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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-06-19 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kanslienheten 

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

 

Plats och tid: 
 

Lindeskolans aula, Lindesberg, kl. 17:00-21:10 

Beslutande: Anders Ceder (S) 
Irja Gustavsson (S) 
Bengt Storbacka (S), ordförande 
Linda Andersson (S) 
Daniel Andersson (S) 
Zaki Habib (S) 
Kristine Andersson (S) 
John Omoomian (S) 
Lennart Olsson (S) 
Margareta Ahlm (S) 
Jonas Bernström (S) 
Arnold Bengtsson (S) 
Jonas Kleber (C) 
Susanne Karlsson (C) 
Tuula Marjeta (C) 
Johan Andersson (C) 
Christina Pettersson (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Anniette Lindvall (M) 
Jan Hansson (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Anna Öfverström (M) 
Fredrik Lindmark (M), 1:a vice ordförande 
Ingrid Åberg (KD) 
Bengt Evertsson (MP) 
Agneta Nilsdotter (MP) § 46-49 
Per Söderlund (SD) 
Virosa Viberg (SD) 
Thord Durnell (SD) 
Mats Seijboldt (SD) 
Anders Eriksson (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Ulla Lundqvist (S) ersättare för Farhia Ahmed Shekh (S) 
Bo Stenberg (S) ersättare för Annamaria Ericsson (S) 
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Pia Sternheden (S) ersättare för Victoria Johansson (S) 
Christer Pilblad (S) ersättare för Linda Svahn(S) 
Marie Olsson (S) ersättare för Nafih Mawlod (S) 
Björn Pettersson (C) ersättare för Jenny Larsson (C) 
Agnetha Lindkvist (V) ersättare för Gunilla Remnert (V) 
Tomas Klockars (M) ersättare för Lillemor Bodman (M) 
Bo Carlqvist (L) ersättare för Margareta Tillas (L) 
 

Övriga deltagare: Ida Frödén, kanslichef/sekreterare 
Christer Lenke, kommunchef 
Malin Ekholm, nämndsekreterare 
Mats Melander, ordf. kommunala revisionen 
Ulla-Britt Strandberg, ledamot kommunala revisionen 
 

Utses att justera John Omoomian (S) och Per Söderlund (SD) med Jonas Bernström (S) och Virosa 
Viberg (SD) som ersättare 
 

Justeringens plats 
och tid: 

22 juni, kl. 10.00 på kanslienheten 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ida Frödén 

 
Paragraf 

 
46 - 65 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
John Omoomian (S) 

  
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Per Söderlund (SD) 
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Ärendeförteckning 
Informationsärenden KF § 46/17 
  
Interpellation till socialnämndens ordförande Susanne Karlsson (C)om att 
den fysiska tillgängligheten är otillfredsställande på många ställen i det 
offentliga rummet, gator, torg och byggnader 

KF § 47/17 

  
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om försäljning av 
kommunal skog 

KF § 48/17 

  
Interpellation till ansvariga för Lindesbergs kommun deltagande i 
Vätternvatten-projektet 

KF § 49/17 

  
Avgifter inom avdelningen för vård och omsorg samt avdelningen för 
funktionsstöd  

KF § 50/17 

  
Styrdokument och taxor för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen KF § 51/17 
  
Förfrågan om  delägarskap i Inera AB  KF § 52/17 
  
Redovisning Målområdesberedningen för Attraktivitet och Infrastruktur KF § 53/17 
  
Redovisning från partierna av användning av det kommunala partistödet KF § 54/17 
  
Införande av plattor för digitala utskick av handlingar KF § 55/17 
  
Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om biblioteket som mötesplats 
med verksamhet i ständig utveckling 

KF § 56/17 

  
Svar på motion från Virosa Viberg (SD) om verksamheter och ljudnivå i 
Lindesbergs stadsbibliotek 

KF § 57/17 

  
Svar på motion om framtagande av en trästrategi för byggande av bostäder, 
skolor och andra fastigheter 

KF § 58/17 

  
Svar på motion om att anlägga en Micropark istället för återvinningsstation 
på Kristinavägen i Lindesberg 

KF § 59/17 

  
Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal  
4 år 2016 

KF § 60/17 

  
Biblioteksplan för Lindesbergs kommun KF § 61/17 
  
Medborgarförslag om alternativ gång- och cykelbana mellan Lindesberg och 
Vedevåg  

KF § 62/17 

  
Medborgarförslag om skulptur för Lindesbergs rondeller KF § 63/17 
  
Motion från Bo Carlqvist (L) om anläggandet av Loppholmsbadet i 
Lindesberg  

KF § 64/17 

  
Nominering av ny nämndeman efter Pekka Kirsijärvi (S) KF § 65/17 
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KF § 46/17 
 
Informationsärenden 
 

• Information om Vätternvattenprojektet 
 

Eva Jonsson, förbundsdirektör Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och 
Peder Eriksson, enhetschef Vatten, Länsstyrelsen informerade om 
Vätternvattenprojektet.  
 
Vätternvattenprojektet är nu i förstudiestadiet och kommunfullmäktige kommer 
eventuellt att ta beslut om att gå med i bolaget i september och därigenom starta 
Fas. 1. 

 
Fas 1. Innebär projektering och tillståndsansökningar. Skälet till att bilda bolaget 
nu är att tillstånden då kan sökas av en huvudman och inte 8 separata kommuner. 
Fas 2. Är byggandet av ledning och vattenverk. 
Fas 3. Är driften av ledning och vattenverk. 
 
Information om projektet finns på kommunens webbplats www.lindesberg.se 
och information planeras att skickas ut till ledamöterna under sommaren.  
 

• Allmänhetens frågestund 
 
Bo Kempegård ger beröm till kommunen för arbetet med fiberutbyggnad.  
 
Han frågar vad kommunen ska göra med det dåliga ljudet i Lindesberg Arena? 
 
Irja Gustavsson (S) svarar att det har blivit vissa problem med ljudet då 
obehöriga ändrar inställningen på ljudet i arenan men att man är medveten om 
problemen och arbetar med att se hur man kan lösa det.  
 
Elvan Bäcker undrar om det är förenligt med kommunallagen att 
kommunstyrelsen har fattat beslut om deltagande i Vätternvatten-projektet utan 
att det tagits upp i kommunfullmäktige.  
 
Jonas Kleber (C) svarar att kommunstyrelsen endast beslutat om att delta i 
förprojekteringen. Det slutliga beslutet kommer att tas av kommunfullmäktige 
under hösten.  
 
Han informerar även om att han är utsedd av kommunstyrelsen till representant i 
styrgruppen för Vätternvatten-projektet och återrapportering har gjort till 
kommunstyrelsen.  

http://www.lindesberg.se/
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Irja Gustavsson (S) informerar att alla ärenden som ska vidare till 
kommunfullmäktige ska beredas i kommunstyrelsen och 
kommunstyrelseledamöterna har ett ansvar att ta med frågor som behandlas där 
tas tillbaka till partierna. Nu börjar processen mot att fatta ett beslut om 
kommunen ska ingå i Vätternvatten-projektet och kommunallagen har följts 
under processens gång. 
 
Mats Lagerman frågar hur många av det åtta kommunerna som ingår i 
Vätternvatten-projektet som i dagsläget har fattat beslut om delägarskap?  
 
Jonas Kleber (C) informerar att det endast är Lekebergs kommun som fattat 
beslut om deltagande. Örebro kommun kommer att behandla ärendet i 
kommunfullmäktige i augusti och resterande kommuner kommer att behandla 
ärendet i september.    
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KF § 47/17   Dnr: KS 2017/185 
 
Interpellation till socialnämndens ordförande Susanne Karlsson 
(C) om att den fysiska tillgängligheten är otillfredsställande på 
många ställen i det offentliga rummet, gator, torg och byggnader 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen får ställas och besvaras.  

Ärendebeskrivning 
 
Agneta Lindqvist (V) inkom den 11 april 2017 med en interpellation till Susanne 
Karlsson (C) gällande fysisk tillgänglighet. 
 
Hon vill ha svar på frågorna; 
 

• Vem har det övergripande ansvaret för dessa frågor? 
• När kommer ”Funktionsnedsättning – inget hinder” att revideras? 
• Finns kommunala medel avsatta för att genomföra kontinuerlig 

inventering gällande fysisk tillgänglighet? 
 
Av Susanne Karlssons (C) svar framgår det att det är kommunfullmäktige 
som har det övergripande ansvaret och det är de som har antagit planen 
”Funktionsnedsättning – inget hinder” som gäller för samtliga nämnder och 
bolag. Kommunens utvecklingsstrateger har fått i uppdrag att revidera 
dokumentet.  
 
Det är representanter för det Kommunala rådet för funktionsnedsatta samt 
Kommunala rådet för pensionärer som tillsammans med representanter från 
kommunen och de kommunala bolagen som gör tillgänglighetsvandringar 
och tillgänglighetsbesök. De två råden har medel avsatta för sin verksamhet.  
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KF § 48/17   Dnr: KS 2017/242 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om försäljning 
av kommunal skog 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen får ställas och besvaras.  

Ärendebeskrivning 

Agneta Nilsdotter inkom den 16 maj 2017 med en interpellation om 
försäljningen av kommunal skog där hon frågar hur försäljningen av den 
kommunala skogen har hanterats samt fråga om försäljning av naturreservatet 
Notkojudden och fjärilsreservatet i Munkhyttan.  

Av Irja Gustavssons (S) svar framgår bland annat; 
 
Fastigheter i Linde AB:s ledning föreslog att ren produktionsskog inklusive 
naturskyddsområden skulle säljas på den privata marknaden.  
Linde Stadshus AB föreslog den 20 augusti 2015 att förslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att försälja enligt förslag.  
Kommunstyrelsen beslutade den 29 september 2015 att föreslå kommunfullmäktige 
att sälja den kommunala skogen enligt förslag till beslut  
 
Ett demokratiskt majoritetsbeslut i kommunfullmäktige den 20 oktober 2015 
beslutade att sälja delar av Fastigheter i Linde AB:s skogsegendomar. Det är ren 
produktionsskog samt de naturskyddsområden som finns inom densamma. Det är 
därefter Falab:s styrelse som äger frågan.  
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut så skulle ett bolag bildas för att sedan försälja 
skogen vilket är förenligt med ägardirektiven då kommunfullmäktige tagit detta 
beslut. Det försvårar inte för intressenter då det erbjöds två alternativ till försäljning, 
som ren fastighetsaffär eller i bolagsform. 
 
Inför försäljningen så har det annonserats i lokalpress och på digitala medier. 
Samtliga rågrannar har fått information hem i sina brevlådor. All 
jordbruks/betesmark har köpts av lokalbefolkning/rågrannar. 
 
Ingen återrapporteringen var begärd av kommunfullmäktige utan ärendet 
behandlades och återrapporterades till styrelsen för Falab. 
 
Pengarna från försäljningen av skogen användes till Stationshusets om- och 
tillbyggnad, Energikällans om- och tillbyggnad, Stadsskogsskolan, 
Kristinaskolan, Brotorpsskolan och Björkhagaskolan. Det kommer även att gå 
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till skolorna för att möta de investeringar som kommer. Detta gavs det utrymme 
till då kommunen lyckades bygga Ålkilsbacken utan några nedskrivningar. 
 
Köpeskillingen på 6433 kr är det bokförda värdet av Notkojudden vilket det såldes 
för till Skog i Ramsberg AB vilket är det bolag som bildades och ägs av Falab för att 
kunna genomföra försäljningen av skogen. Skogen såldes därefter till den nya 
köparen för drygt 30 miljoner kr. Då ingick även det större skogsskiftet i Ramsberg.  
 
Naturreservatet kommer att skötas på samma sätt som tidigare och pengarna som 
samlats in var för att bilda ett naturreservat vilket är gjort. 
 
Fjärilsreservatet i Munkhyttan är inte sålt. Länsstyrelsen vill köpa det och ta över 
skötseln. Munkhyttans skolmuseum pågår det en dialog om. Inga beslut är tagna 
ännu men vi tittar på ett alternativ att undanta skolan och skyttebanan från 
försäljning. 
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KF § 49/17   Dnr: KS 2017/270 
 
Interpellation till ansvariga för Lindesbergs kommun deltagande 
i Vätternvatten-projektet 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen får ställas och besvaras.  

Ärendebeskrivning 
 
Agneta Nilsdotter inkom den 7 juni 2017 med en interpellation om 
Vätternvatten-projektet där hon vill ha svar på frågor om kommunens 
vattenförsörjning.  
 

• Har Lindesbergs kommun en vattenplan? 
• Att ha tillgång till rent vatten är en beredskapsfråga. Hur löser man det 

om ledningen på något sätt blivit obrukbar? 
• Hur långt har arbetet med en enda vattenledning hit till Lindesbergs 

kommun och de andra kommunerna gått? 
• Hur stora blir kostnaderna? För den enskilde? För Lindesbergs kommun? 
• Har kommunledningen tittat på andra alternativ? T.ex. ta vatten från 

lokala sjösystem? 
 
Av Jonas Klebers (C) svar framgår bland annat; 
 
Lindesbergs kommun har tillsammans med Nora, Ljusnarsberg och Hällefors har 
under en längre tid arbetat med att ta fram en vattenförsörjningsplan. Planen 
beskriver hur vattenförsörjningen ser ut idag i våra byar och samhällen. 

 
Planen beskriver också hur vattenförsörjningen i framtiden kommer att se ut 
både när det gäller vattentäkter och reservvattentäkter, samt övriga större 
vattentäkter som finns i närområdet som är värt att skydda för framtiden. Planen 
förväntas bli klar under 2017. Vattenbristen i nuläget är inte ett problem för 
kommunen. 
 
Om en ledning blir obrukbar är vattenförsörjningen säkrad genom att det finns 
minst ytterligare en ledning till anslutningspunkten i respektive kommun. 
 
Vätternvattenprojektet är i förstudiestadiet och kommunfullmäktige kommer 
eventuellt att ta beslut om att gå med i bolaget i september och därigenom starta 
Fas. 1. 

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (34)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2017-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Fas 1. Innebär projektering och tillståndsansökningar. Skälet till att bilda bolaget 
nu är att tillstånden då kan sökas av en huvudman och inte 8 separata kommuner. 
Fas 2. Är byggandet av ledning och vattenverk. 
Fas 3. Är driften av ledning och vattenverk. 
 
För den enskilde vattenkunden är beräkningen en högre vattenkostnad mellan 
125-160:-/ månad för en förbrukning om 150 m3. (typhus A, Jämförelsefastighet 
i för VA.) Detta är en uppskattning av höjning som orsakas av investering i 
Vätternvatten-projektet. 
 
För Lindesbergs kommun är det aktuellt att ingå med borgen såsom 
för egen skuld för bolagets låneförpliktelser till ett totalt högsta lånebelopp om 
29 miljoner kronor. 
 
Studier av åsformationen norr om nuvarande vattentäkt i Rya har gjorts med 
hjälp av konsult. 
 
Generellt så är de lokala sjösystemen relativt grunda och därmed ej speciellt 
lämpliga bl.a. höga temperaturer under sommaren och därmed ökad risk för 
parasiter samt höga färgtal. 
 
Direktionen för Samhällsbyggnadsförbund Bergslagen sammanträdde den 16 
juni 2017 och där föreslogs det att Lindesbergs kommun ska ge direktionen i 
uppdrag att ta fram alternativ till Vätternvattenprojektet. 
Utredningen ska använda extern hjälp och ska vara långsiktigt hållbar ur ett 
flergenerationsperspektiv; ekonomi, investeringsbehov samt organisation.  
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KF § 50/17   Dnr: KS 2017/204 
 
Avgifter inom avdelningen för vård och omsorg samt 
avdelningen för funktionsstöd  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

• Lindesbergs kommun höjer sin taxa för samtliga avgifter för vård 
och omsorg och vissa avgifter inom funktionsstöd från 1772 kr 
per månad till 2 013 kr per månad i enlighet med det belopp som 
högkostnadsskyddet ger utrymme för. Högst en tolftedel av 
0,5392 av prisbasbeloppet.  

• Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande 
prisbasbelopp. 

Ärendebeskrivning 
 
Socialförvaltningen har sett över taxan för Lindesbergs kommun avseende vård, 
omsorg och vissa avgifter inom funktionsstöd. Begäran har kommit från 
förvaltningen själv utifrån den lagändring inom Socialtjänstlagen 8 kap 5 § som 
trädde i kraft den 1 juli år 2016.  
 
Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende och dagverksamhet som 
kommunal hälso- och sjukvård får från och med den 1 juli år 2016 uppgå till 
högst en tolftedel av 0,5392 av prisbasbeloppet (tidigare 0,48).  
 
Lagändringen sammantaget med 2017 års prisbasbelopp 44 800 kronor innebär 
att maxtaxan per månad för år 2017 skulle kunna höjas från 1 772 kronor per 
månad till 2 013 kronor per månad.  
 
Socialtjänstlagens 8 kap innebär även fortsättningsvis rätten för varje enskild att 
oavsett högkostnadsskyddets övre tak få sin avgift individuellt prövad utifrån 
ekonomiska förutsättningar. 
 
Socialnämnden beslutade den 16 mars 2017 § 33 att föreslå att kommunstyrelsen 
beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att:  
 

• Lindesbergs kommun höjer sin taxa för vård, omsorg och vissa avgifter 
inom funktionsstöd i enlighet med det belopp som högkostnadsskyddet i 
8 kap 5 § Socialtjänstlagen ger utrymme för, från och med lagändringen 
som trädde i kraft den 1 juli år 2016.  
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• Samtliga avgifter i kommunens taxa för vård, omsorg och vissa avgifter 
inom funktionsstöd räknas upp med motsvarande höjning som det nya 
högskostnadsskyddet.  

• Även kommunens olika kostnader för mat höjs med motsvarande 
procentuell höjning.  

• Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande prisbasbelopp 
och därmed förändrad maxtaxa.  

 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2017 § 87 att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar:  

• Lindesbergs kommun höjer sin taxa för samtliga avgifter för vård och 
omsorg och vissa avgifter inom funktionsstöd från 1772 kr per månad till 
2 013 kr per månad i enlighet med det belopp som högkostnadsskyddet 
ger utrymme för. Högst en tolftedel av 0,5392 av prisbasbeloppet.  

• Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande prisbasbelopp.  

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Susanne Karlsson (C), John Omoomian (S), Christina Pettersson (C) och Sven-
Erik Larsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ulf Axelsson (V) och Per Söderlund (SD) föreslår att förslaget avslås.  
 
Bengt Storbacka (S) föreslår ett tillägg så att beslutet gäller från och med den 1 
juli 2017.  

Beslutsgång 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  

Han tar därefter upp tilläggsförslaget och finner att beslutet ska gälla från och 
med 1 juli 2017.  

Reservationer 
 
Per Söderlund (SD), Virosa Viberg (SD), Thord Durnell (SD), Mats Seijboldt 
(SD), Anders Eriksson (SD), Ulf Axelsson (V) och Agneta Lindqvist (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulf Axelsson (V) och Per Söderlunds 
(SD) förslag. 
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________  
 
Meddelas för åtgärd:  
Avgiftshandläggare 
Verksamhetschefer för vidarebefordran 
 
Meddelas för kännedom: 
Ekonomienheten 
Förvaltningschef 
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KF § 51/17   Dnr: KS 2017/80 
 
Styrdokument och taxor för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Taxor som tidigare gällt för Bergslagens kommunalteknik ska även gälla för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av att Bergslagens kommunalteknik bytte namn till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen den 1 januari 2017, måste även förbundets 
styrdokument och taxor, som är antagna i respektive kommun, uppdateras med rätt 
namn. Revideringen gäller styrdokument och taxor som är antagna i respektive 
kommunfullmäktige.  
 
Direktionen för Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade den 3 februari 
2017 § 4 att föreslå att medlemskommunerna; Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och 
Lindesbergs kommun, att besluta om att styrdokument och taxor som tidigare gällt 
för Bergslagens kommunalteknik även ska gälla för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2017 § 89 att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta; 
 
Taxor som tidigare gällt för Bergslagens kommunalteknik ska även gälla för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
 
________  
 
Meddelas för åtgärd:  
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
Meddelas för kännedom: 
Ljusnarsbergs kommun 
Hällefors kommun 
Nora kommun 
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 Sammanträdesdatum  
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2017-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 52/17   Dnr: KS 2017/154 
 
Förfrågan om delägarskap i Inera AB  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

 
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 

aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 
 

3. Finansiering sker ur det egna kapitalet. 

Ärendebeskrivning 
 
Sedan styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) den 7 oktober 2016 
beslutade att godkänna att SKL Företag AB förvärvar Inera AB, har nu samtliga 
landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten av sina aktier i 
företaget till SKL Företag AB.  
 
Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017. 
 
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i 
Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av 
företagets tjänster. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2017 § 91 att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar:  
 

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling 
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.  

 
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 

aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  
 

3. Finansiering sker ur det egna kapitalet.  
________  
 
Meddelas för åtgärd:  
SKL Företag AB 
 
Meddelas för kännedom: 
Ekonomienheten  
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Kommunfullmäktige 
 

2017-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 53/17   Dnr: AKK2016/402 
 
Redovisning Målområdesberedningen för Attraktivitet och 
Infrastruktur 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Redovisningen om målområdesbredningen för attraktivitet och infrastruktur från 
tillväxtförvaltningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2016 att  
kommunstyrelsen ansvarar för att respektive frågor överlämnas till rätt  
instans.  
 
Tillväxtutskottet beslutade den 8 november 2016 att uppdra till förvaltningschefen 
att plocka ut de delar som tillhör tillväxtutskottets  
uppdrag och redovisa vad som pågår och vad som eventuellt behöver arbetas vidare 
med.  
 
Förvaltningschef Merit Israelsson inkom den 29 mars 2017 med en  
tjänsteskrivelse med redovisning om målområdesberedningen för  
attraktivitet och infrastruktur för tillväxtförvaltningen för antagande.  
 
Tillväxtutskottet beslutade den 4 april 2017 § 51 att föreslå att kommunstyrelsen 
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta;  
Redovisningen om målområdesbredningen för attraktivitet och infrastruktur från 
tillväxtförvaltningen godkänns.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2017 § 88 att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar: 
 
Redovisningen om målområdesbredningen för attraktivitet och infrastruktur från 
tillväxtförvaltningen godkänns. 
 
________  
 
Meddelas för kännedom: 
Tillväxtutskottet 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2017-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 54/17   Dnr: KS 2017/137 
 
Redovisning från partierna av användning av det kommunala 
partistödet 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige godkänner utbetalning av partistöd till partierna enligt 
följande: 
 

Parti Summa 
Socialdemokraterna 259 840 kr 
Sverigedemokraterna 125 440 kr 
Moderaterna 112 000 kr 
Centerpartiet 98 560 kr 
Miljöpartiet 44 800 kr 
Vänsterpartiet 44 800 kr 
Liberalerna 31 360 kr 
Kristdemokraterna 31 360 kr 

Ärendebeskrivning 
 
Från och med 1 februari 2014 har nya regler för partistöd i kommunallagen trätt i 
kraft. Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige § 161/2014 att anta nya riktlinjer 
för kommunalt partistöd i Lindesbergs kommun.  
 
I kommunens riktlinjer för partistöd samt i kommunallagens 1 kap 12 § står det att 
beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.  
Det står även att har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen senast den 31 maj utbetalas inget stöd för nästkommande år.  
 
Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning 
och granskningsrapport för 2016.  
 
Partistödet betalas årligen ut i förskott, senast 1 september.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2017 § 90 att överlämna partiernas 
redovisningar av användning av partistöd 2016 till kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens arvodesgrupp ska se över redovisningen av det kommunala 
partistödet i samråd med Sveriges kommuner och landsting. Återrapportering ska 
ske i december. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
 
Jonas Kleber (C) föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna utbetalning av 
partistöd till partierna.  
 
________  
 
Meddelas för åtgärd: 
Ekonomienheten 
 
Meddelas för kännedom: 
Partiföreträdare  
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2017-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 55/17   Dnr: KS 2017/180 
 
Införande av plattor för digitala utskick av handlingar 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

• Plattor ska användas för digitala utskick av handlingar till kommunens 
politiska sammanträden. Inga handlingar kommer att tryckas på papper 
till ledamöter och ersättare.  

• Kostnaden på ca 400.000 kr/år tas ur kommunstyrelsens budget.  
• Kommunfullmäktige ska börja få sina handlingar digitalt senast i 

december 2017.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har sedan 2012 haft digitala utskick. För att förenkla 
hanteringen av utskicken och kompletteringar av handlingar föreslås alla 
nämnder och utskott få sina handlingar digitalt.  
 
Detta kommer att vara det enda sättet som handlingar skickas ut och alla 
ledamöter och ersättare i kommunens nämnder, utskott samt kommunfullmäktige 
kommer på sikt att tilldelas en platta. Gällande utskick av socialnämndens 
handlingar kommer möjligheten att även skicka ut handlingar som innehåller 
sekretess utredas.  
 
Handlingar kommer kunna laddas ner till plattan om man bor så att man har 
begränsad uppkoppling till internet.  
 
Utbildning kommer att genomföras för att ge politikerna kunskapen i hur plattan 
och systemet för handlingarna fungerar. Plattan ska endast användas för det 
politiska uppdraget och avtal kommer att skrivas under när plattan hämtas ut.  
 
För de politiker som har uppdrag i både Lindesbergs kommun och Region 
Örebro län har ett avtal upprättats så att endast den kommunala plattan kommer 
att användas för både uppdragen.  
 
Lindesbergs kommun har nyligen bytt ärendehanteringssystem och knutet till 
detta finns ett system för digitala utskick.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2017 § 92 att uppdra till kommunchefen 
att arbeta för att rationalisera bort kostnaderna för plattorna till 2018. Återrapport 
med åtgärdsplan ska återrapporteras i oktober. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2017-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta; 

• Plattor ska användas för digitala utskick av handlingar till kommunens 
politiska sammanträden. Inga handlingar kommer att tryckas på papper 
till ledamöter och ersättare.  

• Kostnaden på ca 400.000 kr/år tas ur kommunstyrelsens budget.  
• Kommunfullmäktige ska börja få sina handlingar digitalt senast i 

december 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Per-Ove Lindqvist (M), Mats Seijbolt (SD), Bengt Evertsson (MP) och Irja 
Gustavsson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
________  
 
Meddelas för kännedom: 
It- och teleenheten  
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 56/17   Dnr: AKK2016/381 
 
Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om biblioteket som 
mötesplats med verksamhet i ständig utveckling 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

• Motionen besvaras med kulturchefens tjänsteskrivelse daterad den 27 
april 2017. 

• En genomlysning ska göras av centralortens befintliga bibliotek. 
• Motionen anses därmed besvarad. 

Ärendebeskrivning 
 
Bengt Evertsson (MP) inkom den 26 oktober 2016 med en motion där han 
föreslår att; 

• Lindesbergs kommun ritar ett nytt huvudbibliotek i centralorten i ett 
plan, för förbättrad tillgänglighet och modernare ”infrastruktur” 

• Lindesbergs kommun gör en genomlysning av det befintliga 
huvudbiblioteket för att bedöma hur det uppfyller dagens krav på 
arbetsmiljö, verksamheter mm. 

• Nytt huvudbibliotek skapas med bla. café, förbättrad utställningsdel, 
moderna tysta miljöer och en integrerad kulturhistorisk 
museiavdelning, plats för föredrag, medborgarmöten mm. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2016 § 177 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen remitterade ärendet till tillväxtutkottet för svar på motionen. 
 
Kulturchef Kristina Öster framför i en tjänsteskrivelse att de förslag som lämnas 
i motionen skulle utveckla biblioteksverksamheten och stärka möjligheten att 
arbeta med uppdraget som det är formulerat i Bibliotekslagen men att det är en 
fråga om stora ekonomiska investeringar som måste vägas mot andra strategiska 
prioriteringar i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2017 § 98 att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar: 

• Motionen besvaras med kulturchefens tjänsteskrivelse daterad den 27 
april 2017. 

• En genomlysning ska göras av centralortens befintliga bibliotek. 
• Motionen anses därmed besvarad. 

 
________  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Meddelas för kännedom: 
Enhetschef för kulturenheten 
Tillväxtutskottet   
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 57/17   Dnr: AKK2016/420 
 
Svar på motion från Virosa Viberg (SD) om verksamheter och 
ljudnivå i Lindesbergs stadsbibliotek 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 
 
Virosa Viberg (SD) föreslår i en motion daterad den 17 november 2016 att 
kommunstyrelsen ska hitta lämpliga lokaler för alla verksamheter som idag 
bedrivs i biblioteket samt att inte tillåta alkoholpåverkade människor uppehålla 
sig i densamma. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2016 § 179 att remittera 
ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen remitterade ärendet till tillväxtutkottet för svar på motionen. 
 
Kulturchef Kristina Öster framför i en tjänsteskrivelse att de förslag som lämnas 
i motionen står i motsatsförhållande till bibliotekens uppdrag som det är 
formulerat i bibliotekslagen. Hon framför även att bibliotekslagen betonar att 
biblioteken är tillgängliga för alla. Det är därför mycket svårt att annat än 
tillfälligt stänga av någon från att använda biblioteken.  
 
Hur biblioteken arbetar med alkoholpåverkade människor är en  
verksamhetsfråga. Bibliotekspersonalen har i uppdrag att se till att miljön på 
biblioteket är sådan att alla kan trivas. Metoderna för detta är under ständig 
utveckling och förvaltningen har fullt förtroende för medarbetarnas kompetens i 
frågan. 
 
Tillväxtutskottet beslutade den 9 maj 2017 § 83 att föreslå att kommunstyrelsen 
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
Motionen besvaras med kulturchefens tjänsteskrivelse daterat den 27 april 2017. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2017 § 97 att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Virosa Viberg (SD) föreslår att kommunfullmäktige beviljar motionen.  
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kristine Andersson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  

Reservationer 
 

Per Söderlund (SD), Virosa Viberg (SD), Thord Durnell (SD), Mats Seijboldt 
(SD) och Anders Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Virosa 
Vibergs (SD) förslag.  
________  
 
Meddelas för kännedom: 
Enhetschef för kulturenheten 
Tillväxtutskottet   
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 58/17   Dnr: AKK2015/81 
 
Svar på motion om framtagande av en trästrategi för byggande 
av bostäder, skolor och andra fastigheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen besvaras med kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 21 februari 
2017. 

Ärendebeskrivning 
 
Linda Svahn (S) och Susanne Karlsson (C) inkom den 24 februari 2015 med en 
motion om framtagande av en trästrategi för byggande av bostäder, skolor och andra 
fastigheter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2015 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen. 
 
Motionen remitterades den 1 april 2015 till Fastigheter i Linde AB för 
yttrande. 
 
Kommunchef Christer Lenke inkom den 21 februari 2017 med en 
tjänsteskrivelse. I Lindesbergs kommun är det främst kommunens fastighetsbolag, 
Fastigheter i Linde AB och Lindesbergsbostäder AB (FALAB-koncernen) som 
uppför nya byggnader. 
 
Vid material- och teknikval i samband med investeringar ska FALAB-koncernen 
nyttja LCC- (Life cycle cost, ekonomisk analys) och LCA- (Life cycle analysis, 
miljöpåverkansanalys) analyser i största möjliga utsträckning. 
 
Samtliga projekt ska prövas och utvärderas från ett miljöeffektivt perspektiv 
avseende val av material och tekniska lösningar, bland annat prioriteras trä 
som stommaterial, solenergi som dellösning avseende elförsörjning och 
möjlighet att ladda el-/hybridbilar vid bolagets fastigheter. Detta för att nå en 
hållbar utveckling inom fastighetsbolagets ansvarsområde. 
 
Fastighetsbolagets arbetssätt bidrar till främjandet av 
ett hållbart samhälle och föreslår att detta utgör grunden för byggnationer i 
kommunen. Att villkora FALAB:s intentioner vid all byggnation utgör en risk, 
då det kan hämma privata investeringar. Utarbetande av en särskild trästrategi 
föreslås därför inte. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
 
Jonas Kleber (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
________  
 
Meddelas för kännedom: 
Kommunchef 
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KF § 59/17   Dnr: AKK2016/319 
 
Svar på motion om att anlägga en Micropark istället för 
återvinningsstation på Kristinavägen i Lindesberg 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen besvaras med remissyttrande från Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen daterat 3 mars 2017. 

Ärendebeskrivning 
 
Susanne Karlsson (C) inkom den 8 september 2016 med en motion där hon  
föreslår att återvinningstationen efter Kristinavägen i Lindesberg flyttas utanför 
centrum och att en micropark anläggs på platsen.  
 
Ärendet remitterades 24 oktober 2016 till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
för yttrande senast 30 april 2017.  
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom den 3 mars 2017 med ett  
remissyttrande med förslag på svar till motion från Susanne Karlsson (C).  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2017 § 78 att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar;  
Motionen från Susanne Karlsson (C) besvaras med remissyttrande från  
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat 3 mars 2017. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2017 § 28 att ärendet utgår och tas 
upp på nästa sammanträde med Kommunfullmäktige den 19 juni.  
 
________  
 
Meddelas för kännedom: 
Samhällsbyggnadsförbundet 
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KF § 60/17   Dnr: KS 2017/249 
 
Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal  
4 år 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tackar för rapporten och lägger informationen till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg biståndsbeslut som inte verkställts 
inom tre månader efter beslutsdatum. 
  
Rapporteringen ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige i en 
statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även 
ange vilka typer av bistånd och insatser besluten gäller samt hur lång tid som 
förflutit från dagen för respektive beslut.  
 
Socialnämnden inkom den 19 maj 2017 med redovisning av ej verkställda beslut 
för kvartal 4 2016.  
 
________  
 
Meddelas för kännedom: 
Socialnämnden   
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KF § 61/17   Dnr: AKK2016/304 
 
Biblioteksplan för Lindesbergs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Biblioteksplanen 2017-2020 antas med revidering på sid 8 – All 
biblioteksverksamhet i kommunen ska vara en öppen mötesplats för alla.  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt Bibliotekslagen 2013:801 § 17 ska kommuner anta biblioteksplaner 
verksamheten. Bibliotekslagen är utformad som en ramlag som anger 
övergripande principer och riktlinjer för det offentligt finansierade 
biblioteksväsendet. Detta ger också medborgarna möjlighet att i enlighet 
med 10 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) begära laglighetsprövning av ett 
beslut gällande biblioteksverksamheten. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen fick år 2014 i uppdrag att ta fram förslag till 
biblioteksplan. 
 
Lindesbergs kommuns biblioteksplan är en kommunövergripande 
samordningsstrategi för biblioteksverksamheten för att möta dagens och 
morgondagens biblioteksbehov. Biblioteksplanen innehåller en analys av 
det uppdrag och den roll bibliotekens spelar för samhället och den enskilde 
medborgaren. Den innehåller också en analys av de lokala förhållanden som 
präglar Lindesbergs kommun och som påverkar 
biblioteksverksamheten. 
 
Tillväxtutskottet beslutade den 4 oktober 2016 att remittera 
biblioteksplanen till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för 
intagande av synpunkter. 
 
Socialnämnden beslutade den 15 december 2016 att de ställer sig bakom 
biblioteksplanen för Lindesbergs kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2017 § 64 att föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar; 
 
Biblioteksplanen 2017-2020 antas.  
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Ledamöternas förslag till beslut 
 
Bo Stenberg (S) föreslår ett tillägg på sid 8 så att det står ”All 
biblioteksverksamhet i kommunen ska vara en öppen mötesplats för alla.” 
 
________  
 
Meddelas för åtgärd: 
Enhetschef kulturenheten 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2017-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 62/17   Dnr: KS 2017/231 
 
Medborgarförslag om alternativ gång- och cykelbana mellan 
Lindesberg och Vedevåg  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
 
Ett medborgarförslag inkom den 8 maj 2017 med ett förslag på alternativ 
gång/cykelbana på sträckan mellan Lindesberg och Vedevåg.  
 
 
________  
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
 
Meddelas för kännedom: 
Förslagställaren 
 
 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (34)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2017-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 63/17   Dnr: KS 2017/266 
 
Medborgarförslag om skulptur för Lindesbergs rondeller 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
 
Ett medborgarförslag inkom den 26 maj 2017 med ett förslag på skulptur av en 
lind avsedd att pryda en eller flera av Lindesbergs rondeller.  
 
________  
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
 
Meddelas för kännedom: 
Förslagställaren 
 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (34)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2017-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 64/17   Dnr: KS 2017/245 
 
Motion från Bo Carlqvist (L) om anläggandet av 
Loppholmsbadet i Lindesberg  

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
 
Bo Carlqvist (L) inkom den 17 maj 2017 med en motion där han föreslår att ett 
friluftsbad anläggs på Loppholmarna i Lindesberg.  
 
 
________  
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (34)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2017-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF § 65/17   Dnr: KS 2017/232 
 
Nominering av ny nämndeman efter Pekka Kirsijärvi (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Bo Stenberg (S) utses till nämndeman vid Örebro tingsrätt till och med 2019. 

Ärendebeskrivning 
 
Pekka Kirsijärvi (S) inkom den 27 april 2017 med en avsägelse som nämndeman vid 
Örebro tingsrätt.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2017 § 39;  
 
Pekka Kirsijärvis (S) avsägelse godkänns.  
Fyllnadsval sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni. 
 
Socialdemokraterna inkom den 16 maj 2017 med nominering där de föreslår att Bo 
Stenberg (S) utses till nämndeman vid Örebro tingsrätt till och med 2019. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Margaretha Ahlm (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar; 
 
Bo Stenberg (S) utses till nämndeman vid Örebro tingsrätt till och med 2019. 

 
________  
 
Meddelas för åtgärd: 
Örebro tingsrätt 
 
Meddelas för kännedom: 
Bo Stenberg 
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