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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2020-12-08  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-12-08 
Anslaget sätts upp       2020-12-11   Anslaget tas ned     2021-01-04   
Förvaringsplats  
för protokoll  Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Lindeskolans aula, kl. 14:00-19:45 

Beslutande: Irja Gustafsson (S) 
Linda Svahn (S) 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Anders Ceder (S) 
Ulla Lundqvist (S) 
Nafih Mawlod (S) 
Bengt Storbacka (S) 
Margareta Ahlm (S) 
Arnold Bengtsson (S) 
Ulf Axelsson (V) 
Gunilla Remnert (V) 
Hans Lindkvist (V) 
Jonas Kleber (C) 
Magnus Storm (C) 
Inga Ängsteg (C) 
Johan Andersson (C) 
Tuula Marjeta (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Jan Hansson (M) 
Tomas Klockars (M) 
Fredrik Lindmark (M) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Emil Wellander (M) 
Nils Detlofsson ((L)) 
Markus Lundin (KD) 
Margareta Andergard (KD) 
Inger Griberg (MP) 
Tommy Lönnström (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Tom Persson (SD) 
Anders Persson (LPO) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Joacim Hermansson (S) för Ingela Larsson (S) 
Sofie Krantz (S) för Lena Kallionpää (S) 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
  

Bo Stenberg (S) för Lennart Olsson (S) 
Kristine Andersson (S) för Daniel Andersson (S) 
Björn Pettersson (C) för Susanne Karlsson (C) 
Bertil Jansson (M) för Anniette Lindvall (M) 
Lars Ljunggren (SD) för vakant (SD) 
Krister Jakobsson (SD) för Roger Gilén (SD) 
Marina Mehtäläinen (S) för Björn Larsson (-) 
 

Övriga 
deltagare: 

Henrik Arenvang, kommundirektör 
Ebba Jansson, kanslienheten 
Anna Lundström, kanslienheten 
Rouzbeh Isa, kanslienheten 
Jessica Brogren, kanslienheten  
 

Utses att 
justera 

Linda Svahn (S) och Jari Mehtäläinen (SD) med Nils Detlofsson (L) och 
Bengt Storbacka (S) som ersättare 
 

Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten fredag den 11 december kl. 10:00 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
150 - 181 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Arnold Bengtsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn                          Jari Mehtäläinen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§150/20 Godkännande av deltagande på distans 
  
§151/20 Ändring av dagordning 
  
§152/20 Allmänhetens frågestund 
  
§153/20 Avsägelse och fyllnadsval av ledamot samt ordförande i 

kommunstyrelsen efter Irja Gustafsson (S) 
  
§154/20 Avsägelse och fyllnadsval efter Irja Gustafsson (S) som 

ordinarie rådsledamot i Mälardalsrådet 
  
§155/20 Avsägelse och fyllnadsval som ordförande i Linde Stadshus AB 

efter Irja Gustafsson (S) 
  
§156/20 Avsägelse och fyllnadsval efter Bengt Storbacka som ledamot i 

styrelsen för Fastigheter i Linde AB 
  
§157/20 Avsägelse och fyllnadsval efter Bengt Storbacka (S) som 

ledamot i Lindesbergsbostäder AB 
  
§158/20 Avsägelse och fyllnadsval efter mats Seijboldt (-) som 

ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 
  
§159/20 Avsägelse och fyllnadsval efter Mats Seijboldt (-) som 

nämndeman i Örebro tingsrätt 
  
§160/20 Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

från Irja Gustafsson (S) 
  
§161/20 Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

från Roger Gilén (-) 
  
§162/20 Val av 9 ledamöter och 9 ersättare för tillväxtnämnden 2021-

2022 
  
§163/20 Förslag till reglemente för tillväxtnämnden 2021 
  
§164/20 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 2021 
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§165/20 Bestämmelser om ersättning av arvode för kommunalt 
förtroendevalda 

  
§166/20 Borgensavgift för år 2021 
  
§167/20 Anläggningstaxa för VA 2021 för Lindesbergs kommun 
  
§168/20 Brukningstaxa för VA 2021 för Lindesbergs kommun 
  
§169/20 Avfallstaxa för 2021 för Lindesbergs kommun 
  
§170/20 Mål och budget 2021-2023 
  
§171/20 Finansiering av slukhål vid Masugnen Dalkarlshyttan 1:31 i 

Lindesberg 
  
§172/20 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

2020 kvartal 2 
  
§173/20 Svar på Motion från Jari Mehtäläinen (SD) om att redovisa 

kostnaderna för kommunala verksamheter som styrs av 
lagkrav 

  
§174/20 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare och ordförande för 

Lindesberg i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2019-
2022 

  
§175/20 Avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

från Kenneth Danielsson (M) 
  
§176/20 Avsägelse och fyllnadsval efter Irja Gustafsson (S) som ombud 

i stämma med Kommuninvest ekonomisk förening 2019-2022 
  
§177/20 Motion från Ulf Axelsson Gunilla Remnert och Hans Lindkvist 

(V) om resor till daglig verksamhet 
  
§178/20 Medborgarförslag om att bygga nya villatomter på 

Lindesbygatan istället för i Torphyttan 
  
§179/20 Medborgarförslag om belysning utmed promenad- och 

cykelleden Råsvalsleden 
  
§180/20 Meddelanden 
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§181/20 Interpellation från Inger Griberg (MP) om 

återvinningsstationerna i Lindesbergs kommun 
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KF §150/20   Dnr:  
 
Godkännande av deltagande på distans 
 
Beslut 
 
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 
Kommunfullmäktiges presidium närvarar fysiskt.  

 
 
_____ 
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KF §151/20   Dnr:  
 
Ändring av dagordning 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner förändringen i dagordningen 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Arnold Bengtsson (S) föreslår följande förändringar av 
dagordningen: 
 
Följande nya ärenden tas med till dagens sammanträde: 

• Avsägelse och fyllnadsval efter Irja Gustafsson (S) som 
ombud i stämma med Kommuninvest ekonomisk 
förening 2019–2022 

 
_____ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §152/20   Dnr:  
 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
En fråga har inkommit om vindkraftsetablering utanför 
Ramsberg. Medborgaren undrar hur kommunen ställer sig till 
detta. Irja Gustafsson (S) svarar att kommunen precis har fått 
del av denna information och inte kan besvara detta just nu. 
 
  
_____ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §153/20   Dnr: KS 2018/405 
 
Avsägelse och fyllnadsval av ledamot samt 
ordförande i kommunstyrelsen efter Irja Gustafsson 
(S) 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige  
 

• Godkänner Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget 
som ledamot, tillika ordförande, i kommunstyrelsen 

• Utser Bengt Storbacka (S) som ny ledamot i 
kommunstyrelsen from 1 januari 2021. 

• Utser Bengt Storbacka (S) till ny ordförande i 
kommunstyrelsen from 1 januari 2021. 

 
Ärendebeskrivning 
Irja Gustafsson (S) inkom 2020-11-12 med en avsägelse av 
uppdraget som ledamot och ordförande i kommunstyrelsen 
efter 2020-12-31. 

Socialdemokraterna i Lindesberg inkom 2020-11-06 med en 
nominering av Bengt Storbacka (S) som ledamot och ordförande 
i kommunstyrelsen från 2021-01-01. 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige  

• Godkänner Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget 
som ledamot, tillika ordförande, i kommunstyrelsen 

• Utser Bengt Storbacka (S) som ny ledamot i 
kommunstyrelsen from 1 januari 2021. 

• Utser Bengt Storbacka (S) till ny ordförande i 
kommunstyrelsen from 1 januari 2021. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Nämndsekreterare (Troman) 
För kännedom 
Personalenheten 
Kommunikatör 
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KF §154/20   Dnr: KS 2018/424 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Irja Gustafsson (S) 
som ordinarie rådsledamot i Mälardalsrådet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige 

1. Godkänner Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget 
som ordinarie rådsledamot i Mälardalsrådet 

2. Bengt Storbacka (S) utses till ny ordinarie rådsledamot i 
Mälardalsrådet tom år 2022. 

 
Ärendebeskrivning 
Irja Gustafsson (S) har inkommit med en avsägelse. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 

1. Godkänner Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget 
som ordinarie rådsledamot i Mälardalsrådet 

2. Bengt Storbacka (S) utses till ny ordinarie rådsledamot i 
Mälardalsrådet tom år 2022. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (Troman) 
 
För kännedom: 
Mälardalsrådet 
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KF §155/20   Dnr: KS 2019/16 
 
Avsägelse och fyllnadsval som ordförande i Linde 
Stadshus AB efter Irja Gustafsson (S) 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige 

• Godkänner Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget 
som ordförande och ledamot i Linde Stadshus AB from 1 
januari 2021 

• Utser Bengt Storbacka (S) som ordförande och ledamot i 
Linde Stadshus AB from 1 januari 2021. 

 
Ärendebeskrivning 
Irja Gustafsson (S) har inkommit med avsägelse som ordförande 
och ledamot i Linde Stadshus AB.  
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: 
 
Kommunfullmäktige 

• Godkänner Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget 
som ordförande och ledamot i Linde Stadshus AB from 1 
januari 2021 

• Utser Bengt Storbacka (S) som ordförande och ledamot i 
Linde Stadshus AB from 1 januari 2021. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Nämndsekreterare (Troman) 
För kännedom 
Linde Stadshus AB 
Personalenheten 
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KF §156/20   Dnr: KS 2019/17 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Bengt Storbacka som 
ledamot i styrelsen för Fastigheter i Linde AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige 

1. Godkänner Bengt Storbackas avsägelse från uppdraget som 
ledamot i styrelsen för Fastigheter i Linde AB från och med 1 
januari 2021 

2. Platsen som ny ledamot i styrelsen för Fastigheter i Linde 
AB lämnas vakant tillsvidare. 

 
Ärendebeskrivning 
Bengt Storbacka har inkommit med en avsägelse. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 

1. Godkänner Bengt Storbackas avsägelse från uppdraget som 
ledamot i styrelsen för Fastigheter i Linde AB 

2. XX utses till ny ledamot i styrelsen för Fastigheter i Linde AB 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Margareta Ahlm (S) föreslår att platsen som ledamot efter Bengt 
Storbacka (S) lämnas vakant tillsvidare.  

 
_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (Troman) 
 
För kännedom: 
Fastigheter i Linde AB 
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KF §157/20   Dnr: KS 2019/18 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Bengt Storbacka (S) 
som ledamot i Lindesbergsbostäder AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige 

1. Godkänner Bengt Storbackas avsägelse från uppdraget som 
ledamot i Lindesbergsbostäder AB från och med 1 januari 
2021 

2. Platsen som ny ledamot i Lindesbergsbostäder AB lämnas 
vakant tillsvidare. 

 
Ärendebeskrivning 
Bengt Storbacka har inkommit med en avsägselse. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 

1. Godkänner Bengt Storbackas avsägelse från uppdraget som 
ledamot i Lindesbergsbostäder AB 

2. XX utses till ny ledamot i Lindesbergsbostäder AB. 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Margareta Ahlm (S) föreslår att platsen som ny ledamot efter 
Bengt Storbacka (S) lämnas vakant tillsvidare. 
 

 
_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (Troman) 
 
För kännedom: 
Lindesbergsbostäder AB 
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KF §158/20   Dnr: KS 2018/365 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Mats Seijboldt (-) som 
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige 

1. Godkänner Mats Seijboldts (-) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 

2. Tom Persson (SD) utses till ny ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning 

 
Ärendebeskrivning 
Mats Seijboldt (-) har inkommit med en avsägelse. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 

1. Godkänner Mats Seijboldts (-) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 

2. XX utses till ny ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Fredrik Rosenbecker (SD) föreslår att Tom Persson (SD) utses 
till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.  
 
 
_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (Troman) 

Kanslichef 
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KF §159/20   Dnr: KS 2019/122 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Mats Seijboldt (-) som 
nämndeman i Örebro tingsrätt 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige 

1. Godkänner Mats Seijboldts (-) avsägelse från uppdraget som 
nändeman i Örebro tingsrätt 

2. Utser Fredrik Rosenbecker (SD) till ny nämndeman i Örebro 
tingsrätt tom 2023. 

 
Ärendebeskrivning 
Mats Seijboldt (-) har inkommit med en avsägelse. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 

1. Godkänner Mats Seijboldts (-) avsägelse från uppdraget som 
nändeman i Örebro tingsrätt 

2. Utser XX till ny nämndeman i Örebro tingsrätt tom 2023. 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår att Fredrik Rosenbecker (SD) 
utses till ny nämndeman efter Mats Seijboldt (SD). 

 
_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (Troman) 
 
För kännedom: 
Tingsrätten i Örebro 
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KF §160/20   Dnr: KS 2020/314 
 
Avsägelse av uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige från Irja Gustafsson (S) 
 
Beslut 
1. Irja Gustafssons (S) avsägelse som ledamot i 

kommunfullmäktige godkänns, 

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

 
Ärendebeskrivning 
Irja Gustafsson (S) har inkommit med en avsägelse.  
 
Förslag till beslut 
1. Irja Gustafssons (S) avsägelse som ledamot i 

kommunfullmäktige godkänns, 

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

 
_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (Troman och Ipad) 

Länsstyrelsen i Örebro län 
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KF §161/20   Dnr: KS 2020/316 
 
Avsägelse av uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige från Roger Gilén (-) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige 

1. Godkänner Roger Giléns (-) avsägelse som ledmot i 
kommunfullmäktige 

2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Roger Gilén (-). 

Ärendebeskrivning 
Roger Gilén har inkommit med en avsägelse. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige 

1. Godkänner Roger Giléns (-) avsägelse som ledmot i 
kommunfullmäktige 

2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Roger Gilén (-). 

_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (Troman och Ipad) 
Kanslichef 
Länsstyrelsen Örebro län 
 
För kännedom: 
Roger Gilén 
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KF §162/20   Dnr: KS 2020/222 
 
Val av 9 ledamöter och 9 ersättare för 
tillväxtnämnden 2021-2022 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige utser för perioden 2021–2022: 
 
Magnus Storm (C), ordförande 
Sofie Krantz (S), vice ordförande 
Nafih Mawlod (S), ledamot 
Josefine Hellström (S), ledamot 
Hans Finck (V), ledamot 
Jan Hansson (M), ledamot 
Conny Ärlerud (M), ledamot 
Jari Mehtäläinen (SD), ledamot 
Rickard Jirvelius (SD), ledamot 
 
Ove Magnusson (S), ersättare 
Linda Svahn (S), ersättare 
Maria-Pia Karlsson (C), ersättare 
Jonas Kleber (C), ersättare 
Fredrik Sundén Vessling (V), ersättare 
Markus Lundin (KD), ersättare 
Inger Griberg (MP), ersättare 
Fredrik Rosenbecker (SD), ersättare 
Vakant 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat att from 2021-01-01 införa en 
ny nämnd, tillväxtnämnden. Till denna nämnd ska ledamöter, 
ersättare och ordförande utses. 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår: 
 
Kommunfullmäktige utser för perioden 2021–2022: 
 
Magnus Storm (C), ordförande 
Sofie Krantz (S), vice ordförande 
Nafih Mawlod (S), ledamot 
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Josefine Hellström (S), ledamot 
Hans Finck (V), ledamot 
Jan Hansson (M), ledamot 
Conny Ärlerud (M), ledamot 
Jari Mehtäläinen (SD), ledamot 
Rickard Jirvelius (SD), ledamot 
 
Ove Magnusson (S), ersättare 
Linda Svahn (S), ersättare 
Maria-Pia Karlsson (C), ersättare 
Jonas Kleber (C), ersättare 
Vakant 
Markus Lundin (KD), ersättare 
Inger Griberg (MP), ersättare 
Fredrik Rosenbecker (SD), ersättare 
Vakant 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Gunilla Remnert (V) föreslår att Fredrik Sundén Vessling (V) ska 
tilldelas en av de vakanta platserna som ersättare. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Nämndsekreterare (Troman och Ipad) 
Kommunsekreteraren 
För kännedom 
Förvaltningschef tillväxt 
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KF §163/20   Dnr: KS 2020/214 
 
Förslag till reglemente för tillväxtnämnden 2021 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

• Reglemente för tillväxtnämnden antas att gälla från och 
med den 1 januari 2021. 

• Övergripande uppgifter för kommunstyrelsens 
tillväxtutskott (KS § 89/2017) upphävs från och med den 
1 januari 2021 i och med detta beslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 att 
tillväxtutskottet blir tillväxtnämnden från och med 2021-01-01  

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

• Reglemente för tillväxtnämnden antas att gälla från och 
med den 1 januari 2021. 

• Övergripande uppgifter för kommunstyrelsens 
tillväxtutskott (KS § 89/2017) upphävs från och med den 
1 januari 2021 i och med detta beslut. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Strateg tillväxtförvaltningen 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Tillväxtnämnden 
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KF §164/20   Dnr: KS 2020/215 
 
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 2021 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

• Reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla från och 
med den 1 januari 2021.  

• Reglemente för kommunstyrelsen (KF § 73/2020) 
upphävs från och med den 1 januari 2021 i och med detta 
beslut.  

• Övergripande arbetsuppgifter för kommunstyrelsens 
utskott för stöd och strategi (KS § 189/2017) upphävs 
från och med den 1 januari 2021 i och med detta beslut. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 att 
tillväxtutskottet blir tillväxtnämnden från och med 2021-01-01 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

• Reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla från och 
med den 1 januari 2021.  

• Reglemente för kommunstyrelsen (KF § 73/2020) 
upphävs från och med den 1 januari 2021 i och med detta 
beslut.  

• Övergripande arbetsuppgifter för kommunstyrelsens 
utskott för stöd och strategi (KS § 189/2017) upphävs 
från och med den 1 januari 2021 i och med detta beslut. 

 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Strateg tillväxtförvaltningen 
Kommunsekreteraren 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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KF §165/20   Dnr: KS 2020/224 
 
Bestämmelser om ersättning av arvode för 
kommunalt förtroendevalda 
 
Beslut 
 
1. Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om ersättning till 

kommunalt förtroendevalda, KS 2020/224–1, med följande 
tilläggsändringar: 

 
a) Under rubriken Sammanträdesarvode: För 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utgår ett 
särskilt fast belopp jämte ett grundarvode, medan övriga 
sammanträden ersätts med ett grundarvode och sedan 
ett helt timarvode för första timmen och seden ett halvt 
timarvode för varje påbörjad halvtimme. 

b) Under rubriken Ersättning för förlorad 
arbetslöshetsersättning och föräldraförsäkring: 
Förtroendevald, som p.g.a. sina kommunala uppdrag går 
miste om arbetslöshetsersättning eller ersättning för 
föräldrapenning har rätt till ersättning för styrkta 
förluster. Den som förlorar förmåner från 
arbetslöshetsförsäkring eller föräldraförsäkring ska 
lämna intyg från utbetalaren som visar vilken tid som 
förlusten avser och vilket belopp som har förlorats. Med 
ersättning från arbetslöshetskassa jämställs andra 
arbetsmarknadspolitiska stödreformer som avser att 
ersätta arbetsinkomst, till exempel utbildningsbidrag. 

c) Samtliga benämningar om att ansökningar om olika typer 
av ersättningar ska lämnas till sekreterare, inte till 
kanslienheten 

d) Under rubriken Administration av arvoden och övriga 
ersättningar tas följande mening bort: Begäran för 
förlorad pensionsförmån ska lämnas till kanslienheten i 
samband med och senast inom två år från 
pensionstillfället.   

e) Under rubriken Förlorad arbetsinkomst tas följande 
mening bort: Inkl. i förekommande fall semesterförmån.  

f) Under rubriken Anställd i kommunen läggs följande 
mening med: Kommunanställda förtroendevalda får med 
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hänvisning till AB § 30 mom. 2 bibehållen lön istället för 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Begäran om 
ledighet med lön ska göras. 

g) Under rubriken Förlorad pensionsförmån görs följande 
förändring: Förtroendevalda har rätt till ersättning för 
förlorad pensionsförmån med den procent av utbetald 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst som fullmäktige 
beslutat enligt bilaga. Ersättning för förlorad 
pensionsförmån utbetalas med automatik en gång per år 
med 4,5 procent av det belopp som utbetalas i ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst. Enligt beslut Kf § 70/2011.  

h) Under rubriken Förlorad pensionsförmån tas följande 
meningar bort: Om denna intygar att man har en sådan, 
och Den förtroendevalde ska själv ansöka om ersättning. 
Begäran ska lämnas in till kanslienheten i samband med 
och senast inom två år från pensionstillfället. 

i) Under rubriken Försäkringar görs följande förändring: 
För kommunal- och oppositionsråd med minst 20 
procents tjänstgöringsgrad tecknas 
tjänstegrupplivförsäkring hos KPA Liv istället för 
Kommunernas Försäkrings AB (KFA)  
 

2. Kommunfullmäktige upphäver därmed Bestämmelser om 
ersättning till kommunalt förtroendevalda, KS 2020/87-20, 
KF §179/2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om att upprätta 
en ny nämnd, Tillväxtnämnden, behöver ändringar göras i 
Bestämmelserna om ersättning till kommunalt förtroendevalda. 
Ordförande och vice ordförandes arvoden måste skrivas in i 
bestämmelserna.  

I samband med detta tillägg har en större översyn gjorts 
gällande layouten på bestämmelserna. Nytt teckensnitt och 
förenkling av text har gjorts. Inga förändringar i 
ersättningsnivåerna har gjorts förutom tillägget gällande 
tillväxtnämndens ordförande och vice. 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
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1. Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda, KS 2020/224–1, med följande 
tilläggsändringar: 

 
j) Under rubriken Sammanträdesarvode: För 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utgår ett 
särskilt fast belopp jämte ett grundarvode, medan övriga 
sammanträden ersätts med ett grundarvode och sedan 
ett helt timarvode för första timmen och seden ett halvt 
timarvode för varje påbörjad halvtimme. 

k) Under rubriken Ersättning för förlorad 
arbetslöshetsersättning och föräldraförsäkring: 
Förtroendevald, som p.g.a. sina kommunala uppdrag går 
miste om arbetslöshetsersättning eller ersättning för 
föräldrapenning har rätt till ersättning för styrkta 
förluster. Den som förlorar förmåner från 
arbetslöshetsförsäkring eller föräldraförsäkring ska 
lämna intyg från utbetalaren som visar vilken tid som 
förlusten avser och vilket belopp som har förlorats. Med 
ersättning från arbetslöshetskassa jämställs andra 
arbetsmarknadspolitiska stödreformer som avser att 
ersätta arbetsinkomst, till exempel utbildningsbidrag. 

l) Samtliga benämningar om att ansökningar om olika typer 
av ersättningar ska lämnas till sekreterare, inte till 
kanslienheten 

m) Under rubriken Administration av arvoden och övriga 
ersättningar tas följande mening bort: Begäran för 
förlorad pensionsförmån ska lämnas till kanslienheten i 
samband med och senast inom två år från 
pensionstillfället.   

n) Under rubriken Förlorad arbetsinkomst tas följande 
mening bort: Inkl. i förekommande fall semesterförmån.  

o) Under rubriken Anställd i kommunen läggs följande 
mening med: Kommunanställda förtroendevalda får med 
hänvisning till AB § 30 mom. 2 bibehållen lön istället för 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Begäran om 
ledighet med lön ska göras. 

p) Under rubriken Förlorad pensionsförmån görs följande 
förändring: Förtroendevalda har rätt till ersättning för 
förlorad pensionsförmån med den procent av utbetald 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst som fullmäktige 
beslutat enligt bilaga. Ersättning för förlorad 
pensionsförmån utbetalas med automatik en gång per år 
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med 4,5 procent av det belopp som utbetalas i ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst. Enligt beslut Kf § 70/2011.  

q) Under rubriken Förlorad pensionsförmån tas följande 
meningar bort: Om denna intygar att man har en sådan, 
och Den förtroendevalde ska själv ansöka om ersättning. 
Begäran ska lämnas in till kanslienheten i samband med 
och senast inom två år från pensionstillfället. 

r) Under rubriken Försäkringar görs följande förändring: 
För kommunal- och oppositionsråd med minst 20 
procents tjänstgöringsgrad tecknas 
tjänstegrupplivförsäkring hos KPA Liv istället för 
Kommunernas Försäkrings AB (KFA)  
 

2. Kommunfullmäktige upphäver därmed Bestämmelser om 
ersättning till kommunalt förtroendevalda, KS 2020/87-20, 
KF §179/2018. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kanslichef 
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KF §166/20   Dnr: KS 2020/217 
 
Borgensavgift för år 2021 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige fastställer den kommunala borgensavgiften 
till 0,3% på aktuellt lånebelopp 2020-12-31, d v s saldo året 
innan budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2020 
och gäller åtagande enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-
24 § 210.  
 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunal 
borgensavgift för att på så sätt kompensera för den ekonomiska 
fördel det innebär för de kommunala bolagen att kommunen 
gått i borgen för lån. 

Förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige fastställer den kommunala borgensavgiften 
till 0,3% på aktuellt lånebelopp 2020-12-31, d v s saldo året 
innan budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2020 
och gäller åtagande enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-
24 § 210.  
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Ekonomienheten 
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KF §167/20   Dnr: KS 2020/227 
 
Anläggningstaxa för VA 2021 för Lindesbergs 
kommun 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
anläggningstaxa för VA 2021 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.  
Förslaget innebär att anläggningstaxan blir oförändrat, med 
undantag av §5.1d) där det tidigare fanns en avgift för lägenhet 
1–8 och en reducerad avgift för lägenhet 9 och uppåt. I förslaget 
finns endast en avgift oavsett antal lägenheter. 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
anläggningstaxa för VA 2021 för Lindesbergs kommun.  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KF §168/20   Dnr: KS 2020/228 
 
Brukningstaxa för VA 2021 för Lindesbergs kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
brukningstaxa för VA 2021 för Lindesbergs kommun.  

  
Ärendebeskrivning 
Enligt lagen 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 panering.  

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 att anta 
brukningstaxa för VA 2021 för Lindesbergs kommun.  
 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KF §169/20   Dnr: KS 2020/229 
 
Avfallstaxa för 2021 för Lindesbergs kommun 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
Avfallstaxa 2021 för Lindesbergs kommun.  
 
Ärendebeskrivning 

Enligt miljöbalken (1998:802 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 rätt-visare taxa.  

Några större justeringar i taxan har inte gjorts sedan 2018, med 
undantag 2019 och 2020 då avgiften för tömning av 
markbehållare gjordes. Vilket har bidragit till ett underskott i 
avfallsfonden, som ska regleras.  

Regeringen har beslutat om skatt på avfallsförbränning från och 
med 2020-04-01. Skattenivån kommer att trappas upp stegvis, 
från 75 kr/ton avfall 2020, till 100 kr/ton avfall 2021 och till 
125 kr/ton avfall 2022.  

Förslaget innebär för avfallhämtningen en höjning av taxan med 
7% på intäkts-ramen pga. reglering av avfallsfonden och 
införande av förbränningsskatt.  

Taxan består av en grundavgift som tas ut per hushåll, lägenhet 
eller verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av 
abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym, 
hämtningsintervall, dragväg med mera. Grundavgiften ska 
finansiera bland annat återvinningscentraler, avfallsplanering, 
farligt avfall, information och servicecenter.  

Intäkterna från grundavgifterna ligger på ca 60% av den totala 
kostnaden, ca 40% tas ut i den rörliga avgiften i taxan.  

I förslaget justeras grundavgifterna så att villa och fritidshus får 
en höjning. Lägenheter och verksamheter får en sänkning, 
eftersom de belastas med en besöksavgift vid lämnande av avfall 
på återvinningscentralerna.  
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Den rörliga avgiften får en allmän höjning, en större ökning sker 
på avfallskärl med större volym än 140 I. 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
Avfallstaxa 2021 för Lindesbergs kommun.  
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KF §170/20   Dnr: KS 2020/135 
 
Mål och budget 2021–2023 
 
Beslut 
 

1. Mål och budget för år 2021 och VP 2022–2023 
budgetramar (nettokostnader) och investeringar antas. 

2. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten 
fastställs till 55,5 miljoner kronor. Finansieringen kan ske 
med nyupplåning. Låneramen för långfristig upplåning 
fastställs till maximalt 55,5 miljoner kronor under 2021. 

3. Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 1 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka 
under planperioden 2021–2023. 

4. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramar skall 
hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att 
mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så 
gäller den ekonomiska ramen tills annat beslut fattas av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

5. Upphäva Kommunfullmäktiges beslut från 2019-12-10 
om införandet av resursfördelningen utifrån volymer. 
Resursfördelningsmodellen införts från och med år 2024 
och skall då gälla samtliga kommunens verksamheter. 

6. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om 
omdisponeringar av budgetramar mellan 
nämnder/utskott med anledning av beslutade 
organisationsförändringar samt rätt att besluta om 
fördelningen av beslutad kostnadseffektivisering mellan 
kommunstyrelseförvaltningen och tillväxtnämnden. 

7. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om 
omdisponeringar av budgeterade medel för projekt i 
investeringsbudget samt besluta om ombudgeteringar 
mellan åren för redan beslutade projekt. 

8. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, medges rätt att 
besluta om omdisponeringar av budgeterade medel för 
va/renhållningsprojekt. Kommunstyrelsen skall 
informeras om detta i den månadsvisa uppföljningen 
efter beslut i direktionen. 

9. Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen är 60 233 000 kronor för år 2021.  
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10. Medlemsbidraget, inklusive hyresbidrag till Nerikes 
Brandkår är 30 129 000 kronor för år 2021. 
 

Ärendebeskrivning 

Processen kring mål- och budgetarbetet 2021–2023 har på 
grund av den stora ekonomiska osäkerheten som följt av den 
rådande pandemi inte genomförts efter den plan 
kommunstyrelsen antog i november 2019.  

Kommunfullmäktige beslöt 2020-06-08 om budget för 
reinvesteringar för år 2021 samt för investeringsprojekt 
påbörjade 2020 och som sträcker sig över flera år. 

Nyinvesteringar, investeringar för åren 2021–2025 samt 
reinvesteringar för åren 2022-2025 har hanterats i 
budgetprocessen under hösten i samband med driftbudget.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Mål och budget för år 2021 och VP 2022–2023 
budgetramar (nettokostnader) och investeringar antas. 

2. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten 
fastställs till 55,5 Mnk. Finansieringen kan ske med 
nyupplåning. Låneramen för långfristig upplåning 
fastställs till maximalt 55,5 Mnkr under 2021. 

3. Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 1 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka 
under planperioden 2021–2023. 

4. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramar skall 
hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att 
mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så 
gäller den ekonomiska ramen tills annat beslut fattas av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

5. Upphäva Kommunfullmäktiges beslut från 2019-12-10 
om införandet av resursfördelningen utifrån volymer. 
Resursfördelningsmodellen införts från och med år 2024 
och skall då gälla samtliga kommunens verksamheter. 

6. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om 
omdisponeringar av budgetramar mellan 
nämnder/utskott med anledning av beslutade 
organisationsförändringar samt rätt att besluta om 
fördelningen av beslutad kostnadseffektivisering mellan 
kommunstyrelseförvaltningen och tillväxtnämnden. 
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7. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om 
omdisponeringar av budgeterade medel för projekt i 
investeringsbudget samt besluta om ombudgeteringar 
mellan åren för redan beslutade projekt. 

8. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, medges rätt att 
besluta om omdisponeringar av budgeterade medel för 
va/renhållningsprojekt. Kommunstyrelsen skall 
informeras om detta i den månadsvisa uppföljningen 
efter beslut i direktionen. 

9. Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen är 60 233 tkr för år 2021.  

10. Medlemsbidraget, inklusive hyresbidrag till Nerikes 
Brandkår är 30 129 tkr för år 2021. 

 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Irja Gustafsson (S), Jonas Kleber (C), Linda Svahn (S), Ulf 
Axelsson (V), Bengt Storbacka (S), Magnus Storm (C), Björn 
Pettersson (C), Bo Stenberg, John Omoomian (S), Jonas 
Bernström (S) och Nafih Mawlod (S) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag till budget. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M), Nils Detlofsson (L), Markus Lundin (KD), 
Tomas Klockars (M) och Margareta Andergard (KD) föreslår 
bifall till M, KD och L:s budgetförslag på punkt 1. På punkt 2–10 
föreslår de bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.   
 
Jari Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD) föreslår bifall till 
SD:s budgetförslag på punkt 1. På punkt 2–10 föreslår de bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut.   
 
Inger Griberg (MP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
till budget med följande ändringar: 
- 1 miljon kronor till landsbygdsatsningar 
- 1 miljon kronor till kultursatsningar för alla åldrar 
- Flugparken färdigställs 2021 
- Promenadvägen längs Bottenån, som fanns med i 

budgetförslag för 2020, återkommer till 2021 och att 
rekreationsstråk Stadsskogsskogen/Andersvik, som finns 
med nu, ligger kvar.  
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Anders Persson (LPO) föreslår bifall till kommunstyrelsens 
förslag till budget med tillägg att avsätta en miljon kronor till 
landsbygdsutveckling.   
 
Irja Gustafsson (S) föreslår avslag på M, KD och L:s 
budgetförslag. 
 
Irja Gustafsson (S) föreslår avslag på SD:s budgetförslag. 
 
Irja Gustafsson (S) föreslår avslag på MP:s ändringsförslag och 
LPO:s tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande föreslår följande beslutsgång: 
 
Först behandlas punkt 2–10. Därefter behandlas punkt 1. Under 
punkt 2 ställs SD:s budgetförslag mot M, KD, och L:s 
budgetförslag mot varandra. Vinnande budgetförslag ställs 
därefter mot kommunstyrelsens förslag till budget. Därefter 
behandlas samtliga tilläggsförslag.  
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande ställer punkt 2 mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer punkt 3 mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer punkt 4 mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer punkt 5 mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer punkt 6 mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer punkt 7 mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer punkt 8 mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Ordförande ställer punkt 9 mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer punkt 10 mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer därefter SD:s budgetförslag mot M, KD och 
L:s budgetförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
M, KD och L:s budgetförslag ska ställas mot kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Jari Mehtäläinen (SD), Tom Persson (SD), Tommy Lönnström 
(SD), Krister Jakobsson (SD), Lars Ljunggren (SD), Fredrik 
Rosenbecker (SD) och Marina Mehtäläinen (SD) reserverar sig 
mot beslutet.  
 
Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag till 
budget mot M, KD och L:s budgetförslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
till budget.  
 
Pär-Ove Lindqvist (M), Markus Lundin (KD), Nils Detlofsson (L), 
Emil Wellander (M), Bertil Jansson (M), Sven-Erik Larsson (M), 
Tomas Klockars (M) och Fredrik Lindmark (M) reserverar sig 
mot beslutet.  
 
Ordförande ställer därefter Inger Gribergs (MP) första 
tilläggsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att inte anta tilläggsförslaget. 
 
Ordförande ställer därefter Inger Gribergs (MP) andra 
tilläggsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att inte anta tilläggsförslaget. 
 
Ordförande ställer därefter Inger Gribergs (MP) tredje 
tilläggsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att inte anta tilläggsförslaget. 
 
Ordförande ställer därefter Inger Gribergs (MP) fjärde 
tilläggsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att inte anta tilläggsförslaget. 
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Inger Griberg (MP) reserverar sig mot besluten för hennes egna 
tilläggsförslag.  
 
Ordförande ställer slutligen Anders Perssons (LPO) 
tilläggsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att inte anta tilläggsförslaget. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Ekonomienheten 
För kännedom 
Samtliga nämnder 
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KF §171/20   Dnr: KS 2020/239 
 
Finansiering av slukhål vid Masugnen Dalkarlshyttan 
1:31 i Lindesberg 
 
Beslut 

1. Lindesbergs kommun ersätter Fastigheter i 
Lindesberg för uppkomna kostnader.  

2. Finansiering sker genom omdisponering från kontot 
för avskrivningar med 1 300 000 kronor  

 
Ärendebeskrivning 

Under november/december 2019 uppstod flera slukhål vid 
Masugnens huvudbyggnad. Fastigheten Dalkarlshyttan 1:31 ägs 
idag av FALAB, men har tidigare ägts av Lindesbergs kommun. 
Fastigheten såldes 1988 till Göranssonska Gården AB och 
överläts i befintligt skick, men inte att den nya ägaren övertog 
kommunens samtliga åtaganden. Fastigheten avstyckades 1989 
från Dalkarlshyttan 1:1. Vid tidpunkt då kommunen var lagfaren 
ägare till fastigheten, 1980-1981 utfördes arbeten med att riva 
den kraftstation som fanns på fastigheten samt täta in -och 
utloppen som tillhörde kraftstationen. Det har nu i efterhand 
konstaterats att arbetet skedde med felaktiga metoder.  

Advokatfirman Oebergs har på uppdrag av FALAB utrett frågan 
om vem som primärt är ansvarig att bära kostnaderna som 
slukhålet orsakat.  

Sammanfattningsvis konstateras i rapporten att kommunen är 
ansvarig för skadan på den grunden att kommunen vid 
övertagandet av fastigheten även övertog tillståndet för 
uppförande av ny kraftstation enligt villkor som framgår av en 
Vattendom. Arbetena skedde ej i erforderlig omfattning och 
därmed är kommunen skyldig att ersätta skadan.  

Ytterligare detaljer rörande ägarförhållande, ansvarsfrågan mm. 
framgår av rapporten. Bilaga 1. 

I brev från FALAB beskrivs detaljerat händelsen från det att 
slukhålet uppstod, gjorda och tänkta arbeten samt 
ersättningsanspråket. Bilaga 2. 
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Förslag till beslut 
 
1. Lindesbergs kommun ersätter Fastigheter i Lindesberg för 
uppkomna kostnader.  
2. Finansiering sker genom omdisponering från kontot för 
avskrivningar med 1 300 000 kronor  
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Ekonomienheten 
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KF §172/20   Dnr: KS 2020/267 
 
Redovisning ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen 2020 kvartal 2 
 
Beslut 
 
Redovisningen av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 
2020, kvartal 2 läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till 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 inom socialförvaltningen 
2020, kvartal 2 läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
 
För kännedom 
Socialnämnden 
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KF §173/20   Dnr: KS 2020/143 
 
Svar på Motion från Jari Mehtäläinen (SD) om att 
redovisa kostnaderna för kommunala verksamheter 
som styrs av lagkrav 
 
Beslut 
 
Motionen avslås utifrån att det krävs tillsättning av personella 
resurser för att kunna göra en djupare uppföljning och analys 
för att kunna redovisa kostnader för kommunala verksamheter 
som styrs av lagkrav. 
 
Ärendebeskrivning 

Alla kommuner är enligt svensk lag skyldiga att ha vissa 
verksamheter. Det finns med andra ord ett 

minimikrav som Lindesberg kommuns budget måste innehålla. 
Alla andra verksamheter utöver detta är frivilliga och beslutas 
efter politiska prioriteringar. SKR listar dessa obligatoriska 
områden: 

• Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt 
individ- och familjeomsorg) 

• För-, grund- och gymnasieskola 
• Plan och byggfrågor 
• Miljö- och hälsoskydd 
• Renhållning och avfallshantering 
• Vatten och avlopp 
• Räddningstjänst 
• Civilt försvar 
• Biblioteksverksamhet 
• Bostäder 

För att underlätta kommande budgetprocesser och öka 
transparensen gentemot väljarna är det önskvärt att alla får ta 
del av den lagstadgade kostnad Lindesbergs kommun har. 
Därefter adderar partierna sina prioriteringar. Allt pekar på att 
vi går mot ekonomiskt kärvare tider. Att i det läget kunna peka 
på fakta och påvisa vad som faktiskt är lagstiftade kostnader 
respektive politiska prioriteringar, vore en styrka inte bara för 
kommunen utan även för demokratin. För att få en övergripande 
bild av de lagstyrda verksamheterna behöver man en 
strukturerad och hanterbar rapport av dessa verksamheter samt 
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deras lagstadgade kostnader. Detta kan uppnås om samtliga 
förvaltningar och bolag ges i uppdrag att redovisa dessa 
kostnader. Redovisningen ska ske genom rapporter som 
innehåller rubriceringar med hänvisning till respektive 
lagparagraf. 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
Motionen avslås utifrån att det krävs tillsättning av personella 
resurser för att kunna göra en djupare uppföljning och analys 
för att kunna redovisa kostnader för kommunala verksamheter 
som styrs av lagkrav. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till motionen. 
 
Irja Gustafsson (S) föreslår bifall till förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: bifall och 
avslag. 
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Jari 
Methäläinens (SD) förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
 
Jari Mehtäläinen (SD), Tom Persson (SD), Krister Jakobsson 
(SD), Tommy Lönnström (SD), Fredrik Rosenbecker (SD) och 
Lars Ljunggren (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 
_____ 
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KF §174/20   Dnr: KS 2018/409 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Kenneth Danielsson 
(M) som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige  

1. Godkänner Kenneth Danielssons (M) avsägelse från 
uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

2. Platsen som ny ersättare lämnas vakant tillsvidare 
 
Ärendebeskrivning 
Kenneth Danielsson (M) har inkommit med en avsägelse. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige  

1. Godkänner Kenneth Danielssons (M) avsägelse från 
uppdraget som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen 

2. XX utses till ny ersättare 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att platsen som ersättare efter 
Kenneth Danielsson (M) lämnas vakant tillsvidare. 
 

 
_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (Troman) 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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KF §175/20   Dnr: KS 2020/326 
 
Avsägelse av uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige från Kenneth Danielsson (M) 
 
Beslut 
1. Kenneth Danielssons (M) avsägelse som ersättare i 

kommunfullmäktige godkänns, 

2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Kenneth Danielsson (M). 

 
Ärendebeskrivning 
Kenneth Danielsson (M) har inkommit med en avsägelse. 
 
Förslag till beslut 
1. Kenneth Danielssons (M) avsägelse som ersättare i 

kommunfullmäktige godkänns, 

2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Kenneth Danielsson (M). 

_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (Troman och Ipad) 
Kanslichef 
Länsstyrelsen i Örebro län 
 
För kännedom: 
Kenneth Danielsson (M) 
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KF §176/20   Dnr: KS 2018/425 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Irja Gustafsson (S) 
som ombud i stämma med Kommuninvest ekonomisk 
förening 2019-2022 
 
Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Irja Gustafssons (S) 

avsägelse som ombud i stämma med Kommuninvest 
ekonomisk förening  

2. Bengt Storbacka (S) utses till nytt ombud efter Irja 
Gustafsson (S) från och med 1 januari 2021.  

 
Ärendebeskrivning 
Irja Gustafsson (S) har inkommit med en avsägelse. 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Irja Gustafssons (S) 

avsägelse som ombud i stämma med Kommuninvest 
ekonomisk förening  

2. Bengt Storbacka (S) utses till nytt ombud efter Irja 
Gustafsson (S) från och med 1 januari 2021.  

 
_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (Troman) 
 
För kännedom: 
Kommuninvest 
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KF §177/20   Dnr: KS 2020/301 
 
Motion från Ulf Axelsson Gunilla Remnert och Hans 
Lindkvist (V) om resor till daglig verksamhet 
 
Beslut 
Motionen remitteras till socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Ulf Axelsson (V), Gunilla Remnert (V) och Hans Lindkvist (V) har 
inkommit med en motion där hen föreslår att kommunen ska ta 
tillbaka skjutsarna till och från daglig verksamhet. 
 
Förslag till beslut 
Motionen remitteras till socialnämnden. 

 
_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare 
 
För kännedom: 
Socialnämnden 
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KF §178/20   Dnr: KS 2020/312 
 
Medborgarförslag om att bygga nya villatomter på 
Lindesbygatan istället för i Torphyttan 
 
Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen ska erbjuda nya villatomter på 
Lindesbygatan istället för Torphyttan. 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreteraren 
 
För kännedom: 
Medborgaren 
 

 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47 (49) 
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2020-12-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §179/20   Dnr: KS 2020/313 
 
Medborgarförslag om belysning utmed promenad- och 
cykelleden Råsvalsleden 
 
Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen uppför belysning utmed 
promenad- oh cykelleden Råsvalsleden. 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 

 
_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreteraren 
 
För kännedom: 
Medborgaren 
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KF §180/20 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Inga meddelanden denna gång. 
 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49 (49) 
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 
 

2020-12-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §181/20   Dnr: KS 2020/285 
 
Interpellation från Inger Griberg (MP) om 
återvinningsstationerna i Lindesbergs kommun 
 
Beslut 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation om 
återvinningsstationerna i Lindesbergs kommun. 
 
Förslag till beslut 
 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 

 
_____ 
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