast den 15 mars 2019.
Valberedningen ser gärna att en ledamot från vartdera könet
nomineras till styrelsen. Nominerade ledamöter bör ingå i sin
moderorganisations styrande organ, till exempel kommunstyrelsen.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen
nominerar Jonas Kleber (C) till ledamot till Intresseföreningen
Bergslagets styrelse.
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen
nominerar Jonas Kleber (C) till ersättare till Intresseföreningen
Bergslagets styrelse.
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att nomineringen ska gälla
för hela mandatperioden, 2019–2022.
Beslutsgång
Ordförande föreslår följande beslutsgång:
Först behandlas Irja Gustavsson (S) förslag till ledamot, därefter
behandlas Irja Gustavsson (S) förslag till ersättare och slutligen
behandlas Irja Gustavsson (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Justerandes signatur
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja
Gustavsson (S) förslag till ledamot och finner att förslaget godkänns.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja
Gustavsson (S) förslag till ersättare och finner att förslaget
godkänns.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja
Gustavsson (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____
För kännedom
Intresseföreningen Bergslaget

Justerandes signatur
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KS §54/19

Dnr: KS 2017/474

Svar på motion om Stripa gruva
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Sven-Erik Larsson (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
ska besluta om ett omtag i utredningen om arkivplats i Stripa.
Lindesbergs-, Hällefors-, Ljusnarsbergs kommun samt
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har ingått i ett avtal om
gemensamma tjänster för arkivarbete sedan mars 2015. Det är
Lindesbergs kommun som har tillhandahållit personella resurser i
form av arkivpersonal. Detta avtal avslutades av Lindesbergs
kommun den 31 december 2018 på grund av
rekryteringssvårigheter.
Under den period som det gemensamma arkivsamarbetet varade
fanns idéer om att förlägga ett gemensamt arkiv i Stripa. Flera
faktorer spelade in för att detta förslag inte genomfördes, bl.a. de
kostnader en byggnation skulle innebära samt att Ljusnarsbergs- och
Nora kommun valde att tacka nej till att ingå i samarbetet kring
byggnation av gemensam arkivlokal i Stripa. Kanslienheten har fått i
uppdrag av kommundirektören att utreda en kortsiktig lösning för
kommunarkivet. I en längre planering finns förhoppningar om att
Statsskogsskolans befintliga lokaler ska kunna göras om till
arkivlokaler.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
_____
För kännedom:
Sven-Erik Larsson (M)

Justerandes signatur
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KS §55/19

Dnr: KS 2018/172

Svar på Motion från Christina Pettersson (C) om
upprustning av Malmvägen i Guldsmedshyttan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Motionen besvaras med remissyttrande från
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat den 14 december
2018.
Ärendebeskrivning
Christina Pettersson (C) inkom den 15 mars 2018 med en motion där
hon föreslår att Malmvägen i Guldsmedshyttan snarast rustas upp
och att uppfarten breddas.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen remitterade ärendet till
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande med svar senast
den 31 oktober 2018.
Kvalitetsledare Jan-Eric Andersson inkom den 19 november 2018
med tjänsteskrivelse där det framkommer att delen från riksväg 50
fram till Björkvägen är i så dåligt skick att beläggningsåtgärder och
dikning ska utföras under 2019. Vägen bredd är i dag 5 m och
förbundet anser det vara tillräckligt för denna typ av väg, därför
föreslås ej att vägbredden ändras vid beläggningsarbetet. Investering
i ny beläggning faller inom budgetramen från Lindesbergs kommun,
gällande asfaltering och underhåll av gator 2019.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade att anta förslag
till remissyttrande den 14 december 2018.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige:
Motionen besvaras med remissyttrande från
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat den 14 december
2018.
_____
Justerandes signatur
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KS §56/19

Dnr: KS 2018/281

Svar på Motion från Tuula Marjeta (C) och Christina
Pettersson (C) om att ge pensionärer 80+ hemtjänst 8
timmar/månad utan krav på biståndsbedömning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen besvaras med hänvisning till att socialförvaltningen sedan
tidigare har ett utredningsuppdrag kring frågan.
Ärendebeskrivning
Tuula Marjeta (C) och Christina Pettersson (C) inkom den 10 april
2018 med en motion där de föreslår att Lindesbergs kommun
beslutar ge alla pensionärer över 80år, åtta timmar hemtjänst per
månad, utan biståndsbedömning.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2018 att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen remitterade ärendet till socialnämnden för
yttrande med svar senast den 28 februari 2019.
Förvaltningschef Madde Gustavsson inkom med ett yttrande den 10
december 2018 där det framkommer att socialförvaltningen redan
har ett utredningsuppdrag kring frågan.
Socialnämnden beslutade den 13 december 2018 att motionen anses
besvarad med förvaltningschefens yttrande och översänds till
kommunstyrelsen.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen besvaras med hänvisning till att socialförvaltningen sedan
tidigare har ett utredningsuppdrag kring frågan.
_____
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-26

KS §57/19

Dnr:

Byte av dag för kommunstyrelsens sammanträde i maj
2019
Beslut
Kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj 2019 flyttas till den 27
maj 2019.
Tiden för utskottet för stöd och strategis sammanträde den 27 maj
2019 justeras till efter kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj
2019.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj 2019 sammanfaller
med RUS-forum 2019: Nutid och framtid för Örebro län.
Kommunstyrelsens sammanträde behöver därför flyttas till en annan
dag.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsens
sammanträde den 28 maj 2019 flyttas till den 27 maj 2019.
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tiden för utskottet för
stöd och strategis sammanträde justeras till efter kommunstyrelsens
sammanträde den 27 maj.
_____
Meddelas för åtgärd
Kanslienheten
För kännedom
Kommunstyrelsens ledamöter
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Kommunstyrelsen

2019-02-26

KS §58/19

Delegationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till kommunstyrelsen:
2019-02-18 Förordnande som tillförordnad
kommundirektör Dnr
2019-01-25

Tillförordnad personalchef Dnr

2018-12-21 Remiss - Motion från Ulla Lundqvist (S) om
rensning av träd och bilvrak, påfyllning av sand och lagning
av brygga vid badplatsen Viken i Guldsmedshyttan Dnr KS
2018/303
2019-02-04 Remiss - Motion från Inger Griberg (MP) och
Bengt Evertsson (MP) om att erbjuda alla som fyllt 90 år
plats på äldreboende utan biståndsbeslut Dnr KS 2018/458
2019-02-04 Remiss - Medborgarförslag om cykelbana
från Ekenäsvägen till Kofallsvägen i Frövi Dnr KS
2018/393
2018-12-18 Avtal mellan Frövi Judoklubb och
Lindesbergs kommun, elitidrott som marknadsföring av
platsvarumärke 2019–2021 Dnr
2018-12-18 Avtal mellan Lindesbergs Volleybollklubb
och Lindesbergs kommun, elitidrott som marknadsföring av
platsvarumärke 2019–2021 Dnr
2018-12-18 Avtal Stråssa Gymnastikförening elitidrott
marknadsföring platsvarumärke 2019–2021 Dnr
2018-12-18 Avtal mellan Lindlövens Ishockeyförening
och Lindesbergs kommun, elitidrott som marknadsföring av
platsvarumärke 2019–2021 Dnr
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-26

2018-12-18 Avtal mellan LIF Lindesberg och Lindesbergs
kommun, elitidrott som marknadsföring av platsvarumärke
2019–2021 Dnr
2019-02-04 Avtal om riskanalys över ny anläggning Frövi
bangård Atumo AB Dnr AKK2015/162
2019-02-11 Köpekontrakt för Försäljning av del av
Lindeshyttan 2:3, norra industriområdet i Lindesberg,
Danielssons Måleri AB Dnr KS 2019/7
2019-02-13 Förordnande som tillförordnad
förvaltningschef för tillväxtförvaltningen Dnr
2019-02-20 Köpekontrakt för Kvarnbacken 1:176
Vedevåg Dnr KS 2018/270
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Kommunstyrelsen

2019-02-26

KS §59/19

Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till kommunstyrelsen:
2019-01-23 Delegationsbeslut för tillstånd till inrättande
av avloppsanläggning på Sundsboda 1:37 Dnr M-2014349:20 Dnr AKK2016/50
2019-01-29 Meddelande om prolongering av
kopieringsavtal för noter för musik- och kulturskolor 2019
Dnr
2019-01-30 Samhällsbyggnadsnämnden § 19
verksamhetsberättelse januari-december 2018 Dnr KS
2019/56
2019-01-30 Samhällsbyggnadsnämnden § 30 Uppföljning
av internkontroll januari-december 2018 Dnr KS 2019/57
2019-02-11 BUN § 17 Verksamhetsberättelse januaridecember 2018 Dnr KS 2019/56
2019-02-11 BUN § 18 Uppföljning av internkontroll
januari-december 2018 Dnr KS 2019/57
2019-02-14 Protokoll från Regionalt samverkansråd 14
februari 2019 Dnr

2019-02-11 Återkoppling efter remiss av förslag
kategorisering av cykelnätet TRV 2018/114888 Dnr KS
2018/469
2019-02-05 Kommunalt råd för personer med
funktionsnedsättning (KRF) sammanträde 2019-02-05 Dnr
2019-01-18 Protokoll från kommunövergripande
samverkansgrupp KÖS 18 januari 2019 Dnr
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