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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-12-06 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Lindeskolans aula, kl. 17:00-20:30 

Beslutande: Arnold Bengtsson (S), Ordförande 
Bo Stenberg (S) 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Bengt Storbacka (S) 
Margareta Ahlm (S) 
Ulf Axelsson (V) 
Gunilla Remnert (V) 
Hans Lindkvist (V) 
Jonas Kleber (C) 
Susanne Karlsson (C) 
Magnus Storm (C) 
Inga Ängsteg (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Jan Hansson (M) 
Tomas Klockars (M) 
Fredrik Lindmark (M) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Markus Lundin (KD) 
Margareta Andergard (KD) 
Inger Griberg (MP) 
Lars Ljunggren (SD) 
Tommy Lönnström (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Göran Karlsson (S) ersättare Ingela Larsson (S) 
Zaki Habib (S) ersätter Anders Ceder (S) 
Stefan Eriksson (S) ersätter Lennart Olsson (S) 
Christina Pettersson (C) ersätter Johan Andersson (C) 
Maria-Pia Karlsson (C) ersätter Tuula Marjeta (C) 
Göran Gustavsson (M) ersätter Anniette Lindvall (M) 
Bertil Jansson (M) ersätter Emil Wellander (M) 
Sanna Jansson (L) ersätter Nils Detlofsson (L) 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
  

Rickard Jirvelius (SD) ersätter Per Söderlund (SD) 
Inger Karlsson (-) går in istället för Björn Larsson (-) 
Reidar Larsson (SD) ersätter Thord Durnell (SD) 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör 
Anna Lundström, kanslichef 
Rouzbeh Isa, sekreterare 

Utses att justera Margareta Ahlm (S) och Markus Lundin (KD), med Jonas 
Bernström (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset 9 december 2021 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
137 - 155 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Arnold Bengtsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Margareta Ahlm                                    Markus Lundin 
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Ärendeförteckning 

 
§137/21 Information från socialnämnden 
  
§138/21 Allmänhetens frågestund 
  
§139/21 Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 
  
§140/21 Avfallstaxa för 2022 för Lindesbergs kommun 
  
§141/21 Anläggningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun 
  
§142/21 Brukningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun 
  
§143/21 Avgift för förskola under inskolningstiden 
  
§144/21 Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB för 

2022 
  
§145/21 Avgift för installation av trygghetslarm 
  
§146/21 Avgift för uteblivet tidsbeställt hembesök 
  
§147/21 Beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamhet 
  
§148/21 Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt taxetabell 
  
§149/21 Taxa för planverksamhet 
  
§150/21 Enkel fråga från Markus Lundin (KD) om hur höjningen av priset 

på matlådor till pensionärer har kommunicerats med invånarna i 
Lindesbergs kommun 

  
§151/21 Interpellation från Inger Griberg (MP) om arbetet med vindkraft 

i Lindesbergs kommun 
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§152/21 Medborgarförslag om ett låsbart cykelgarage i centrala 
Lindesberg 

  
§153/21 Motion från Emil Wellander (M) Pär-Ove Lindqvist (M) Lillemor 

Bodman (M) om att ge politiken en naturlig plats i skolan 
  
§154/21 Interpellation från Inger Griberg (MP) om arbetet med 

krisberedskap i Lindesbergs kommun 
  
§155/21 Meddelanden 
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§137/21   Dnr:  
 
Information från socialnämnden 
 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen informerar kommunfullmäktige om dess 
verksamhet och ansvarsområde. 
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§138/21   Dnr:  
 
Allmänhetens frågestund 
 

Ärendebeskrivning 
Följande frågor ställdes och besvarades vid 
allmänhetensfrågestund: 

• Bergslagens demensförening frågar om beslut taget av 
socialnämnden i Lindesbergs kommun om att stänga 
anhörigstöd i form av demensvård på Källgården. Varför 
har inte denna fråga tagits upp under hösten av KPR. 
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§139/21   Dnr: AKK2015/403 
 
Försäljning av verksamhetsmark Mariedal 1:1 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner köpekontrakt mellan Regenergy 
Frövi AB och Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Lindesbergs kommun arbetar med att ta fram verksamhetsmark 
i Frövi.  

Etapp 1 i detta arbete genomfördes när detaljplanen för del av 
Mariedal 1:1 med flera (etapp 1, norra verksamhetsområdet) 
vann laga kraft 2021-10-30, se antagandehandling i bilaga 1. 

Förslag på köpekontrakt bilaga 2. 

Värdering av fastighet bilaga 3. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

• Godkänna köpekontrakt mellan Regenergy Frövi AB och 
Lindesbergs kommun 

 
För åtgärd: 
Näringslivschef 
För kännedom: 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§140/21   Dnr: KS 2021/233 
 
Avfallstaxa för 2022 för Lindesbergs kommun 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till Avfallstaxa 2022 för 
Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Enligt Miljöbalken (199:802 27 kap) får kommunen meddela 
föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, 
återvinning och bortskaffande av avfall. 

I förslaget fortsätter förbundet med justeringar mot 
avfallsplanens mål och rättvisare taxa. 

Förslaget innebär en höjning av taxan för avfallshämtning med 
11% på intäkningsramen på grund av reglering av underskott i 
avfallsfonden som till stor del beror på ökat antal besök vid 
återvinningscentralerna vilket medför ökade kostnader, införd 
förbränningsskatt, abonnemangsbyten till billigare alternativ 
och indexhöjning av entreprenörspriser. 

Det fasta avgiften ska finansiera bland annat 
återvinningscentraler, avfallsplanering, farligt avfall, 
information och servicecenter. 

Intäkterna från den fasta avgiften ökar med 2% och ligger i 
förslaget på ca 62% av den totala kostnaden, ca 38% tas ut i den 
rörliga avgiften i taxan. Ändringen av fördelning görs för att 
säkerställa intäkterna när abonnenterna byter till billigare 
abonnemang eller ansöker om uppehåll i avfallshämtning. 

I förslaget är det en höjning av både fasta och rörliga avgiften. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Anta förslag till Avfallstaxa 2022 för Lindesbergs 
kommun. 
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För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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§141/21   Dnr: KS 2021/234 
 
Anläggningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs 
kommun 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till Anläggningstaxa för VA 
2022 för Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:414) får 
kommunen meddela föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas 
belopp och hur avgifterna beräknas framgå. Förbundet kommer 
under 2021–2022 se över kostnadstäckningen för 
anläggningsavgiften. Viss förändring i anläggningstaxan till 2022 
kommer att föreslås. 

I förslaget är avgifterna skiftade för 5.1 a) och 5.1 b), samt 6.1 a) 
och 6.1 b), i jämförelse med tidigare taxa. Ändringen påverkar 
inte avgiften för abonnenterna. Däremot fås en bättre fördelning 
mellan kostnads- och nyttoparametrarna. 

Parametern 5.1 d) en avgift per lägenhet, höjs med 23% 

Parametern 6.1 c) får endast en avgift oavsett tomtytan, 
reduceringen i olika nivåer för större tomtytor tas bort 

Förslaget innebär för ett: 

• Typhus A (se bilaga 1) fastighet med 1 lägenhet, tomtyta 800m2, 
ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten får en ökning från 
143 724 kronor inklusive moms till 148 114 kronor inklusive 
mom. (+4 390 kr inklusive moms) 

• Typhus B (se bilaga 1) flerbostadshus med 15 lägenheter, 
tomtyta 800m2, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten. 
Får en ökning från 399 938 kronor inklusive moms till 462 386 
krono inklusive moms (+62 448 kronor) 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
förslag till anläggningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs 
kommun. 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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§142/21   Dnr: KS 2021/235 
 
Brukningstaxa för VA 2022 för Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till Brukningstaxa för VA 
2022. 

Ärendebeskrivning 

Enligt lag om allmänna vattentjänster (2006:412) får 
kommunen meddela föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas 
belopp och hur avgifterna beräknas framgå. 

Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt 
sig av en arbetsform för att ha en långsiktig ekonomisk 
planering. 

Långsiktig ekonomisk planering används för att få 
resultaträkning, balansräkning och kassaflöde för de närmaste 
15 åren. 

Syftet är att kunna planera en jämn taxeutvecklingsplan och att 
ha en bra översikt mot kommunen när det gäller nya 
investeringar. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
förslag till brukningstaxa för VA 2022. 
 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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§143/21   Dnr: KS 2021/236 
 
Avgift för förskola under inskolningstiden 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

• Avgiften debiteras även under inskolningstiden. 

• Förändring startar månaden efter beslut vunnit laga 
kraft. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden ändra så 
att vårdnadshavare i förskolan betalar föräldraavgift från första 
dagen, även under inskolningstiden. Första dagen i förskolan är 
första inskolningsdagen. 

I informationsskriften ”Välkommen till förskoleverksamheten i 
Lindesbergs kommun” står att Lindesbergs kommun till skillnad 
från andra kommuner har gratis inskolningstid. Detta föreslås 
ändras. 

Barn- och utbildningsnämnden har delegation från 
Kommunfullmäktige att följa Maxtaxa för att debitera 
vårdnadshavare. Det här beslutet gäller inte det, utan från vilken 
dagavgiften tas ut.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

• Avgiften debiteras även under inskolningstiden. 
• Förändring startar månaden efter beslut vunnit laga 

kraft. 
 
För åtgärd: 
Verksamhetschef förskolan 
För kännedom: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§144/21   Dnr: KS 2021/244 
 
Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus 
AB för 2022 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Bevilja utökad generell borgen avseende Linde Stadshuskoncern 
AB för år 2022 eller tills nytt beslut fattas med 1 290 000 000 
kronor (1 MILJARD 290 MILJONER KRONOR). 

2. Såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda 
bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
3 772 523 000 kronor (3 MILJARDER 772 MILJONER 523 
TUSENKRONOR, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

3. Beloppen specificeras enligt följande (tkr):  
Linde Stadshus AB: 191 850 
Fastigheter i Linde AB: 1 908 473 
Lindesbergsbostäder AB: 1 547 200 
Linde Energi AB: 125 000 
Summa koncernen Linde Stadshus AB: 3 772 523 tkr 

Ärendebeskrivning 

Linde Stadshus AB: s styrelse beslöt 2021-09-28 att förslå 
kommunfullmäktige utöka befintlig borgensram till 3 772 523 
000 kronor. 

Utökningen av borgensramen uppgår totalt till 1 290 000 000 
kronor för projekt som avser både bostäder och 
verksamhetslokaler. Byggnationer av bostäder gäller 
Rådhuskvarteret, Rosenkullavägen, Bågen samt Framtidens 
Stadsdel Lindesberg. Totalt 940 Mnkr avser 
Lindesbergsbostäder AB. 

När det gäller verksamhetslokaler så pågår det ett arbete i 
kommunen med att ta fram en prioritering av förvaltningarnas 
lokalbehov och hitta finansiering till projekten i kommande 
budgetar. I avvaktan på politiska beslut är projekten därför 
ospecificerade. En beräkning har skett och totalt uppgår ramen 
för projekt till 350 Mnkr utifrån nu kända kalkyler för 
Fastigheter i Linde AB. 
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Borgensåtagandet är en del av en längre planeringshorisont för 
båda bolagen. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige beslutar 

1. Bevilja utökad generell borgen avseende Linde 
Stadshuskoncern AB för år 2022 eller tills nytt beslut 
fattas med 1 290 000 000 kronor. 

2. Såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens 
helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 3 772 523 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

3. Beloppen specificeras enligt följande (tkr):  
 
Linde Stadshus AB: 191 850 
Fastigheter i Linde AB: 1 908 473 
Lindesbergsbostäder AB: 1 547 200 
Linde Energi AB: 125 000 
Summa koncernen Linde Stadshus AB: 3 772 523 tkr 

Ledamöternas förslag till beslut 
Bengt Storbacka (S), Tomas Klockars (M), Göran Gustavsson (M) 
och Markus Lundin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
För åtgärd: 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
För kännedom: 
Linde Stadshus AB 
Ekonomienheten 
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§145/21   Dnr: KS 2021/255 
 
Avgift för installation av trygghetslarm 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att införa en avgift om 500 kr vid 
installation av trygghetslarm från och med 2022-02-01. 

Ärendebeskrivning 
För de enskilda som har behov finns möjligheten att ha 
trygghetslarm som en insats från hemtjänsten. När den enskilde 
ansöker om trygghetslarm för första gången behöver det 
installeras i bostaden. Installationen utförs av personal inom 
hemtjänsten. 

Under ett år utförs cirka 200 installationer som i dagsläget är 
kostnadsfria för de enskilda. Därefter debiteras en månadsavgift 
för larmet. Förvaltningen ser ett behov av att debitera för 
faktiskt kostnad för installationen också varför en avgift om 500 
kr föreslås införas. Avgiften ska ingå i maxtaxan. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Införa en avgift om 500 kr vid installation av 
trygghetslarm från och med 2022-02-01. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar på avslag. 

 
Ulf Axelsson (V) yrkar på följande ändringsförslag: 

• Inför en avgift om 500 kr vid installation av 
trygghetslarm från och med 2022-09-01 istället för 2022-
02-01. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om fullmäktige bifaller Jari Mehtäläinens (SD) 
yrkande om avslag och finner att fullmäktige avslår yrkandet. 
 



 

 Sammanträdesprotokoll 17 (31) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-12-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Därefter ställer ordförande kommunstyrelsens förslag mot Ulf 
Axelssons förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserveras sig till förmån till Jari 
Mehtäläinens (SD) förslag. 
 
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån till Ulf Axelssons (V) 
förslagförslag 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef, socialförvaltningen 
Enhetschef, myndighetsenheten 
Ekonom, socialförvaltningen 
För kännedom: 
Socialnämnden 
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§146/21   Dnr: KS 2021/256 
 
Avgift för uteblivet tidsbeställt hembesök 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
• Den enskilde vid sen avbokning ska betala för hela 

hembesöket.  
• Den enskilde ska ha god information om vad som gäller. 
• Beslutet ska börja gälla från och med 2022-02-01. 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten Vård och omsorg, hemtjänst har uppmärksammat 
att fler och fler individer inte avbokar sina tidsbeställda 
hembesök i tid, insatser hinner planeras ut av hemtjänsten och 
när de kommer för att utföra insatsen så är de inte hemma, 
vilket i sin tur innebär outnyttjad personalresurs. 

Förvaltningen föreslår därför nämnden att avgift tas ut om inte 
individen är hemma vid avtalat tid och att avbokning inte skett 
dagen innan inplanerad insats. 

Ingen avgift tas ut för uteblivet besök i händelse av att 
avbokning inte kunnat ske på grund av att individen akut fått 
uppsöka sjukhus. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Den enskilde ska vid sen avbokning betala för hela 
hembesöket. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Bengt storbacka (S) yrkar på följande tillägg:  

• Den enskilde ska ha god information om vad som gäller. 
 
Jari mehtäläinen (SD) yrkar på följande tillägg: 

• Beslutet ska börja gälla från och med 2022-02-01 
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Ulf Axelsson (V) yrkar bifall till Bengt Storbackas tilläggsförslag. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M), Markus Lundin (KD) och Tomas Klockars 
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag med Jari 
Mehtäläinens och Bengt Storbackas tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag med Bengt Storbackas och Jari 
Mehtäläinens tilläggsförslag och finner så beslutat. 

Reservationer 
Inger Griberg (MP) avstår från att delta i beslutet 

 
För åtgärd: 
Förvaltningschef, socialförvaltningen 
Verksamhetschef Vård och omsorg 
För kännedom: 
Enhetschefer Vård och omsorg 
Enhetschef myndighetsenheten 
Avgiftshandläggare 
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§147/21   Dnr: KS 2021/261 
 
Beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamhet 
 

Beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att: 

• Timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens 
kart- och mätverksamhet ska vara 815 kronor från den 1 
januari 2022. 

• Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje 
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med den 
procentsats för det Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober 
månad året före avgiftsåret. 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 inte får ta ut högre 
avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller 
nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Enligt 
Kommunallagen och de speciallagar som gäller för nämnden, 
finns det möjlighet att finansiera en del av verksamheten med 
avgifter. 

Timtaxan för kart- och mätverksamheten motsvarar idag inte 
kostnaderna för den handläggning som genomförs och behöver 
därför justeras. 

Nämndens nuvarande timtaxa för kart- och mätverksamheten är 
760 kronor (jämfört med övriga verksamhetens inom plan- och 
bygglagen där timtaxan är 980 kronor). Det är svårt att fastställa 
när beslutet om timtaxan för kart- och mätverksamheten 
fastställdes och varför justering inte gjorts av just den timtaxan. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-12-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Timtaxan motsvarar idag inte kostnaderna för den handläggning 
som genomförs. 
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens 
kart- och mätverksamhet ska vara 815 kronor från den 1 
januari 2022. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje 
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med den 
procentsats för det Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober 
månad året före avgiftsåret. Timtaxan höjs i steg om 
jämna 10 kr/tim. 

 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-12-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§148/21   Dnr: KS 2021/265 
 
Taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning enligt 
taxetabell 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar taxa för bygglov, nybyggnadskarta, 
utstakning med mera enligt taxetabell KS 2021/265–4. 

Ärendebeskrivning 

Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen 
av exempelvis bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och 
bygglagen, PBL. Att upprätta och besluta om taxan är 
kommunens ansvar. Som stöd i arbetet tar SKL fram underlag 
för konstruktion av taxan. 

En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att 
kommunerna ska kunna få täckning för sina kostnader för den 
PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter. 

Det har uppmärksammats i samband med indexjustering av 
timtaxan, vilken bygglovstaxan bygger på, är att de i 
bygglovstaxan saknas skrivelse gällande indexjustering. 
Skrivning kring indexjustering har lagts till i taxan. 

Revidering har gjorts gällande avslut av ärende, från 1 timme till 
0,5 timme i och med digitalisering av handläggning och 
införande av e- arkiv. Tabellen gällande strandskyddsdispens 
har utgått då kostnaderna regleras av miljöbalkstaxan. I övrigt 
har inga andra större justeringar gjorts delarna gällande 
bygglov- och anmälan. 

Taxan har utökats med att även omfatta nybyggnadskarta och 
utstakning. Taxan gällande nybyggnadskarta och utstakning har 
inte reviderats sedan 2011. Tjänsterna finns med i SKR:s 
taxemodell från 2014. På samma sätt som vid framtagandet av 
bygglovstaxan har genomsnittlig handläggningstid för 
utstakning och nybyggnadskarta räknats fram. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-12-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Timtaxan för kart- och mätningsingenjör har inte reviderats i 
samband med att övriga timtaxor på förvaltningen har 
reviderats. En ny beräkning av timtaxan har gjorts och förslaget 
är att timtaxan revideras från 760 kr till 815 kr, enligt det nya 
underlaget. 

Revideringen av timtaxan i kombination med den nya 
taxemodellen medför inte några större förändringar av 
avgifterna för kart- och mätverksamheten. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta taxa för 
bygglov, nybyggnadskarta, utstakning med mera enligt 
taxetabell KS 2021/265–4. 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-12-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§149/21   Dnr: KS 2021/266 
 
Taxa för planverksamhet 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

• Anta taxa för planverksamhet. 
• Justeringsfaktor (N) beslutas kvarstå på 0,8. 

Ärendebeskrivning 

En ny bygglovstaxa antogs för samverkanskommunerna 2019 
och började gälla från 1 januari 2020. Taxan för 
planverksamheten har dock inte reviderats sedan nya plan- och 
bygglagen trädde i kraft 2011. 

Det nya förslaget utgår precis som bygglovtaxan på att vi 
debiterar nedlagd tid. I samband med planstart räknas 
uppskattad tidsåtgång fram, utifrån planens komplexitet. Tiden 
multipliceras med timtaxan och genererar således 
plankostnaden. En grundkostnad för samtliga planer tillkommer 
på 50 000 kr. 

I taxan för planverksamhet finns även aktualiserade kostnader 
för ansökan om planbesked och ett ställningstagande att 
negativa planbesked endast ska debiteras 60 procent av 
kostnaden. 

Formler för att räkna fram avgift för planbesked och planagift 
utgår från de tabeller som är framtagna i taxan 2011 och skiljer 
sig inte från hur den i dagsläget gällande taxan är uppbyggd.  

Justeringsfaktor N, föreslås vara 0,8 enligt tidigare beslut. 

Timtaxan för planarkitekter har även reviderats till att ligga på 
980 kr/timmen för år 2021, likt andra tjänstepersoner på 
förvaltningen. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-12-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Anta taxa för planverksamhet. 

2. Justeringsfaktor (N) beslutas kvarstå på 0,8. 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 26 (31) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-12-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§150/21   Dnr: KS 2021/301 
 
Enkel fråga från Markus Lundin (KD) om hur 
höjningen av priset på matlådor till pensionärer har 
kommunicerats med invånarna i Lindesbergs 
kommun 
 

Beslut 
Den enkla frågan ställs och besvaras.  

Ärendebeskrivning 
Markus Lundin (KD) ställer en enkel fråga om hur höjningen av 
priset på matlådor till pensionärer har kommunicerats med 
invånarna. 

Förslag till beslut 
Den enkla frågan ställs och besvaras.  
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-12-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§151/21   Dnr: KS 2021/300 
 
Interpellation från Inger Griberg (MP) om arbetet med 
vindkraft i Lindesbergs kommun 
 

Beslut 
Interpellationen ställs och besvaras.  

Ärendebeskrivning 
Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation om 
arbetet med vindkraft i Lindesbergs kommun. 

Förslag till beslut 
Interpellationen ställs och besvaras. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-12-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§152/21   Dnr: KS 2021/298 
 
Medborgarförslag om ett låsbart cykelgarage i 
centrala Lindesberg 
 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare föreslår att Lindesbergs kommun ska bygga ett 
låsbart cykelgarage i centrala Lindesberg. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-12-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §153/21   Dnr: KS 2021/303 
 
Motion från Emil Wellander (M) Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) om att ge politiken en naturlig 
plats i skolan 
 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Emil Wellander (M) Pär-Ove Lindqvist (M) Lillemor Bodman (M) 
har inkommit med en motion om att ge politiken en naturlig 
plats i skolan. 

Förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
 

Reservationer 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-12-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §154/21   Dnr: KS 2021/299 
 
Interpellation från Inger Griberg (MP) om arbetet med 
krisberedskap i Lindesbergs kommun 
 

Beslut 
Interpellationen skjuts fram till kommunfullmäktiges 
sammanträde i februari 2022 

Ärendebeskrivning 
Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation om 
arbetet med krisberedskap i Lindesbergs kommun 

Förslag till beslut 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om interpellationen kan 
skjutas fram till fullmäktiges sammanträde i februari 2022 då 
den inkommit sent till Kanslineheten och finner så beslutat 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

 2021-12-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §155/21 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunfullmäktige : 
 
2021-11-11 Revisionsrapport - Granskning av intern 
kontroll vid bidragsgivning till föreningar 2021 Dnr KS 
2021/221 

  

 
2021-11-12 Samhällsbyggnadsförbundet § 133 
Kommentarer till revisionsrapport delårsbokslut 2021-
08-31 Dnr SBB2021-1029 Dnr  
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