
  

       
     

           

        
         

    
 



 

 

 Ledamöter 

Daniel Andersson (S) 

Irja Gustafsson (S) 

Linda Svahn (S) 

Jonas Bernström (S) 

John Omoomian (S) 

Ingela Larsson (S) 

Anders Ceder (S) 

Ulla Lundqvist (S) 

Nafih Mawlod (S) 

Lennart Olsson (S) 

Bengt Storbacka (S) 

Margareta Ahlm (S) 

Arnold Bengtsson (S) 

Lena Kallionpää (S) 

Ulf Axelsson (V) 

Gunilla Remnert (V) 

Hans Lindkvist (V) 

Jonas Kleber (C) 

Susanne Karlsson (C) 

Magnus Storm (C) 

Inga Ängsteg (C) 

Johan Andersson (C) 

Tuula Marjeta (C) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Lillemor Bodman (M) 

 Ersättare 

Joacim Hermansson (S) 

Sofie Krantz (S) 

Bo Stenberg (S) 

Kristine Andersson (S) 

Stefan Eriksson (S) 

Victoria Johansson (S) 

Zaki Habib 

Maria Odheim Nielsen (V) 

Inger Söderberg (V) 

Christina Pettersson (C) 

Maria-Pia Karlsson (C) 

Björn Pettersson (C) 

Bertil Jansson (M) 

Hassan Abdi Bidar (M) 

Göran Gustavsson (M) 

Christian Kokvik (M) 

Sanna Jansson ((L)) 

Ingrid Rörick Richter ((L)) 

Kent Hiding (KD) 

Sven-Göran Holm (KD) 

Agneta Nilsdotter (MP) 

Bengt Evertsson (MP) 

Tommy Lönnström (SD) 

Roger Gilén (SD) 

Sheila Seijboldt (SD) 



 

 

Jan Hansson (M) 

Anniette Lindvall (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) 

Per Söderlund (SD) 

Mats Seijboldt (SD) 

Jari Mehtäläinen (SD) 

Thord Durnell (SD) 

Fredrik Rosenbecker (SD) 

Björn Larsson 

Tom Persson (SD) 

Amanda Funk (SD) 

Anders Persson (LPO) 

 
 

Lars Ljunggren (SD) 

Krister Jakobsson (SD) 

Inger Karlsson 

Åse Gustavsson (LPO) 

Mats Lagerman (LPO) 
 

 

 

Föredragningslista    



 

 

Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid 

 Val av justerare     

 Beslutsärenden     

1. Avsägelse och fyllnadsval Birgitta Lind 
Axelsson (V) som ersättare i 
socialnämnden 

KS 
2018/406 

  

2. Avsägelse och fyllnadsval Anders Blank 
(V) som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden 

KS 
2018/407 

  

3. Strategi för arbetet med ANDTS - alkohol 
narkotika dopning tobak och spel om 
pengar 

KS 
2019/118 

  

4. Kommunalt VA Fellingsbro Kyrkby 
ansökan om att bli upptagna i kommunalt 
verksamhetsområde 

KS 
2019/203 

  

5. Förbundsordning för 
Samordningsförbundet i Norra Örebro län 
SOFINT 

KS 
2019/261 

  

6. Detaljplan för Lindesby 1:13 med flera för 
Nytt bostadsområde i Torphyttan 

KS 
2019/310 

  

7. Reglemente för revisorerna Lindesbergs 
kommun 

KS 
2019/60 

  

8. Närvaro vid politiska sammanträden på 
distans för Bergslagens 
överförmyndarnämnd 

KS 
2020/121 

  

9. Riktlinje för kommunalt partistöd från 
2020 

KS 2020/6   

10. Förlängning av giltighetstiden för 
Kommunal avfallsplan 2016-2020 
Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg och 
Nora kommun till 2021-12-31 

KS 
2020/134 

  

11. Återbetalning av förlagslån och 
inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

KS 
2020/190 

  



 

 

12. Svar på motion från Tomas Klockars (M) 
om upprustning av Ölsjöbadets camping i 
Ramsberg 

KS 
2019/275 

  

 Allmänhetens frågestund     

 Nya motioner och medborgarförslag     

13. Medborgarförslag om att utveckla en 
handlingsplan för att minska självmorden  

KS 
2020/171 

  

14. Medborgarförslag om en cykelväg mellan 
Vedevåg och Frövi 

KS 
2020/172 

  

15. Medborgarförslag om sänkt hastighet från 
50 km/h till 30 km/h på Brotorpsgatan i 
Lindesberg 

KS 
2020/194 

  

16. Medborgarförslag om att starta en 
kommunal Naturskola i Lindesberg 

KS 
2020/195 

  

17. Medborgarförslag om utbyggnad av 
cykelvägar i Lindesbergs tätorter 

KS 
2020/196 

  

18. Medborgarförslag om att göra om 
kontorslokalerna på Banvägen 28 i 
Lindesberg till ett Föreningarnas Hus 

KS 
2020/197 

  

19. Motion från Lillemor Bodman (M) om 
farthinder och parkeringsförbud på 
Åstigen i Lindesberg 

KS 
2020/201 

  

20. Motion från Sven-Erik Larsson (M) om 
minnessten för Veteraner i fredens tjänst 

KS 
2020/202 

  

21. Motion från Lillemor Bodman (M) om 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktiges behandling av 
beslutade motioner 

KS 
2020/203 

  

22. Meddelanden     

 Interpellationer     

23. Interpellation från Inger Griberg (MP) om 
coronapandemin till Mathz Ericsson (C) 
och socialnämnden 

KS 
2020/198 

  



 

 

24. Interpellation från Inger Griberg (MP) om 
nuläge och framtid för Stripa gruvmiljö till 
Linde Stadshus AB Fastigheter i Linde AB 
och Besök Linde AB 

KS 
2020/199 

  

25. Interpellation från Lillemor Bodman (M) 
till Linda Svahn (S) om integrationsarbete 
i skolorna 

KS 
2020/46 
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2020-09-08  KS 2018/406 

 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Avsägelse och fyllnadsval Birgitta Lind Axelsson (V) som 

ersättare i socialnämnden 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:  
 
1. godkänna Birgitta Lind Axelsson (V) avsägelse som ersättare i 

socialnämnden 
2. utse Annika Himmerfält (V) till ny ledamot 

 

 
Ärendebeskrivning 

Birgitta Lind Axelsson (V) har inkommit med avsägelse som ersättare i 
socialnämnden. Vänsterpartiet föreslår att Annika Himmerfält (V) ersätter 
Birgitta Lind Axelsson (V). 

  

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

Annika Himmerfält (V) 
Birgitta Lind Axelsson (V) 
Socialnämnden 

Bilagor: 

Avsägelse 
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 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Avsägelse och fyllnadsval Anders Blank (V) som ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att:  
 
1. godkänna Anders Blanks (V) avsägelse som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden 
2. utse Carina Sundén Wessling (V) till ny ledamot 

 
Ärendebeskrivning 

Anders Blank (V) har inkommit med avsägelse som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. Vänsterpartiet föreslår att Carina Sundén Wessling (V) 
ersätter Anders Blank (V).  

 

 

Henrik Arenvang Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Systemansvarig Troman 

För kännedom: 

Carina Sundén Wessling (V) 
Anders Blank (V) 
Barn- och utbildningsnämnden 

Bilagor: 

Avsägelse från Anders Blank (V) 
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 Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang 
0581-810 34 
henrik.arenvang@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Strategi för arbetet med ANDTS - alkohol narkotika dopning 

tobak och spel om pengar 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta 
 anta Strategi för arbete med ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak 

och Spel om pengar) 

 strategin gäller för alla förvaltningar och kommunala bolag. 

Ärendebeskrivning 

ANDT är ett samlingsbegrepp för alkohol-, narkotika-, dopning-, tobak och är 
en del av Sveriges åtta målområden inom folkhälsa för att nå det övergripande 
nationella målet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik 
hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation” (prop. 2017/18:249). 

Den regionala ANDT- strategin för Örebro län innehåller fem målområden 
inom olika områden och insatser kopplat till det.  

ANDT-arbete ska bedrivas på alla nivåer, tvärsektoriellt och ur både ett 
främjande och förebyggande perspektiv. Fokus ligger på det förebyggande 
arbetet, men arbetet innefattar även vård och stöd. 

Syftet med denna strategi är att ange riktningen för ANDTS-arbetet i 
Lindesbergs kommun och ska utgöra utgångspunkt för nämndernas, 
förvaltningarnas och de kommunala bolagens konkreta handlingsplaner. 

Strategin följer de nationella och regionala målen för ANDT-politiken samt 
socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens föreskrifter avseende 
missbruk av spel om pengar. 

Syfte 

Syftet med strategin är att ange kommunens förhållningssätt och värderingar i 
arbetet med ANDTS och att utgöra grund för förvaltningarnas, de kommunala 
bolagens och verksamhetsområdenas konkreta handlingsplaner. 

Implementering 

Respektive förvaltning och verksamhet ansvarar för implementering av 
strategin som en del i grunduppdraget. 
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Uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
nämndernas, kommunalförbunds och kommunala bolags verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utförs 
inom ramen för styrmodellen.  

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt redovisas utifrån grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer och hållbarhet hur kommunens verksamheter jobbar med 
respektive saker utifrån ett helhetsperspektiv. Kommunstyrelsen följer 
årligen upp ANDTS-strategin för kommande års planerings- och 
uppföljningsprocess. 

Henrik Arenvang 
Kommundirektör 

För åtgärd: 

Kanslienheten 

För kännedom: 

Alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag 

Bilagor: 

Strategi för arbetet med ANDTS 
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Strategi för arbetet med ANDTS 
Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.  
 

Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

›› Strategi 

Plan/program 

Riktlinje 

Regler och instruktioner 
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Sammanfattning 

ANDT är ett samlingsbegrepp för alkohol-, narkotika-, dopning-, tobak och är en del av 
Sveriges åtta målområden inom folkhälsa för att nå det övergripande nationella målet ”att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation” (prop. 2017/18:249). Den regionala ANDT- 
strategin för Örebro län innehåller fem målområden inom olika områden och insatser kopplat 
till det. ANDT-arbete ska bedrivas på alla nivåer, tvärsektoriellt och ur både ett främjande och 
förebyggande perspektiv. Fokus ligger på det förebyggande arbetet, men arbetet innefattar 
även vård och stöd. 

Syftet med denna strategi är att ange riktningen för ANDTS-arbetet i Lindesbergs kommun 
och ska utgöra utgångspunkt för nämndernas, förvaltningarnas och kommunens bolags 
konkreta handlingsplaner.  Strategin följer de nationella och regionala målen för ANDT-
politiken samt socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens föreskrifter avseende 
missbruk av spel om pengar.  

Strategin spänner över ett stort spektrum från hälsofrämjande och förebyggande insatser till 
vård- och behandlingsinsatser. För att omsätta strategins övergripande och långsiktiga mål 
krävs det att målen konkretiseras i handlingsplaner inom respektive förvaltning/verksamhet 
som bygger på lokala behov och förutsättningar i Lindesbergs kommun. 

Lindesbergs kommuns strategi utgår från följande fem övergripande mål med tillhörande 
insatsområden. I Lindesbergs kommun utgör även spel om pengar ett insatsområde. 

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. 

2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel, och tobak eller 
debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.  

3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, 
missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska 
succesivt minska.  

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina 
förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. 

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör eller skadas på grund av sitt 
eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. 
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Inledning/bakgrund  

ANDT är ett samlingsbegrepp för alkohol-, narkotika-, dopning-, tobak och är en del av 
Sveriges åtta målområden inom folkhälsa för att nå det övergripande nationella målet ”att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation” (prop. 2017/18:249). Alkohol, narkotika, 
dopning och tobak leder till stora skadeverkningar varav kommunen har ett stort ansvar att 
utveckla och bedriva ett aktivt förebyggande arbete för att nå det övergripande målet för 
Sveriges ANDT-politik – ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska 
och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk”.  

För att nå det övergripande målet krävs ett fungerande och långsiktigt samarbete mellan 
kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis, tillsyn samt 
civilsamhälleaktörer vilket denna strategi tar sikte mot.   

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga som kan skada relationer, ekonomi och 
hälsa. Problemen drabbar de som spelar för mycket, men också deras familj och vänner samt 
samhället i stort. Åtgärder för att förebygga spelproblem behövs därför både på individ- och 
befolkningsnivå. Det folkhälsopolitiska målet på spelområdet är att minska 
skadeverkningarna av överdrivet spelande. 

Nationell ANDT-strategi 

I en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken redogör 
regeringen för en förnyad men fortsatt samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken för perioden 2016–2020 med det övergripande målet ”Ett samhälle fritt från 
narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett 
minskat tobaksbruk”. 

Det övergripande nationella målet har brutits ned till sex stycken mål med tillhörande 
insatsområdet där alla insatser ska genomsyras av ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv. Grunden för det hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet är 
insatser för att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga användande av ANDT-
preparat. 

ANDT-arbetet ska bedrivas på alla nivåer, tvärsektoriellt och ur både ett främjande och 
förebyggande perspektiv. Fokus ligger på det förebyggande arbetet, men innefattar även vård 
och stöd. Det främjande arbetet handlar om att skapa gynnsamma förutsättningar för en god 
hälsa medan det förebyggande arbetet har till uppgift att förhindra att skador uppstår eller 
att negativa beteenden utvecklas.  

Regional ANDT-strategi för Örebro län 2017-2021 

Strategin för Örebro län utgår från regeringens nationella strategi för alkohol-, narkotika-, 
dopnings- och tobakspolitiken. Den regionala ANDT-strategin bygger på hur ett effektivt, 
långsiktigt och kunskapsbaserat arbete bör utformas. Innehållet utgör en gemensam 
plattform för ANDT-arbetet i Örebro län och underlättar gemensamt agerande. Länsstyrelsen 
ansvarar för att samordna och utveckla ANDT-arbetet i länet samt för den regionala strategin. 
Strategin är framtagen genom en bred dialog i länet med kommunerna, polisen och den civila 
sektorn. 
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Preventionstriangeln  

Det är av betydelse att de förebyggande insatser som definieras i kommunens strategi för 
ANDTS-arbetet innefattar de tre olika preventionsnivåer i preventionstriangeln som beskrivs 
nedan. 

 

Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen 

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har ansvaret att behandla missbruk av 
beroendeframkallande medel samt spelmissbruk. Gällande behandling av missbruk har 
regeringen framhållit att både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har viktiga uppgifter 
som ska värderas likvärdigt och samordnas i ett välfungerande vård- och stödsystem som 
utgår från individernas olika behov och önskemål. 

Överenskommelserna om samarbete mellan kommun och region i fråga om personer som 
missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller 
dopningsmedel är sedan 2018 utvidgat till att även omfatta personer som missbrukar spel 
om pengar. Detta innefattar ansvaret över barn och ungas behov av information och råd och 
stöd om barnets förälder eller någon annan i dess närhet har ett missbruk. Socialtjänsten har 
ansvar för att aktivt arbeta för att motverka spel om pengar bland barn och unga 

Samverkan  

Samverkan för ANDT-arbetet har en lång tradition i Örebro län. I Lindesbergs kommun finns 
en väl förankrad samverkan kring ANDTS, samt samverkan med hela länet. Det finns också en 
väl etablerad samverkan med de tre övriga kommunerna och berörda aktörer i norra Örebro 
län. 

Lindesbergs kommuns ANDTS-strategi 

Lindesbergs kommuns ANDTS-strategi utgår från de nationella och regionala ANDT-
strategierna, med tillägg gällande spel om pengar utifrån socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen. Strategin följer den struktur med målområden som är framtagen i den 
nationella strategin för ANDT-politiken och som även återspeglas i Örebro läns regionala 
ANDT-strategi. 

Strategin beskriver gemensamma förhållningssätt, värderingar och grunder i det ANDTS-
förebyggande arbetet i Lindesbergs kommun. Strategin ska utgöra grund inom kommunens 
förvaltning, bolag och verksamhetsområden för att uppnå det övergripande målet för 
Sveriges ANDT-politik samt det folkhälsopolitiska målet för överdrivet spelande. 
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Alla insatser genomsyras av ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Barn och unga ska 
skyddas mot eget och andras bruk av ANDTS, vilket utgör grunden för det hälsofrämjande 
och förebyggande ANDTS-arbetet.  

Syfte 

Syftet med strategin är att ange kommunens förhållningssätt och värderingar i arbetet med 
ANDTS och att utgöra grund för förvaltningarnas och verksamhetsområdenas konkreta 
handlingsplaner. 

Strategins övergripande mål- och insatsområden 

Strategin spänner över ett stort spektrum från hälsofrämjande och förebyggande insatser till 
vård- och behandlingsinsatser. För att omsätta strategins övergripande och långsiktiga mål, 
krävs det att målen konkretiseras i handlingsplaner inom respektive förvaltning och 
verksamhet som bygger på lokala behov och förutsättningar i Lindesbergs kommun. 

Lindesbergs kommuns strategi utgår från följande fem övergripande mål med tillhörande 
insatsområden.  

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spel ska minska 

2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak, 
börjar spela om pengar eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska  

3.  Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, 
missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak eller spel om 
pengar ska successivt minska  

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina 
förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.  

5. Antalet vuxna och barn som dör eller skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak eller spel om pengar ska minska  

Implementering  

Respektive förvaltning, bolag och verksamhet ansvarar för implementering av strategin som 
en del i grunduppdraget.  

Uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas, kommunalförbunds och 
kommunala bolags verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utförs 
inom ramen för styrmodellen. Uppsikten utövas genom analys av förutsättningar och 
omvärld, samt uppföljning av mål, finansiella mål, resursfördelning, indikatorer, strategier 
och intern kontroll. Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt redovisas utifrån grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer och hållbarhet hur kommunens verksamheter jobbar med respektive saker 
utifrån ett helhetsperspektiv. Kommunstyrelsen följer årligen upp ANDTS-strategin för 
kommande års planerings- och uppföljningsprocess. 



 

 

 

Uppföljning 

I handlingsplanerna för respektive verksamhetsområde så specificeras metoder och 
aktiviteter med uppföljning för de olika områdena i det förebyggande arbetet som har 
antagits i kommunstyrelsen. Varje enskild aktivitet och kommunens övergripande mål och 
delmål med de utsedda indikatorerna följs upp årligen internt inom verksamheterna.  
 

Revidering  

Strategin ska revideras utefter nya nationella och regionala riktlinjer samt den lokala 
uppföljningen av strategin. 
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 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Kommunalt VA Fellingsbro Kyrkby ansökan om att bli upptagna i 

kommunalt verksamhetsområde 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå begäran från 
Fellingsbro Kyrkby om att bli upptagna i kommunalt verksamhetsområde. 
 
Ärendebeskrivning 

Till direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit en 
skrivelse från Fellingsbro kyrkby med önskan att kommunen övertar det 
befintliga ledningsnätet för vatten samt inrättar verksamhetsområde för de 
fastigheter som idag har kommunalt vatten. 

Skyldigheten för kommunen att bestämma verksamhetsområde och ordna en 
allmän VA-anläggning regleras i 6 § lagen om allmänna vattentjänster 
(vattentjänstlagen). Enligt denna bestämmelse ska kommunen bestämma ett 
verksamhetsområde ”om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa 
eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse”. 

Fellingsbro kyrkby har idag ingen reglerad VA-förening. Faktureringen sköts 
av Frövi pastorat som är en av abonnenterna, totalt är det 9 fastigheter som 
ingår. 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 5 (32) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-02-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §14/20   Dnr: KS 2019/203 

 

Kommunalt VA Fellingsbro Kyrkby ansökan om att bli 

upptagna i kommunalt verksamhetsområde 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
begäran från Fellingsbro Kyrkby om att bli upptagna i 
kommunalt verksamhetsområde. 
 
Ärendebeskrivning 

Till direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har 
inkommit en skrivelse från Fellingsbro kyrkby med önskan att 
kommunen övertar det befintliga ledningsnätet för vatten samt 
inrättar verksamhetsområde för de fastigheter som idag har 
kommunalt vatten. 

Skyldigheten för kommunen att bestämma verksamhetsområde 
och ordna en allmän VA-anläggning regleras i 6 § lagen om 
allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen). Enligt denna 
bestämmelse ska kommunen bestämma ett verksamhetsområde 
”om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse”. 

Fellingsbro kyrkby har idag ingen reglerad VA-förening. 
Faktureringen sköts av Frövi pastorat som är en av 
abonnenterna, totalt är det 9 fastigheter som ingår. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
begäran från Fellingsbro Kyrkby om att bli upptagna i 
kommunalt verksamhetsområde. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

 







LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 5 (32) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-02-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §14/20   Dnr: KS 2019/203 

 

Kommunalt VA Fellingsbro Kyrkby ansökan om att bli 

upptagna i kommunalt verksamhetsområde 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
begäran från Fellingsbro Kyrkby om att bli upptagna i 
kommunalt verksamhetsområde. 
 
Ärendebeskrivning 

Till direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har 
inkommit en skrivelse från Fellingsbro kyrkby med önskan att 
kommunen övertar det befintliga ledningsnätet för vatten samt 
inrättar verksamhetsområde för de fastigheter som idag har 
kommunalt vatten. 

Skyldigheten för kommunen att bestämma verksamhetsområde 
och ordna en allmän VA-anläggning regleras i 6 § lagen om 
allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen). Enligt denna 
bestämmelse ska kommunen bestämma ett verksamhetsområde 
”om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 
miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse”. 

Fellingsbro kyrkby har idag ingen reglerad VA-förening. 
Faktureringen sköts av Frövi pastorat som är en av 
abonnenterna, totalt är det 9 fastigheter som ingår. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
begäran från Fellingsbro Kyrkby om att bli upptagna i 
kommunalt verksamhetsområde. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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2020-05-22  KS 2019/261 

 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Förbundsordning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län 

SOFINT 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Förbundsordning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT, 
antas. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINTs, verksamhet regleras av 
lagstiftning, främst lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(2003:1210) samt Kommunallagen (2017:725). Den regleras också av 
förbundsordningen1, ett styrdokument för förbundet som fastställs av 
förbundets medlemmar. Aktuell förbundsordning är från 2014. Ett 
ändringsförslag av förbundsordningen lämnades till er medlemmar under 
2017 men fastställdes aldrig.  

Under våren 2019 har styrelsen för SOFINT vidtagit ett antal åtgärder med 
anledning av revisionsrapporten för verksamhetsår 2018 där en av 
åtgärderna är att fullfölja det tidigare påbörjade arbetet med att ta fram ett 
nytt förslag på förbundsordning för SOFINT.  

Medlemmar i Samordningsförbundet SOFINT har vid tidigare tillfälle beretts 
möjlighet att komma med yttranden/synpunkter kring föreliggande förslag. 
Ändringar i förslag till förbundsordning har delvis genomförts i enlighet med 
dessa yttranden.  

-Ändring av hänvisningar i § 16 2 st har gjorts till § 12 respektive § 17, istället 
för till § 11 respektive § 16 som fanns i det ursprungliga förslaget.  

-I ett yttrande framkommer önskemål om förtydligande i förbundsordningen 
kring hur representanter utses vid avsägelse av uppdrag. Då medlemmarna i 
Samordningsförbundet SOFINT består både av staten (Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen) samt region och kommuner, med olika tillvägagångssätt 
hur representanter ska utses, så är bedömningen att denna ändring inte kan 
genomföras. Frågan om hur representanter utses vid avsägelse av uppdrag är 
en fråga för respektive medlem. Förbundschef i SOFINT kan ge stöd när 
ny/omval är aktuella.  

För att Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINT ska få en ny 
förbundsordning behöver nu varje medlem ta beslut om förbundsordningen 
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varför Ni ombeds nu att besluta om den. Ny förbundsordning träder i kraft när 
alla medlemmar har fastställt den. 

 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

 

För kännedom: 

Samordningsförbundet i Norra Örebro län 

Bilagor: 

Förslag förbundsordning SOFINT 
Följebrev förslag till förbundsordning 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 september 
2019 §161 – förslag till förbundsordning samordningsförbundet i norra 
Örebro län SOFINT 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 24 (35) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-08-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §113/20   Dnr: KS 2019/261 

 

Förbundsordning för Samordningsförbundet i Norra 

Örebro län SOFINT 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Förbundsordning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län, 
SOFINT, antas. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINTs, 
verksamhet regleras av lagstiftning, främst lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) samt 
Kommunallagen (2017:725). Den regleras också av 
förbundsordningen1, ett styrdokument för förbundet som 
fastställs av förbundets medlemmar. Aktuell förbundsordning är 
från 2014. Ett ändringsförslag av förbundsordningen lämnades 
till er medlemmar under 2017 men fastställdes aldrig.  
 
Under våren 2019 har styrelsen för SOFINT vidtagit ett antal 
åtgärder med anledning av revisionsrapporten för 
verksamhetsår 2018 där en av åtgärderna är att fullfölja det 
tidigare påbörjade arbetet med att ta fram ett nytt förslag på 
förbundsordning för SOFINT.  
 
Medlemmar i Samordningsförbundet SOFINT har vid tidigare 
tillfälle beretts möjlighet att komma med yttranden/synpunkter 
kring föreliggande förslag. Ändringar i förslag till 
förbundsordning har delvis genomförts i enlighet med dessa 
yttranden.  

 Ändring av hänvisningar i § 16 2 st har gjorts till § 12 
respektive § 17, istället för till § 11 respektive § 16 som 
fanns i det ursprungliga förslaget.  

 I ett yttrande framkommer önskemål om förtydligande i 
förbundsordningen kring hur representanter utses vid 
avsägelse av uppdrag. Då medlemmarna i 
Samordningsförbundet SOFINT består både av staten 
(Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) samt 
region och kommuner, med olika tillvägagångssätt hur 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 25 (35) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-08-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

representanter ska utses, så är bedömningen att denna 
ändring inte kan genomföras. Frågan om hur 
representanter utses vid avsägelse av uppdrag är en fråga 
för respektive medlem. Förbundschef i SOFINT kan ge 
stöd när ny/omval är aktuella.  

 
För att Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINT ska 
få en ny förbundsordning behöver nu varje medlem ta beslut om 
förbundsordningen varför Ni ombeds nu att besluta om den. Ny 
förbundsordning träder i kraft när alla medlemmar har fastställt 
den. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Förbundsordning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län, 
SOFINT, antas. 
_____ 

 
För kännedom: 

Samordningsförbundet i Norra Örebro län 

 

 

 



  

Förslag 190703 

 

 

FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET I NORRA ÖREBRO LÄN, 

SOFINT   

 

 1 § SAMORDNINGSFÖRBUNDETS BILDANDE  
Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, SFS 

2003:1210. Förbundet bildades 1 juli 2005. 

 

2 § FÖRBUNDETS NAMN  
Förbundets namn är Samordningsförbundet i norra Örebro län SOFINT 

 

3 § FÖRBUNDETS SÄTE 

Förbundets säte är kommun Lindesberg.   

 

4 § FÖRBUNDETS MEDLEMMAR 

Förbundet har sju medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län, samt kommunerna 

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 

 

5 § FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL  
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en finansiell samordning 

inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län och kommunerna 

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.  

 

De gemensamma resurserna ska användas för att främja samverkan och samordning mellan parterna i förbundet samt 

underlätta eller förbättra möjligheterna av samordnande rehabiliteringsinsatser för medborgaren, i syfte att den 

enskilde ska förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till försörjning.  

   

6 § STYRELSE  
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Varje medlem 

utser en ledamot och en ersättare. Ej tjänstgörande ersättare i styrelsen har närvaro- och yttranderätt på styrelsemötena.  

 

Ordförandeskapet är rullande och styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för en period om två år. 

 

Mandattiden är fyra år räknat från och med den 1 april året efter det år som val av fullmäktige i region och kommuner 

har ägt rum. 

 

7 § UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT  
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Innan beslut om budget fattas ska samråd ske med medlemmarna. 

 

Frågor om budget, verksamhetsplan, mål och riktlinjer för verksamheten, beslut om projekt eller beslut om ändring av 

redan pågående projekt, årsredovisning samt tillsättning av förbundschef kräver kvalificerad majoritet med ¾. 

 

Förbundet har till uppgift att  

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna  

3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  

4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas  

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder   

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen   

7.registrera insatser som finansieras av förbundet i det för parterna  

   gemensamma uppföljningssystemet SUS 

 

KS 2019/261-4



  

Förslag 190703 

 

 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt 

som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. 

 

8 § PERSONAL  

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.    

 

Styrelsen har därutöver rätt att utse eller anställa den personal som behövs för att utöva administrativa uppgifter. 

 

9 § INITIATIVRÄTT  

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive huvudmans beslutsordning. 

 

10 § SAMRÅD  

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet 

och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.  

 

Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska 

kunna fullgöra sina uppgifter.   

 

Styrelsen ska se till att medlemmarna informeras innan beslut fattas avseende verksamheten som är av principiell 

beskaffenhet eller av större vikt. 

 

Styrelsen ansvarar för att minst en gång per år tillsammans med övriga förbund i Örebro län eller enskilt sammankalla 

till ett samråd med medlemmarna.  

 

11 § KUNGÖRELSER   

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på kommunernas samt Region Örebros 

officiella anslagstavla samt på förbundets hemsida.    

 

12 § ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER  
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för 

att täcka kostnaderna.  

 

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region Örebro län med en 

fjärdedel samt kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, gemensamt, med en fjärdedel. 

Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den 1 november året före det år som fördelningen 

avser. 

 

13 § STYRNING OCH INSYN  

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skickas 

till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för 

medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska redovisa verksamhetsplan för kommande år för medlemmarna. 

 

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.  

 

14 § BUDGET  

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. 

För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till 

nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 

    

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska 

dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.  



  

Förslag 190703 

 

 

15 § REVISORER OCH REVISION  

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje 

förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam 

revisor.  

 

Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner 

har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Revisorer ska såvitt avser kommun och 

landsting utses av kommun- och regionfullmäktige.  

 

Om kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora samt Region Örebro län, beslutar om en gemensam 

revisor så är det denne revisor som granskar förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning för 

de fem parterna. 

 

Justering av revisorernas protokoll tillkännages på anslagstavla hos kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, 

Nora samt Region Örebro län. Revisionsberättelse inklusive revisionsrapport skall lämnas till styrelsen och 

förbundsmedlemmarna. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet 

och om skadeståndstalan skall väckas.  

 

16 § UTTRÄDE  

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år.  

  

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 

12 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska 

upplösning ske endast om det beslutas enligt 17 §.   

 

17 § LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING  

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur 

förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen.  

  

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar 

fördelas enligt principerna i 12 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.  

  

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att 

styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning 

av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela 

likvidationen. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits 

medlemmarna.   

 

18 § TVISTER  

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.  

 

19 § ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORER   

Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska 

följa region Örebros principer och dessa kostnader belastar förbundet. För den revisor som Försäkringskassan utser 

betalas ersättning i särskild ordning.   

 

20 § ARKIVTILLSYN  

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter 

enligt arkivlagen (1990:782).    



 
 

    Lindesberg den 17 april 2020 

 

 

Till kommunfullmäktige i  

Ljusnarsbergs kommun 

Hällefors kommun  

Nora kommun 

Lindesbergs kommun 

Arbetsförmedlingen 

Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINTs, verksamhet regleras av 
lagstiftning, främst lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(2003:1210) samt Kommunallagen (2017:725). Den regleras också av 
förbundsordningen1, ett styrdokument för förbundet som fastställs av förbundets 
medlemmar. Aktuell förbundsordning är från 2014. Ett ändringsförslag av 
förbundsordningen lämnades till er medlemmar under 2017 men fastställdes aldrig.  

Under våren 2019 har styrelsen för SOFINT vidtagit ett antal åtgärder med anledning 
av revisionsrapporten för verksamhetsår 2018 där en av åtgärderna är att fullfölja det 
tidigare påbörjade arbetet med att ta fram ett nytt förslag på förbundsordning för 
SOFINT. 

Ni har vid tidigare tillfälle beretts möjlighet att komma med yttranden/synpunkter 
kring föreliggande förslag. Ändringar i förslag till förbundsordning har delvis 
genomförts i enlighet med dessa yttranden.  

-Ändring av hänvisningar i § 16 2 st har gjorts till § 12 respektive § 17, istället för till § 
11 respektive § 16 som fanns i det ursprungliga förslaget.  

-I ett yttrande framkommer önskemål om förtydligande i förbundsordningen kring 
hur representanter utses vid avsägelse av uppdrag. Då medlemmarna i 
Samordningsförbundet SOFINT består både av staten (Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen) samt region och kommuner, med olika tillvägagångssätt hur 
representanter ska utses, så är bedömningen att denna ändring inte kan genomföras. 
Frågan om hur representanter utses vid avsägelse av uppdrag är en fråga för 
respektive medlem. Förbundschef i SOFINT kan ge stöd när ny/omval är aktuella.  

För att Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINT ska få en ny 
förbundsordning behöver nu varje medlem ta beslut om förbundsordningen varför Ni 
ombeds nu att besluta om den. Ny förbundsordning träder i kraft när alla 
medlemmar har fastställt den. 

 

 

  

                                                             
1 Se § 8 lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)  

KS 2019/261-4



 
Vi önskar få beslut kring förbundsordningen skickad till: 

 

Samordningsförbundet i norra Örebro län  

Kristinavägen 49 c 

711 30  LINDESBERG 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-09-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §161/19   Dnr: KS 2019/261 

 

Förbundsordning Samordningsförbundet i norra 

Örebro län SOFINT -Tjänsteskrivelse  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå att Förbundsordningen 
kompletteras med lagtext samt ett förtydligande av hur 
representanter utses vid avsägelse av uppdrag. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINTs, 
verksamhet regleras av lagstiftning, främst lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) samt 
Kommunallagen (2017:725). Den regleras också av 
förbundsordningen 1, ett styrdokument för förbundet som 
fastställs av förbundets medlemmar. Aktuell förbundsordning är 
från 2014. Ett ändringsförslag av förbundsordningen lämnades 
till er medlemmar under 2017 men fastställdes aldrig.  
 
Under våren 2019 har styrelsen för SOFINT vidtagit ett antal 
åtgärder med anledning av revisionsrapporten 
förverksamhetsår 2018 där en av åtgärderna är att fullfölja det 
tidigare påbörjade arbetet med att ta fram ett nytt förslag på 
förbundsordning för SOFINT.  
 
Ni bereds nu möjlighet att komma med yttranden/synpunkter 
kring föreliggande förslag. Vi behöver få ert yttrande SOFINT 
tillhanda senast den 15 oktober 2019. Vi kommer efter detta 
bereda ett slutgiltigt förslag som sedan skickas till 
fullmäktigegrupperna i norra Örebro län för beslut.  
 
I föreliggande förslag finns följande förändringar med:  
 
- Mandatperioden för styrelsemedlemmarna samt revisorerna 

i SOFINT ändras från 1 jan-31 dec till 1 april-31 mars.  
 
Bakgrunden till detta ändringsförslag är att det vid åren för 
allmänna val är eftersträvansvärt att ha en styrelse som 
sitter kvar tillsårsredovisning och revisionsberättelse är 
fastställd.  
 

- Ändring avseende beslutandeordning. ”För frågor som 
budget, verksamhetsplan, mål och riktlinjer för 
verksamheten, beslut om projekt eller beslut om ändring av 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2019-09-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

redan pågående projekt, årsredovisning samt tillsättning av 
förbundschef ska beslut fattas med kvalificerad majoritet. 
Detta innebär att ¾ majoritet krävs.”  
I nuvarande ordning krävs enkel majoritet vid alla beslut. 
Bakgrunden till önskad ändring är att merparten av 
styrelseledamöterna bör stå bakom beslut som är särskilt 
betydelsefulla för verksamheten. 

 
- Minskat antal revisorer från sex till två. Med denna ändring 

föreslås kommunerna och regionen att gemensamt utse en 
revisor och staten utse en revisor.  
 
Detta för att minska de administrativa kostnaderna i 
förbundet. För att kunna genomföra denna förändring krävs 
separat beslut i fullmäktigegrupperna utöver fastställande av 
förbundsordningen. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Jonas Kleber föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
föreslå att Förbundsordningen kompletteras med lagtext samt 
ett förtydligande av hur representanter utses vid avsägelse av 
uppdrag. 

_____ 

 
För kännedom 

Samordningsförbundet SOFINT 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-08-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §113/20   Dnr: KS 2019/261 

 

Förbundsordning för Samordningsförbundet i Norra 

Örebro län SOFINT 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Förbundsordning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län, 
SOFINT, antas. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINTs, 
verksamhet regleras av lagstiftning, främst lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) samt 
Kommunallagen (2017:725). Den regleras också av 
förbundsordningen1, ett styrdokument för förbundet som 
fastställs av förbundets medlemmar. Aktuell förbundsordning är 
från 2014. Ett ändringsförslag av förbundsordningen lämnades 
till er medlemmar under 2017 men fastställdes aldrig.  
 
Under våren 2019 har styrelsen för SOFINT vidtagit ett antal 
åtgärder med anledning av revisionsrapporten för 
verksamhetsår 2018 där en av åtgärderna är att fullfölja det 
tidigare påbörjade arbetet med att ta fram ett nytt förslag på 
förbundsordning för SOFINT.  
 
Medlemmar i Samordningsförbundet SOFINT har vid tidigare 
tillfälle beretts möjlighet att komma med yttranden/synpunkter 
kring föreliggande förslag. Ändringar i förslag till 
förbundsordning har delvis genomförts i enlighet med dessa 
yttranden.  

 Ändring av hänvisningar i § 16 2 st har gjorts till § 12 
respektive § 17, istället för till § 11 respektive § 16 som 
fanns i det ursprungliga förslaget.  

 I ett yttrande framkommer önskemål om förtydligande i 
förbundsordningen kring hur representanter utses vid 
avsägelse av uppdrag. Då medlemmarna i 
Samordningsförbundet SOFINT består både av staten 
(Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) samt 
region och kommuner, med olika tillvägagångssätt hur 
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Kommunstyrelsen  2020-08-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

representanter ska utses, så är bedömningen att denna 
ändring inte kan genomföras. Frågan om hur 
representanter utses vid avsägelse av uppdrag är en fråga 
för respektive medlem. Förbundschef i SOFINT kan ge 
stöd när ny/omval är aktuella.  

 
För att Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINT ska 
få en ny förbundsordning behöver nu varje medlem ta beslut om 
förbundsordningen varför Ni ombeds nu att besluta om den. Ny 
förbundsordning träder i kraft när alla medlemmar har fastställt 
den. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Förbundsordning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län, 
SOFINT, antas. 
_____ 

 
För kännedom: 

Samordningsförbundet i Norra Örebro län 

 

 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2020-09-09  KS 2019/310 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kjell Jansson 
0581-817 47 
kjell.jansson@sb-bergslagen.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Detaljplan för Lindesby 1:13 med flera för Nytt bostadsområde i 

Torphyttan 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. detaljplanen i enlighet med miljöundersökningen för detaljplan för 
Lindesby 1:13 med flera Lindesbergs kommun inte medför betydande 
miljöpåverkan. 6 kap. 7§ MB. 

2. anta detaljplan för Lindesby 1:13 med flera Lindesbergs kommun 

Under avsnitt ekonomiska konsekvenser i planbeskrivningen beskrivs vilka 
ekonomiska konsekvenser förslaget medför. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av Lindesbergs 
kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för Lindesby 1:13 m.fl. 
Lindesbergs kommun. Syftet med detaljplanen är en utvidgning av 
Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde med minst 20 stycken 
villatomter samt en förskola. Planen kommer även möjliggöra för 
infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor. 

Ärendets tidigare behandling 

Sedan tidigare har en detaljplan vid Lindesby 1:13 m.fl. tagits fram. Detaljplan 
godkändes och antogs av Kommunfullmäktige i Lindesbergs Kommun 2018-
12-12. Efter överklagande så upphävde Nacka Tingsrätt Mark- och 
miljödomstolen 2019-08-28 kommunens antagande av detaljplanen. 
Kommunen valde då inte att överklaga Mark och miljödomstolens beslut utan 
gör i och med denna detaljplan ett omtag med kompletterande utredningar 
samt en lokaliseringsprövning.  

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 8 maj 2020 – 29 maj 
2020. Därefter har förslaget varit utsänt på granskning under tiden 8 juni 
2020 – 29 juni 2020 Under granskningstiden har reviderade planhandlingar 
funnits tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret samt digitalt. Ärendet har 
behandlats av Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-09. 



   
 

 2 (2)  

 
Konsekvenser 

Bostadspolitiska mål 

I Lindesbergs kommuns ”Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2016-2025” anges 
bland annat att ”Antal avstyckade och klara villatomter som finns 
tillgängliga..., främst i de mest efterfrågade områdena skall år 2019 vara 20 
st.”. I och med genomförandet av denna detaljplan kan kommunens mål 
uppfyllas. 

Barnperspektiv 

Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. 
Planområdet har goda förutsättningar för att delvis bli en bra miljö för både 
barn och vuxna genom att en förskola läggs nära ett grönområde, samt att 
gång- och cykelvägnätet planläggs. Bostadsområdet väntas få goda 
möjligheter till att få kvalitativa vistelseytor. 

Isabella Lohse Kjell Jansson 
Enhetschef Planarkitekt 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Länsstyrelsen Örebro län 
Lantmäteriet Gävle 

För kännedom: 

Besvärshänvisning kommer att skickas ut till dem som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda samt ingår i sakägarkretsen efter att planen har 
antagits i kommunfullmäktige. 

Bilagor: 

-Planbeskrivning 
-Plankarta 
-Undersökning med checklista 
-Samrådsredogörelse 
-Granskningsutlåtande 
-Arkeologirapporter 
-Naturvärdesinventering  
-PM Fladdermöss 
-Markteknisk undersökning  
-Fastighetsförteckning 





























  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-05-25  KS 2019/60 

 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Reglemente för revisorerna Lindesbergs kommun - kommunala 

revisionen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reglemente för 
revisorerna i Lindesbergs kommun 
 
Ärendebeskrivning 

Från 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag och därför genomförs en 
revidering av reglementet för revisorerna i Lindesbergs kommun för att 
säkerställa att hänvisningarna till kommunallagen är korrekta. 
 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

 

För kännedom: 

Revisorerna i Lindesbergs kommun 

Bilagor: 

Reglemente för revisorerna i Lindesbergs kommun 
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Kommunstyrelsen  2020-08-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §105/20   Dnr: KS 2019/60 

 

Reglemente för revisorerna Lindesbergs kommun - 

kommunala revisionen 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reglemente 
för revisorerna i Lindesbergs kommun 
 
Ärendebeskrivning 

 
Från 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag och därför 
genomförs en revidering av reglementet för revisorerna i 
Lindesbergs kommun för att säkerställa att hänvisningarna till 
kommunallagen är korrekta. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reglemente 
för revisorerna i Lindesbergs kommun 

 
_____ 

 
För kännedom: 

Revisorerna i Lindesbergs kommun 

 

 



 
 Dnr KS 2019/60 

Reglemente för revisorerna 

 

 

Författningssamling  



 
 

Fastställt av: Kommunfullmäktige KF §146/2006 
Datum: Reviderad 2020- 
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunfullmäktige 
Dokumentet gäller för:  
Dokumentet gäller till och med:  



 
 

Revisionens roll  

§ 1  
Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, 
styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnderna är tillräcklig.  
 
Revisorerna har också uppgiften att på samma sätt granska verksamheten i kommunens 
företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.  
 
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen 
redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de 
tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta 
anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar 
lekmannarevisorerna och revisorer i företagen – granskningsrapporter och 
revisionsberättelser.  
 

Revisionens formella reglering  

§ 2  
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente 
samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.  
 
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12 9. 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i 
lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen.  
 
Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande 
förutsättningarna i det aktuella förbundet.  
 
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och 
tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. Den goda seden 
uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, 
principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i kommunen och dess 
kommunala företag. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala 
sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas minst med utgångspunkt 
från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i 
kommunal verksamhet” (Sveriges Kommuner och Landsting).  
 
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens nämnd-reglemente.  
 
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – 
tryckfrihetsförordning och sekretesslag, förvaltningslag, personuppgiftslag, lagen om 
offentlig upphandling m fl. Likaså har de att följa kommunövergripande riktlinjer från 
fullmäktige.  



 
Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad av speciallagstiftning som de 
behöver vara orienterade om för insikt om hur de styr och påverkar de organ revisorerna 
granskar.  
 

Revisorernas antal och organisation  

§ 3  
Kommunen har 7 revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod.  
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.  
 
§ 4  
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.  
 
§ 5  
Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till 
kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som 
fastställs för varje enskilt företag.  
 
§ 6  
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice 
ordförande. Rollen är att vara ordförande och leda gemensamma sammankomster och 
sammanträden. Ordförande hämtas ur minoriteten i fullmäktige.  
 
§ 7  
Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna 
under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och 
avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla 
grupper revisorer.  
 

Revisorernas uppgifter  

§ 8  
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade 
donationsstiftelser.  
 
§ 9  
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.  
 

Revisorernas ekonomi och förvaltning  

§ 10  
För revisorernas budget ska fullmäktiges presidium utgöra budgetberedning. Revisorerna 
ska årligen till fullmäktiges presidium avge en redogörelse avseende sin verksamhets 
förvaltning.  
 
§ 11  
Respektive företag svarar för kostnader för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och 
revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa.  
 



 
§ 12  
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 
regler som gäller för en kommunal nämnd.  
 

Revisorernas sakkunniga biträden  

§ 13  
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid 
upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och 
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.  
 
§ 14  
Bestämmelserna i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de 
sakkunniga som biträder revisorerna.  
 

Revisorernas arbetsformer  

§ 15  
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till 
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även 
sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder 
till dessa sammankomster.  
 
§ 16  
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.  
 
§ 17  
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.  
 
Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en 
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 
revisorerna justerar den.  
 
§ 18  
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla 
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av 
ytterligare en person som revisorerna utser.  
 

Revisorernas rapportering  

§ 19  
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.  
Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas 
granskning.  
 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt 
som fullmäktige bestämmer.  



 
§ 20  
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som 
fullmäktige bestämmer.  
 
§ 21  
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas 
rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium 
så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till 
fullmäktiges alla ledamöter.  
 
Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas 
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till 
fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.  
 

Revisorerna och fullmäktige  

§ 22  
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst 1 gång varje 
år.  
 
§ 23  
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige i anledning av sin granskning och om sin 
förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana 
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning skett.  
 
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser i anledning av sin granskning, när de 
bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling så snart som möjligt.  
 
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om 
att brott av förmögenhetsrättlig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols 
avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd ej vidtagit tillfredsställande åtgärder med anledning 
därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana 
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett.  
 

Revisorernas arkiv  

§ 24  
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige 
fastställt arkivreglemente.  
 

Reglementets giltighet  

§ 25  
Reglementet gäller från 2020-10-01 07 01 01 till dess fullmäktige fattar annat beslut. 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 11 (35) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-08-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §105/20   Dnr: KS 2019/60 

 

Reglemente för revisorerna Lindesbergs kommun - 

kommunala revisionen 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reglemente 
för revisorerna i Lindesbergs kommun 
 
Ärendebeskrivning 

 
Från 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag och därför 
genomförs en revidering av reglementet för revisorerna i 
Lindesbergs kommun för att säkerställa att hänvisningarna till 
kommunallagen är korrekta. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reglemente 
för revisorerna i Lindesbergs kommun 

 
_____ 

 
För kännedom: 

Revisorerna i Lindesbergs kommun 

 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-08-18  KS 2020/121 

 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Närvaro vid politiska sammanträden på distans för Bergslagens 

överförmyndarnämnd 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om revidering av 
reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd genom följande tillägg 

Överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalerna som används 
skall vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans skall senast tre dagar före 
sammanträdet anmäla detta till kansliavdelningen i Ljusnarsbergs kommun. 
Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.  

Beträffande behandling av sekretessärenden skall säkerställas att gällande 
lagstiftning upprätthålls.  

Överförmyndarnämnden får bestämma vad som närmare skall gälla om 
deltagande på distans i överförmyndarnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i Lindesberg beslutade den 27 april 2020 att samtliga 
nämnder i Lindesbergs kommun får sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. I beslutet framgår att detta ska föras in i nämndernas reglemente, 
vilket innebär att ett tillägg i Bergslagens överförmyndarnämnds reglemente 
behöver göras. 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Bergslagens överförmyndarnämnd 
 

Bilagor: 

BÖN §30 Närvaro på politiska sammanträden på distans samt revidering av 
reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 22 (35) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-08-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §112/20   Dnr: KS 2020/121 

 

Närvaro vid politiska sammanträden på distans för 

Bergslagens överförmyndarnämnd 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om 
revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd 
genom följande tillägg 

Överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalerna som används skall 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans skall senast tre dagar före 
sammanträdet anmäla detta till kansliavdelningen i 
Ljusnarsbergs kommun. Ordförande avgör om närvaro får ske 
på distans.  

Beträffande behandling av sekretessärenden skall säkerställas 
att gällande lagstiftning upprätthålls.  

Överförmyndarnämnden får bestämma vad som närmare skall 
gälla om deltagande på distans i överförmyndarnämnden. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Kommunfullmäktige i Lindesberg beslutade den 27 april 2020 
att samtliga nämnder i Lindesbergs kommun får sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. I beslutet framgår att 
detta ska föras in i nämndernas reglemente, vilket innebär att 
ett tillägg i Bergslagens överförmyndarnämnds reglemente 
behöver göras. 

 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 23 (35) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-08-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om 
revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd 
genom följande tillägg 

Överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalerna som används skall 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans skall senast tre dagar före 
sammanträdet anmäla detta till kansliavdelningen i 
Ljusnarsbergs kommun. Ordförande avgör om närvaro får ske 
på distans.  

Beträffande behandling av sekretessärenden skall säkerställas 
att gällande lagstiftning upprätthålls.  

Överförmyndarnämnden får bestämma vad som närmare skall 
gälla om deltagande på distans i överförmyndarnämnden. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Bergslagens överförmyndarnämnd 
 

 

 



KS 2020/121-10









LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 22 (35) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-08-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §112/20   Dnr: KS 2020/121 

 

Närvaro vid politiska sammanträden på distans för 

Bergslagens överförmyndarnämnd 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om 
revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd 
genom följande tillägg 

Överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalerna som används skall 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans skall senast tre dagar före 
sammanträdet anmäla detta till kansliavdelningen i 
Ljusnarsbergs kommun. Ordförande avgör om närvaro får ske 
på distans.  

Beträffande behandling av sekretessärenden skall säkerställas 
att gällande lagstiftning upprätthålls.  

Överförmyndarnämnden får bestämma vad som närmare skall 
gälla om deltagande på distans i överförmyndarnämnden. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Kommunfullmäktige i Lindesberg beslutade den 27 april 2020 
att samtliga nämnder i Lindesbergs kommun får sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. I beslutet framgår att 
detta ska föras in i nämndernas reglemente, vilket innebär att 
ett tillägg i Bergslagens överförmyndarnämnds reglemente 
behöver göras. 

 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 23 (35) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-08-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om 
revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd 
genom följande tillägg 

Överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalerna som används skall 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans skall senast tre dagar före 
sammanträdet anmäla detta till kansliavdelningen i 
Ljusnarsbergs kommun. Ordförande avgör om närvaro får ske 
på distans.  

Beträffande behandling av sekretessärenden skall säkerställas 
att gällande lagstiftning upprätthålls.  

Överförmyndarnämnden får bestämma vad som närmare skall 
gälla om deltagande på distans i överförmyndarnämnden. 

_______ 
 
För åtgärd: 

Bergslagens överförmyndarnämnd 
 

 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-02-20  KS 2020/6 

 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Riktlinje för kommunalt partistöd från 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige antar reviderad riktlinje för 
kommunalt partistöd i Lindesbergs kommun 
 
Ärendebeskrivning 

De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd regleras i 
kommunallagen. Från 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag och därför 
genomförs en revidering av riktlinje för kommunalt partistöd för att 
säkerställa att hänvisningarna till kommunallagen är korrekta. 

Samtidigt görs även en revidering av årlig utbetalning för att säkerställa att 
kommunallagen efterföljs. Enligt kommunallagen 4 kap 31§ andra stycket ska 
redovisning lämnas in senast 6 månader efter redovisningsperiodens utgång, 
det vill säga senast den 30 juni. Kommunfullmäktige kan då fatta beslut om 
utbetalning av partistöd vid sammanträdet i september och utbetalning ske 
senast 1 november.  

 

Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

 

För åtgärd: 

Kanslienheten 

För kännedom: 

Samtliga partier i kommunfullmäktige 

Bilagor: 

Riktlinje för kommunalt partistöd i Lindesbergs kommun 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 14 (35) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-08-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §108/20   Dnr: KS 2020/6 

 

Riktlinje för kommunalt partistöd från 2020 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige antar 
reviderad riktlinje för kommunalt partistöd i Lindesbergs 
kommun 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att följa upp om 

kommunfullmäktiges beslut (KF §104/16), att partierna årligen ska 

skicka med sin ekonomiska redovisning, verksamhetsberättelse och 

revisionsberättelse tillsammans med redovisningen inför nästa års 

utbetalning, ska upphävas eller inte.   

 
Ärendebeskrivning 

De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd 
regleras i kommunallagen. Från 1 januari 2018 gäller en ny 
kommunallag och därför genomförs en revidering av riktlinje för 
kommunalt partistöd för att säkerställa att hänvisningarna till 
kommunallagen är korrekta. 

Samtidigt görs även en revidering av årlig utbetalning för att 
säkerställa att kommunallagen efterföljs. Enligt kommunallagen 
4 kap 31§ andra stycket ska redovisning lämnas in senast 6 
månader efter redovisningsperiodens utgång, det vill säga 
senast den 30 juni. Kommunfullmäktige kan då fatta beslut om 
utbetalning av partistöd vid sammanträdet i september och 
utbetalning ske senast 1 november.  

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige antar 
reviderad riktlinje för kommunalt partistöd i Lindesbergs 
kommun 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
uppdrar till kommundirektören att följa upp om 

kommunfullmäktiges beslut (KF §104/16), att partierna årligen ska 

skicka med sin ekonomiska redovisning, verksamhetsberättelse och 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 15 (35) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-08-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

revisionsberättelse tillsammans med redovisningen inför nästa års 

utbetalning, ska upphävas eller inte. 

 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till ordförande Irja 
Gustavssons (S) tilläggsförslag.  
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt förvaltningens förslag och finner att förslaget 
godkänns.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja 
Gustavssons (S) tilläggsförslag om att uppdra till 

kommundirektören om att följa upp kommunfullmäktiges beslut (KF 

§104/16), att partierna årligen ska skicka med sin ekonomiska 

redovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 

tillsammans med redovisningen inför nästa års utbetalning, ska 

upphävas eller inte.   

 
 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 

 
För kännedom: 

Samtliga partier i kommunfullmäktige 

 

 



 
 Dnr KS 2020/6 

Riktlinje för kommunalt partistöd i 

Lindesbergs kommun 

Strategi 

Plan/program 

Riktlinje 

Regler och instruktioner  



 
 

Fastställt av: Kommunfullmäktige §161/14. Reviderad 2020- 
Datum: 2014-10-28 
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunfullmäktige  
Dokumentet gäller för: Samtliga partier i kommunfullmäktige 
Dokumentet gäller till och med: 2024tillsvidare 



 
I kommunallagen (2017:725 1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. I Lindesbergs kommun ska följande gälla utöver dessa.  
 
1 § Rätt till partistöd  
 
Det lokala partistödet i Lindesbergs kommun utgår till partier som är representerade i 
enlighet med vad som föreskrivs i 42 kap. 29 § 9 andra stycket kommunallagen:  
 
[…] Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är 
representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap. vallagen (2005:837) […]  
 
2 § Grundstöd och mandatstöd  
 
Partistödet består av  

 ett grundstöd, som uppgår till 40 % av prisbasbeloppet  
 ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet  

 
3 § Fördelning av partistöd 
  
Vid fördelning av partistöd tas endast hänsyn till mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).  
 
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet utbetalas 
året ut efter det att representationen upphört. 
 
4 § Redovisning och granskning  
 
Det parti som tar emot partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 42 kap. 299 § första 
stycket: 
  
[…] Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för 
att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd) […]  
 
Ett granskningsintyg ska bifogas med redovisningen. 
  
5 § Årlig utbetalning  
 
Partistödet betalas årligen ut i förskott,, senast 1 september. senast 1 november. 
 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 2 kap. 31 11 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen senast 301 junimaj utbetalas inget stöd 
för nästkommande år: 
  
[…] Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast 
sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild 
granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har 
använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen […] 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 14 (35) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-08-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §108/20   Dnr: KS 2020/6 

 

Riktlinje för kommunalt partistöd från 2020 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige antar 
reviderad riktlinje för kommunalt partistöd i Lindesbergs 
kommun 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att följa upp om 

kommunfullmäktiges beslut (KF §104/16), att partierna årligen ska 

skicka med sin ekonomiska redovisning, verksamhetsberättelse och 

revisionsberättelse tillsammans med redovisningen inför nästa års 

utbetalning, ska upphävas eller inte.   

 
Ärendebeskrivning 

De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd 
regleras i kommunallagen. Från 1 januari 2018 gäller en ny 
kommunallag och därför genomförs en revidering av riktlinje för 
kommunalt partistöd för att säkerställa att hänvisningarna till 
kommunallagen är korrekta. 

Samtidigt görs även en revidering av årlig utbetalning för att 
säkerställa att kommunallagen efterföljs. Enligt kommunallagen 
4 kap 31§ andra stycket ska redovisning lämnas in senast 6 
månader efter redovisningsperiodens utgång, det vill säga 
senast den 30 juni. Kommunfullmäktige kan då fatta beslut om 
utbetalning av partistöd vid sammanträdet i september och 
utbetalning ske senast 1 november.  

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige antar 
reviderad riktlinje för kommunalt partistöd i Lindesbergs 
kommun 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
uppdrar till kommundirektören att följa upp om 

kommunfullmäktiges beslut (KF §104/16), att partierna årligen ska 

skicka med sin ekonomiska redovisning, verksamhetsberättelse och 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 15 (35) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-08-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

revisionsberättelse tillsammans med redovisningen inför nästa års 

utbetalning, ska upphävas eller inte. 

 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till ordförande Irja 
Gustavssons (S) tilläggsförslag.  
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt förvaltningens förslag och finner att förslaget 
godkänns.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja 
Gustavssons (S) tilläggsförslag om att uppdra till 

kommundirektören om att följa upp kommunfullmäktiges beslut (KF 

§104/16), att partierna årligen ska skicka med sin ekonomiska 

redovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 

tillsammans med redovisningen inför nästa års utbetalning, ska 

upphävas eller inte.   

 
 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 

 
För kännedom: 

Samtliga partier i kommunfullmäktige 

 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-09-15  KS 2020/134 

 Kommunledningskontoret 
Henrik Arenvang 
 0581-810 34 
ebba-birgitta.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Förlängning av giltighetstiden för Kommunal avfallsplan 2016-

2020 Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg och Nora kommun till 

2021-12-31 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 Förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan med ett år till 2021-

12-31 samt att genomförandet av en ny avfallsplan skjuts fram till 2021 
och börjar gälla från och med 2022. 

Ärendebeskrivning 

Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15 kapitel ska det finnas en avfallsplan 
för varje kommun. Innehållet regleras av Naturvårdsverkets föreskrifter om 
innehåll i en kommunal avfallsplan. Avfallsplanen utgör tillsammans med 
renhållningsföreskrifterna renhållningsordningen för kommunerna. 

Avfallsplanen är ett planeringsdokument till hjälp att styra mot de regional 
och nationella miljömålen. Kommunernas nuvarande gemensamma 
avfallsplan sträcker sig från 2016-2020 och för att planen ska fungera på 
önskat sätt kräver den arbete och behöver följas upp regelbundet.  

Arbetet med att revidera nuvarande renhållningsföreskrifter har påbörjats 
och beräknas bli klara under 2020. Det är till en fördel att föreskrifterna är 
genomarbetade och klara innan arbetet med avfallsplanen påbörjas då de kan 
komma att påverka planering, mål och åtgärder i Avfallsplanen.  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktion beslutade därför i april att 
föreslå respektive medlemskommuns fullmäktige att förlänga giltighetstiden 
för nuvarande avfallsplan med ett år, till och med 2021-12-31 samt att 
genomförandet av ny avfallsplan skjuts fram till 2021 och börjar gälla från och 
med 2021. 

 

Henrik Arenvang  
Kommundirektör  

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Bilagor: 

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen § 33 (KS 
2020/134-1) 
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 Kommunledningskontoret 
Gunilla Sandgren 
 0581-817 17 
gunilla.sandgren@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 

Kommuninvest Ekonomisk förening 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Lindesbergs kommun ska till Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”) inbetala ett insatsbelopp om 3 200 000 kronor samt att 
kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningen. 

2. kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 
som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av 
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024 upp 
till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

3. kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskild angiven person att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning 
av inbetalningarna enligt beslut ovan. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga 
dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen 
bifogas som Bilaga 1 (”Lånevillkoren”). 
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 Kanslienheten 
Ellinor Halldan 
 0581-810 31 
ellinor.halldan@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Svar på motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av 

Ölsjöbadets camping i Ramsberg 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

 Motionen besvaras med yttrande från Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen. 
 

Ärendebeskrivning 

Tomas Klockars (M) föreslår en upprustning av Ölsjöbadets camping i 
Ramsberg.  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande där det 
framkommer att förbundet har en underhållsplan för alla idrottsfastigheter i 
Lindesbergs kommun. Där finns även planer för Ölsjön med upprustning av 
servicefastigheten i olika steg och år: fasad, golv, asfaltsgång, lekutrustning 
och VVS. 

Angående elanslutningar så genomförs det en elbesiktning var femte år av en 
oberoende auktoriserad besiktningsman enligt försäkringsbolagens krav. Vi 
hade senast 2015 några små punkter som behövdes rättas till, men inget 
allvarligt. 

Vad det gäller avloppet så har inte förbundet hört eller sett att det är några 
problem. Däremot börjar VVS i fastigheten att bli ålderstiget. 
 
Henrik Arenvang Ellinor Halldan 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 

Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet som 
verkställer beslutet. 

För kännedom: 

Tomas Klockars (M) 

Bilagor: 

Samhällsbyggnadsförbundet §156 svar remiss motion (M) Ölsjöbadets 
camping 
Motion Tomas Klockars (M) upprustning Ölsjöbadets camping Ramsberg. 
Underhållsplan 2021 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-08-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §115/20   Dnr: KS 2019/275 

 

Svar på motion från Tomas Klockars (M) om 

upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Motionen besvaras med yttrande från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Tomas Klockars (M) föreslår en upprustning av Ölsjöbadets 
camping i Ramsberg.  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande 
där det framkommer att förbundet har en underhållsplan för 
alla idrottsfastigheter i Lindesbergs kommun. Där finns även 
planer för Ölsjön med upprustning av servicefastigheten i olika 
steg och år: fasad, golv, asfaltsgång, lekutrustning och VVS. 

Angående elanslutningar så genomförs det en elbesiktning var 
femte år av en oberoende auktoriserad besiktningsman enligt 
försäkringsbolagens krav. Vi hade senast 2015 några små 
punkter som behövdes rättas till, men inget allvarligt. 

Vad det gäller avloppet så har inte förbundet hört eller sett att 
det är några problem. Däremot börjar VVS i fastigheten att bli 
ålderstiget. 
 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Motionen besvaras med yttrande från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-08-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

_______ 
 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

 
För kännedom: 

Tomas Klockars (M) 

 

 

 



   
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
BERGSLAGEN  

 Sammanträdesdatum Sida 

Direktionen   2019-12-13 5  
 

 Justerares sign 

 
 

  Protokollsutdrag till 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 
 
 

 
 
 SBB2019-845 
 
  
 
§ 156 
 
Remissyttrande, motion om upprustning av Ölsjöbadets  
camping i Ramsberg, Lindesbergs kommun 
 

Direktionens beslut 
Beslutar att anta förslag till remissyttrande, motion om  
upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg, Lindesbergs kommun.  

 

Beskrivning av ärendet 
Remiss från Lindesbergs kommun till Samhällsbyggnadsförbundet för  
yttrande, senast den 2 januari 2020. Kenneth Persson inkom med tjänste-
skrivelse 20191114. 
 
Önskemål om upprustning av servicebyggnaden för campingen vid Ölsjön i 
Ramsberg. 

Yttrande från förbundet 
Förbundet har en underhållsplan för alla idrottsfastigheter i Lindesbergs  
kommun. Där finns även planer för Ölsjön med upprustning av servicefastig-
heten i olika steg och år: fasad, golv,asfaltsgång, lekutrustning och VVS. 
Angående elanslutningar så genomförs det en elbesiktning var femte år av en 
oberoende auktoriserad besiktningsman enligt försäkringsbolagens krav.  
Vi hade senast 2015 några små punkter som behövdes rättas till, men inget 
allvarligt. 
Vad det gäller avloppet så har inte förbundet hört eller sett att det är några 
problem. Däremot börjar VVS i fastigheten att bli ålderstiget. 
 

För ärendet aktuella handlingar 
Motion 
 
________ 
 
Delges för åtgärd: 
Lindesbergs kommun  

 
 
 

KS 2019/275-5







KS 2019/275-7 ökad drift kostnad

1 IDROTT LINDESBERGS kommun 2

RE inv och prio nr prio nr år prio nr år prio nr år prio nr år prio år

OBJ ANLÄGGNI ÅTGÄRD 2021 2022 2023 2024 2025

22 Råssvallen Kylanläggningen energi effektivs f 6 100

22 Råsshallen Renovering värmeväxlare 1 100

22 Råsshallen renovering kylkompressor1 1 150

15 Råssvallen Löparbanan 8 50

15 Råssvallen  Målning Fotbollen cafeteria 6 70

150 70 100 150

44 Naturbad Bryggor 9 40 7 40 3 40 6 40 40

44 Naturbad Omklädnings paviljonger 12 20 6 20 5 20

42 Ölsjön asfaltsgång handicap anpass 3 100

42 Ölsjön Målning av golv/byte fasad 100 2 100

160 60 160 40 140

28 Fritidsbyn Staket runt A-plan 10 300

28 Frtidsbyn Elljusspår 3 70

28 Frtidsbyn Belysning fotbollsplan  6 stolpar 8 500

28 Frtidsbyn  om och till byggnadService byggnad för föreningar 1 900

28 Frtidsbyn Ny parkering + ny vägtrumma  ny gångbro 4 200 500

28 fritidsbyn  renovering gångbro 5 200

500 270 900 500 500

31 Sandström fasad-fönster-dörrar 11 500 11 500 8 500 9 500

31 Sandström Ommålning omklädningsrum -golvmatta 10 100 7 100

32 Munkhytta Utvändig målning 13 100

32 munkhytta invändig målning 100

100 100

19 SmedvallenElljusspår 1 50

19 SmedvallenLöparbanan kompletering stybb 50 9 50

19 SmedvallenRiva hockey sargen 100

100 50 100

3 IDROTT LINDESBERGS 2021 2022 2023 2024 2025

KOMMUN

17 Fröjevi duch utrymmen 8 100 4 100 3 100

17 Fröjevi Elljusspår 12 100

17 Fröjevi Spontanidrottsplats/paddelbana 14 900

17 Fröjevi Staket 4 250 5 100

17 Fröjevi 3st nya belysning stopar armaturer 50

17 Fröjevi Allvädersbana friidrott 3 3000

900 250 250 3100 200



18 Fellingsbro ishall  Ny ledbelysning 7 450

18 Fellingsbro Nya fotbollsmål 7 100

18 Fellingsbro Elljusspår material 5 50

40 Fellingsbro Dusch utrymme 100 4 100

40 Fellingsbro Reningsanläggning 1 1000

40 Fellingsbro tPooltäckning 5 200

100 1200 100 500 100

akut underhåll 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100

total 2770 2350 2080 4890 1090

inv 1700 1300 900 3500 300

re inv 1170 1050 1180 1390 790



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 27 (35) 
 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-08-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §115/20   Dnr: KS 2019/275 

 

Svar på motion från Tomas Klockars (M) om 

upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Motionen besvaras med yttrande från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Tomas Klockars (M) föreslår en upprustning av Ölsjöbadets 
camping i Ramsberg.  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande 
där det framkommer att förbundet har en underhållsplan för 
alla idrottsfastigheter i Lindesbergs kommun. Där finns även 
planer för Ölsjön med upprustning av servicefastigheten i olika 
steg och år: fasad, golv, asfaltsgång, lekutrustning och VVS. 

Angående elanslutningar så genomförs det en elbesiktning var 
femte år av en oberoende auktoriserad besiktningsman enligt 
försäkringsbolagens krav. Vi hade senast 2015 några små 
punkter som behövdes rättas till, men inget allvarligt. 

Vad det gäller avloppet så har inte förbundet hört eller sett att 
det är några problem. Däremot börjar VVS i fastigheten att bli 
ålderstiget. 
 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Motionen besvaras med yttrande från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunstyrelsen  2020-08-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

_______ 
 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

 
För kännedom: 

Tomas Klockars (M) 
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2020-07-14   

 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

KS 2020/171  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om att utveckla en handlingsplan för att minska 

självmorden  

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att en handlingsplan ska tas fram för hur självmorden ska minska. 

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Kommundirektör   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 
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 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

KS 2020/172  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om en cykelväg mellan Vedevåg och Frövi 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att en cykelbana ska byggas mellan Vedevåg och Frövi.  

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Kommunchef   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslaget 



Inskickat av: 

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#3981

Datum
2020-06-27 17:05

Ärendenummer: #3981 | Inskickat av: | Datum: 2020-06-27 17:05

 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn

Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Cykelväg mellan vedevåg och Frövi.

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

Mitt förslag är en cykelväg mellan vedevåg och Frövi. Då det är en mycket trafikerad väg och med mycket tung trafik och ganska
smal.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Ja

Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.

KS 2020/172-1
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 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

KS 2020/194  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om sänkt hastighet från 50 km/h till 30 km/h på 

Brotorpsgatan i Lindesberg 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att hastigheten på Brotorpsgatan i Lindesberg sänks från 50km/h till 30km/h.  

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Kommundirektör   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 
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 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

KS 2020/195  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om att starta en kommunal Naturskola i 

Lindesberg 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att kommunen ska starta en naturskola i Lindesberg. 

Henrik Arenvang   Anna Lundström 
Kommundirektör   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 



Inskickat av: 

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#4376

Datum
2020-08-28 12:46

Ärendenummer: #4376 | Inskickat av:  | Datum: 2020-08-28 12:46

 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn

Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Starta en kommunal Naturskola i Lindesberg enligt framgångsrik exempel i Nora. Med ett årlig budget från 350000 kr, då är det 
325000 kr för en 50% anställning av en naturskola pedagog och 25000 kr för material. Gärna i samarbete med 
Naturskyddsföreningen i Lindesberg och i samarbete med Nora kommun.

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

Färska rapporter visar att vi svenskar rör oss för lite och att 46 % har en så dålig kondition att den är hälsofarlig. Även om 
idrottsämnet får fler
timmar räcker inte det utan barnen, och vuxna, måste röra sig mer i vardagen. Genom Utomhuspedagogik skulle en Naturskola 
erbjuda glädjefylld undervisning utomhus som både uppmuntrar till rörelse och lärande. Forskning visar att eleverna blir mer 
koncentrerade och mindre konfliktfyllda om de rör sig mer.Utomhusvistelse stärker dessutom immunförsvaret, humöret och en 
känsla för naturen.
Detta skulle en Naturskola erbjuda inom uppdraget :
Utomhuspedagogik för grundskolan, Komvux och SFI i engelska, svenska, bild, slöjd, matematik, NO, SO, teknik, idrott, 
hemkunskap, friluftsdagar samt hållbar utveckling. Lärarfortbildning inom ovan nämnda ämnen.
En Naturskola skulle vara lika naturlig som en Kulturskola.

Här kan du bifoga filer
    (4 MB)Nora-Naturskola-dec-2018-webb_HR.pdf
    (1,3 MB)Naturskola-Lotta-Sörman-okt-2018-webb_HR.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Ja

KS 2020/195-1



Sida
(2 2)

Inskickat av: Ärendenummer
#4376

Datum
2020-08-28 12:46

Ärendenummer: #4376 | Inskickat av:  | Datum: 2020-08-28 12:46

Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.
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 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

KS 2020/196  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om utbyggnad av cykelvägar i Lindesbergs 

tätorter 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att cykelbanenätet i kommunens tätorter ska byggas ut.  

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Kommundirektör   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 



Inskickat av: 

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#4382

Datum
2020-08-29 17:32

Ärendenummer: #4382 | Inskickat av:  | Datum: 2020-08-29 17:32

 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn

Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Smart utbyggnad av cykelvägar i Lindesbergs tätorter
Mitt förslag är att:
 Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att analysera hur de pengar som är budgeterade för cykelvägsutbyggnad bäst 
används och utformar en genomförandeplan
 Barn- och utbildningsförvaltningen och Tillväxtförvaltningen ges chans att granska planen
 Kommunstyrelsen godkänner planen innan den verkställs

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

Det är med glädje jag noterar att det i den kommunala budgeten nu finns 8,6 miljoner kronor avsatt för utbyggnad av cykelvägar 
under 2021-2024. De bruttolistor som finns upprättade för Lindesbergs och Frövi tätorter omfattar dock projekt på omkring 80 
miljoner kronor  och ytterligare omkring 140 miljoner kronor för cykelvägar mellan tätorter.
För att de avsatta medlen ska bidra till ökad cykling i närtid  och inte först efter flera decennier  är det därför viktigt att de används 
klokt. En övergripande strategi bör vara att försöka hitta lågt hängande frukter, till exempel felande länkar som idag kraftigt 
reducerar hur attraktivt det är att cykla, eller stråk där det genom skyltning, målade linjer eller endast kantsten är möjligt att upprätta 
bättre cykelvägar.
I bifogad fil är några sträckor i Lindesberg jag särskilt vill peka på. Det finns säkert fler, både i Lindesberg och övriga tätorter.

Här kan du bifoga filer
    (300 KB)medborgarforslag-cykelvagar.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Ja

KS 2020/196-1
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Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.
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Kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslag om att göra om kontorslokalerna på Banvägen 

28 i Lindesberg till ett Föreningarnas Hus 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där personen föreslår 
att kontorslokalerna på Banvägen 28 i Lindesberg ska göras om till ett 
Föreningarnas Hus. 

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Kommundirektör   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Medborgaren 

Bilagor: 

Medborgarförslag 





Medborgarförslag: Gör förra LIBO-kontoret till 
Föreningarnas Hus i Lindesberg

Kommunala bostads- och fastighetsbolagens gamla kontor på Banvägen 28 i Lindesberg har stått tomma sedan 
april 2019. 

På uppdrag av sju föreningar och 23 medborgare i Lindesbergs kommun inlämnar undertecknad som 
kontaktperson detta medborgarförslag till Lindesbergs kommun: 

I april 2019 flyttade kommunala bostads- och fastighetsbolagen LIBO/FALAB till nya lokaler på 
Kristinavägen 20 i Lindesberg. Sedan dess har de tidigare kontorslokalerna på Banvägen 28 stått tomma 
- och sedan en tid ligger fastigheten ute till försäljning. Därför inlämnas detta medborgarförlag om att 
göra om fastigheten till Föreningarnas Hus - en central mötesplats för delaktighet, samverkan och 
utveckling för alla ideella föreningar som är verksamma i Lindesberg. 

Banvägen 28 är en centralt belägen fastighet i Lindesberg (promenadavstånd från centrum och 
järnvägsstationen) på totalt 1.857 kvadratmeter med: Kontorsbyggnad i två plan varav ett plan i suterräng och 
totalyta 1.107 kvm med 18 kontor, kök med matsal, konferensrum, pentry, flera förråd, brandklassat arkivrum 
samt två omklädningsrum med bastu och dusch med mera. Asfalterad gårdsplan med flera parkeringar samt två 
stora garagebyggnader på 360 kvm respektive 390 kvm. 

"I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla". Det är ett av de övergripande målen i 
kommunens visionsprogram med motiveringen: "Lindesbergs kommuns traditioner, historia och kulturutbud 
gör kommunen unik. Det breda utbudet av kultur- och föreningsverksamhet ökar attraktiviteten och bidrar till 
en levande kommun och social hållbarhet". 

Föreningslivet är en viktig del i ett fungerande samhälle - vad vore Lindesberg utan idrottens, kulturens, 
naturens, folkbildningens och andra ideella föreningar och organisationer? Lindesbergs kommun har idag ett 
stort antal lokaler för utövande av föreningarnas verksamheter - men många föreningar saknar lokaler för 
möten, kontor och andra aktiviteter. Och eftersom föreningarna drivs av ideella krafter som det blir allt svårare 
att få tag på behövs hjälp och stöd med olika typer av administrativa tjänster som flera föreningar kan dela. 
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Kommunfullmäktige 
 

Motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och 

parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion där hon föreslår kommunen 
att uppföra farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg. 

Lillemor Bodman  Anna Lundström 
Kommundirektör   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Lillemor Bodman 

Bilagor: 

Motion 
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Kommunfullmäktige 
 

Motion från Sven-Erik Larsson (M) om minnessten för Veteraner i 

fredens tjänst 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Sven-Erik Larsson (M) har inkommit med en motion där han föreslår att 
kommunen ska uppföra en minnessten för veteraner i fredens tjänst. 

Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Kommundirektör  Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Sven-Erik Larsson (M) 

Bilagor: 

Motionen 
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Kommunfullmäktige 
 

Motion från Lillemor Bodman (M) om kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktiges behandling av beslutade motioner 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion där hon föreslår rutiner för 
behandling av beslutade motioner.  

Henrik Arenvang   Anna Lundström 
Kommundirektör   Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunsekreteraren 

För kännedom: 

Lillemor Bodman (M) 

Bilagor: 

Motion  
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Utdragsbestyrkande: Julia Taavela 
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Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum: 2020-06-16 
Justeringsdatum: 2020-06-24 
Anslagsdatum: 2020-06-26 
 

§ 173 Förslag om ny medlem i den gemensamma 
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice 
Ärendenummer: Ks 613/2020 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun har tillsammans med Region Örebro län, Kumla kommun, 
Laxå kommun, Hallsbergs kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs 
kommun och Lekebergs kommun en gemensam nämnd för företagshälsovård 
samt tolk- och översättarservice. Nora kommun har nu ansökt om att få ingå i 
den gemensamma nämnden. Denna utökning kräver samstämmiga beslut i 
samtliga ägares fullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 juni. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat samverkansavtal och reglemente för den gemensamma 
nämnden 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-01 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
1. För egen del godkänna samverkansavtalet mellan Region Örebro län, 
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, 
Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora 
kommun med giltighet från 2020-10-01. 
 
2. Ifrån samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård och tolk- och översättarservice. 
 
3. Tidigare samverkansavtal och reglemente upphör när de nya träder ikraft. 

KF 2020/124-16
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelsens förslag. 



LINDESBERGS KOMMUN  2020-05-28 

Revisorerna 

Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

Förstudie avseende försäljningen av fastigheterna Tredingen 1:4 och 1:5 
 
De förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun har utifrån sin riskbedömning gett 
PwC i uppdrag att genomföra en förstudie avseende försäljningen av fastigheterna Tredingen 
1:4 och Tredingen 1:5. Syftet med förstudien är att utreda om det finns legala anledningar att 
genomföra en fördjupad granskning av ärendet och kommunstyrelsens hantering därav. 
 
Efter genomförd förstudie är vår bedömning att det finns anledning att överväga en 
fördjupad granskning av försäljningen av Fastigheterna. De delar av försäljningsprocessen 
som vi bedömer vara av särskilt intresse för en eventuell fördjupad granskning är: 

• Prissättningen av Fastigheterna. 

• Valet av köpare. 
 
Det framgår exempelvis inte av den dokumentation som har gjorts tillgänglig för oss hur 
värderingen av marken gått till när kommunen beslutade att sälja för 140 kronor per kvadrat-
meter. Det är exempelvis inte känt om någon oberoende värderingsman var involverad i 
utredningsskedet, eller om några andra överväganden gjordes avseende marknadsvärdet. 
 
Eftersom det enda underlag vi fått tillgång till vad gäller kommunens utredning av ärendet är 
den tjänsteskrivelse som Förvaltningen tillställde kommunstyrelsen, är den enda information 
vi har att Sjöbostäder anmälde sitt intresse för sjönära mark i Lindesberg. Vi känner inte till 
om några andra aktörer övervägdes i processen. 
 
Förstudien har behandlats och godkänts av revisorerna vid sammanträdet 2020-05-28. 
 
Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till kommunstyrelsen med önskan om 
kommentarer senast 2020-08-27. 
 
Svaret skall ställas till revisorerna samt PwC, Tobias Bjöörn, Box 885, 721 23 Västerås. 
 
FÖR REVISORERNA 

 

Ulla-Britt Norgren 

Ordförande 

KS 2020/145-1
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Uppdrag och omfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun har utifrån sin riskbedömning gett 
PwC i uppdrag att genomföra en förstudie avseende försäljningen av fastigheterna 
Tredingen 1:4 och Tredingen 1:5 (hädanefter gemensamt benämnda “Fastigheterna”). 
Syftet med förstudien är att utreda om det finns legala anledningar att genomföra en 
fördjupad granskning av ärendet och kommunstyrelsens hantering därav. Detta syfte kan 
brytas ned i följande frågeställning: 

• Genomfördes försäljningarna i enlighet med lagar, styrande dokument och 
riktlinjer? 

Uppdraget har genomförts genom dokumentstudier och innefattar en kartläggning av 
ärendehanteringen och beslutsgången i ärendet, genomgång av tillämpliga regler 
avseende det aktuella ärendet och kartläggning av indikationer på legala brister i ärendet. 
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 Bakgrund 
För att sätta in ämnet i sin rätta kontext kommer i det följande ärendet att beskrivas i 
kronologisk ordning, utifrån den begränsade information vi har fått tillgång till. Denna 
tidslinje finns sammanfattad i tabellform i Bilaga 1.  

Den 23 april 2013 beslutade kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun att godkänna att ett 
markanvisningsavtal med Sjöbostäder i Lindesberg AB (“Sjöbostäder”) ingås. Beslutet 
föregicks av en tjänsteskrivelse från enheten för Näringsliv och utveckling 
(“Förvaltningen”), som är underställd en nämnd - kommunstyrelsens planerings- och 
utvecklingsutskott (idag benämnd Tillväxtutskottet). Förvaltningens tjänsteskrivelse är 
daterad 13 april 2013 och innehåller en kort redogörelse av ärendet samt ett utkast till 
markanvisningsavtal. I ärendebeskrivningen anges att Sjöbostäder efterfrågat sjönära 
mark i Lindesberg för exploatering av bostadsrätter, och att Förvaltningen ser positivt på 
en sådan exploatering.  

Efter att kommunstyrelsen godkänt utkastet till markanvisningsavtal, ingick Lindesbergs 
kommun den 15 maj 2013 markanvisningsavtal med Sjöbostäder, genom vilket 
Sjöbostäder gavs en rätt att förvärva ett markområde för 140 kr per kvadratmeter. Det 
aktuella markområdet hörde vid tiden för ingåendet av markanvisningsavtalet till 
fastigheten Tredingen 1:1, som Lindesbergs kommun är lagfaren ägare till. I augusti 2016 
ingick Lindesbergs kommun ett fastighetsöverlåtelseavtal, som också utgjorde parternas 
ansökan om fastighetsbildning. I oktober 2016 avslutade Lantmäteriet en 
fastighetsbildningsåtgärd genom vilken två nya fastigheter, Tredingen 1:4 och Tredingen 
1:5, avstyckades från Tredingen 1:1.  

Enligt upprättade köpebrev uppgick köpeskillingen för Tredingen 1:4 till 292 000 kronor 
(erlades när köpebrevet undertecknades den 21 mars 2017), och köpeskillingen för 
Tredingen 1:4 till 408 000 kronor (erlades när köpebrevet undertecknades den 28 augusti 
2017). Den totala köpeskillingen för Fastigheterna uppgår alltså till 700 000 kronor, vilket i 
allt väsentligt överensstämmer med kvadratmeterpriset parterna kommit överens om i 
markanvisningsavtalet.  

Sjöbostäder inskrevs som lagfaren ägare av fastigheten Tredingen 1:4 den 20 juni 2017. 
Samma dag såldes fastigheten genom transportköp (dvs. en vidareförsäljning av en 
fastighet utan något annat tillägg eller ändring i köpevillkoren än tiden för tillträdet) vidare i 
två steg. Först till Bottenån Fastigheter AB, och sedan till Bostadsrättsföreningen 
Sjöbrisen (“Bostadsrättsföreningen”). Den redovisade köpeskillingen var densamma i 
samtliga tre steg, dvs. 292 000 kronor. Bottenån Fastigheter AB var vid tiden för 
transportköpet ett helägt dotterbolag till Sjöbostäder, vilket framgår av Sjöbostäders 
årsredovisning för 2018. Dotterbolaget Bottenån Fastigheter AB såldes enligt samma 
årsredovisning vidare, vilket gav ett positivt resultat om 5 768 000 kronor för Sjöbostäder. 
Köpare av Bottenån Fastigheter AB var Bostadsrättsföreningen, vilket framgår av 
Bottenån Fastigheter AB:s årsredovisningar för 2017 och 2018. I Bostadsrättsföreningens 
årsredovisning för 2016/2017 har fastigheten värderats till 6 067 319 kronor. Av samma 
årsredovisning har förvärvet av Bottenån Fastigheter AB från Sjöbostäder tagits upp som 
en kostnad, uppgående till 5 818 000 kronor.  

Inskrivningen av Sjöbostäder som lagfaren ägare till fastigheten Tredingen 1:5 dröjde till 
den 10 december 2019. Tredingen 1:5 såldes den 23 december 2019 vidare till Bottenån 
Fastigheter 1 AB (observera siffran “1” i bolagsnamnet - dvs. det är inte samma bolag 
som omnämnts ovan), som skrevs in som lagfaren ägare den 22 januari 2020. 
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Köpeskillingen uppgick till 477 675 kronor. Eftersom dessa transaktioner skett i närtid har 
ännu inga årsredovisningar offentliggjorts, varför det inte är känt om några ytterligare 
transaktioner likt vad gäller Tredingen 1:4 har genomförts. Intressant att notera i 
sammanhanget är att fastighetens taxeringsvärde uppgår till cirka 1 600 000 kronor. 

 Juridiska förutsättningar 
2.1. Offentligrättsliga utgångspunkter 

Kommuner har med stöd i det kommunala självstyret stor frihet att i sin verksamhet köpa 

och sälja fast egendom, men har vid överlåtelse av fast egendom att bland annat beakta 

kommunallagens regler om individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare och EU:s 

statsstödsregler. Vid överlåtelse av fast egendom är lagen om offentlig upphandling inte 

tillämplig. Ovanstående innebär som huvudregel att en kommun behöver säkerställa att 

kommunal mark inte överlåts till underpris i jämförelse med marknadsvärdet. Avseende 

överlåtelse av fast egendom har kommunen i övrigt att förhålla sig till jordabalkens regler 

vilka bland annat ställer krav på upprättande av en skriftlig köpehandling. 

Vid tiden för ingåendet av markanvisningsavtalet var lagstiftningsmiljön till viss del 

annorlunda. Den kommunallag som idag är gällande trädde i kraft först i början av 2018. 

Därför kommer utredningen ta sin utgångspunkt i kommunallagen (1991:900) som då var 

gällande (“ÄKomL”).  

Med stöd av 2 kap. 8 § ÄKomL har kommuner rätt att genomföra åtgärder för att allmänt 

främja näringslivet i kommunen. I samma paragraf fastslås att individuellt inriktat stöd till 

enskilda näringsidkare endast får lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Detta 

innebär således att om synnerliga skäl inte föreligger, råder förbud mot individuellt inriktat 

stöd till enskilda näringsidkare. Synnerliga skäl ska tolkas restriktivt och har ansetts 

föreligga exempelvis när en kommun ekonomiskt stöttat livsmedelsbutiker och 

bensinstationer i glesbygdsområden. De individuellt inriktade stöden har då ansetts 

nödvändiga för att garantera en viss minimistandard av kommersiell service åt hushållen. 

I tillägg till ovan gäller enligt 2 kap. 2 § ÄKomL att kommuner ska behandla sina 

medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 1 kap. 9 § 

regeringsformen stadgar vidare att myndigheter ska vara sakliga och opartiska i sin 

verksamhet.  

Sammantaget innebär ovanstående att kommuner måste agera sakligt och opartiskt och 

även tillse att åtgärder som vidtas inte utgör ett förbjudet individuellt inriktat stöd. För det 

fall att stöd riktas till en enskild näringsidkare, måste det noga övervägas om det finns 

synnerliga skäl. Utifrån likabehandlingsprincipen behöver det även resoneras kring varför 

just de utpekade stödmottagarna ska vara berättigade till stöd. 
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2.2. EU:s statsstödsregler 

Vid kommunalt stöd till näringslivet måste kommunerna beakta inte bara regleringen i 
kommunallagen, utan också EU-rättens regler om statsstöd. Med statsstöd avses stöd 
från stat, kommun eller region till en verksamhet som typiskt sett bedrivs på en marknad. 
Syftet med reglerna om statligt stöd är att säkerställa att konkurrensförhållandena inom 
EU inte snedvrids genom att medlemsstaterna genom sina offentliga organ ekonomiskt 
gynnar ett visst företag eller viss produktion. För att en åtgärd ska anses utgöra otillåtet 
statsstöd krävs det enligt artikel 107.1  EUF-fördraget att (i) en förmån direkt eller indirekt 
beviljas genom offentliga medel, (ii) åtgärden innebär att vissa företag eller viss 
produktion gynnas, (iii) åtgärden snedvrider eller hotar snedvrida konkurrensen, och (iv) 
att åtgärden kan påverka handeln mellan medlemsstaterna. Åtgärder som kan betraktas 
som statsstöd är exempelvis skattelättnader, borgensåtaganden utan marknadsmässig 
borgensavgift, lån på icke affärsmässiga villkor, överlåtelse av statligt, kommunalt eller 
landstingsägt bolag eller offentligt ägd mark till underpris, köp av varor och tjänster till 
överpris, m.m. Det handlar således om olika former av värdeöverföringar från offentlig 
aktör till annan.  

I allmänhet gäller att EU-kommissionen ska underrättas om alla planer på att vidta eller 
ändra stödåtgärder. Om en åtgärd genomförs i strid mot reglerna om statsstöd ska, om 
åtgärden genomförts, stödet gå tillbaka, vilket innebär att mottagaren måste återbetala 
det belopp som anses utgöra statsstöd jämte ränta. 

2.3. Beslutsförutsättningar 

De kommunala styrdokument som var gällande under 2013 i Lindesbergs kommun har 
uppdaterats och bytts ut, varför utgångspunkten i utredningen är de under 2013 gällande 
styrdokumenten. Inom ramen för uppdraget har de reglementen, regler och riktlinjer som 
var gällande vid tiden för ingåendet av markanvisningsavtalet efterfrågats. Även 
dokumentation avseende kommunens utredning av ärendet har efterfrågats. När det 
gäller styrdokument har endast då gällande reglemente för kommunstyrelsen samt då 
gällande delegationsordning gjorts tillgängliga. Övriga styrdokument som var gällande 
2013 har kommunen inte lyckats tillhandahålla. Kommunen har inte heller kunnat 
tillhandahålla något beslutsunderlag, utöver den tjänsteskrivelse från Förvaltningen som 
omnämnts ovan. I detta avseende hade det varit önskvärt att få del av den utredning som 
föregick tjänsteskrivelsen samt eventuell mailkorrespondens avseende 
markanvisningsavtalet. De antaganden och slutsatser som presenteras nedan görs med 
förbehåll för att det kanske finns ytterligare material. 

Genom 9 § i kommunens reglemente för kommunstyrelsen (antaget 19 juni 2012) har 
kommunfullmäktige delegerat beslutanderätten i vissa frågor till kommunstyrelsen. 
Avseende fastighetsförsäljningar framgår av paragrafen att kommunstyrelsen äger rätt att 
överlåta fastighet för en köpeskilling som inte överstiger 1 000 000 kronor. Köpeskillingen 
i förevarande fall uppgick, som nämnts ovan, till 700 000 kronor, varför beslutet rent 
formellt därför är korrekt.  

2.4. Kommunens utredning av ärendet 

Den s.k. officialprincipen innebär att myndigheter ska se till att ärenden blir så pass 
utredda som dess beskaffenhet kräver. Idag är principen lagfäst i förvaltningslagen, men 
vid tiden för ingåendet av markanvisningsavtalet fanns ingen motsvarande bestämmelse i 
då gällande förvaltningslag. Principen var dock i lika hög grad gällande, och hade sitt stöd 
i bl.a. praxis och juridisk litteratur.  
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Såvitt känt är det enda diarieförda utredningsmaterial som legat till grund för 
kommunstyrelsens beslut det tjänsteyttrande som Förvaltningen tillställde 
kommunstyrelsen inför beslutet. Varken nämnden (kommunstyrelsens utvecklings- och 
planeringsutskott) eller Förvaltningen har diariefört några handlingar kopplade till 
utredningen. Av tjänsteyttrandet framgår att Sjöbostäder har framfört önskemål om att 
förvärva sjönära mark i Lindesberg. Någon mer information om hur man bestämde sig för 
att gå vidare med just Sjöbostäders önskemål framgår inte av tjänsteskrivelsen. Av 
protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 23 april 2013 framgår ingen 
motivering till varför man valde att bifalla Förvaltningens förslag.   
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 Analys – Legala anledningar 
till en fördjupad granskning 

3.1. Inledning 

Sedan markanvisningsavtalet ingicks under 2013 har ny lagstiftning tillkommit på 
området. Sedan 1 februari 2015 ska kommuner anta riktlinjer för kommunala 
markanvisningar om sådana genomförs. Riktlinjerna ska, enligt lag (2014:899) om 
riktlinjer för kommunala markanvisningar, innehålla:  

• kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 
markområden för bebyggande; 

• handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar; samt  

• principer för markprissättning.  

Vid tiden för ingåendet av markanvisningsavtalet fanns såvitt känt inga kommunala 
policydokument eller riktlinjer vad gäller markanvisningar. Trots att någon speciallag på 
området inte fanns 2013, gällde i allt väsentligt samma principer enligt den 
offentligrättsliga reglering som berörts i avsnitten ovan. Officialprincipen ställer 
exempelvis krav på att kommunen ska tillse att ärenden blir så pass utredda som dess 
beskaffenhet kräver. Förbudet mot individuellt inriktat stöd i kommunallagen, tillsammans 
med EU:s statsstödsregler, innebär i förlängningen att kommuner inte får sälja mark till 
underpris i jämförelse med marknadsvärdet.  

Till följd av lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar, har Lindesbergs kommun 
sedan 2015 riktlinjer för hur markanvisningar ska gå till. Den främsta anledningen till en 
fördjupad granskning av försäljningen av Fastigheterna är därför inte att identifiera 
förbättringspotential inom området. Den främsta anledningen till att initiera en fördjupad 
granskning är snarare att identifiera vad som eventuellt har gått fel, för att i den mån det 
går kunna rätta till felaktigheterna. Trots att den ifrågavarande transaktionen ligger 
tämligen långt tillbaka i tiden, bör det finnas ett intresse för Lindesbergs kommun att 
närmare utreda ärendet, bl.a. ur integritets- och förtroendesynpunkt.  

De delar av försäljningsprocessen som vi bedömer vara av särskilt intresse för en 
eventuell fördjupad granskning är: 

• Prissättningen av Fastigheterna.  

• Valet av köpare. 

3.2. Prissättningen 

Som nämnts ovan framgår det inte av den dokumentation som har gjorts tillgänglig för oss 
hur värderingen av marken gått till när kommunen beslutade att sälja för 140 kronor per 
kvadratmeter. Det är exempelvis inte känt om någon oberoende värderingsman var 
involverad i utredningsskedet, eller om några andra överväganden gjordes avseende 
marknadsvärdet. När det gäller marknadsvärdet kan dock vissa slutsatser dras av 
uppgifter i Sjöbostäders, Bostadsrättsföreningens och Bottenån Fastigheter AB:s 
årsredovisningar. Uppgifter i dessa årsredovisningar tyder på att Tredingen 1:4 såldes 
vidare i bolagsform till Bostadsrättsföreningen för en betydligt högre summa - omkring 
2800 kronor per kvadratmeter. Vad gäller fastigheten Tredingen 1:5 är det ännu inte känt 
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om även den sålts vidare likt Tredingen 1:4. Som ledning avseende marknadsvärdet kan 
dock konstateras att fastighetens taxeringsvärde uppgår till cirka 1 600 000 kronor, vilket 
kan jämföras med köpeskillingen som uppgick till 408 000 kronor.   

Om Fastigheterna, som det verkar, har sålts till ett pris understigande marknadsvärdet 
skulle försäljningen kunna ses som ett individuellt inriktat stöd till näringsidkare, vilket 
enligt kommunallagen inte är tillåtet om inte synnerliga skäl föreligger. Av utredningen har 
det inte framgått att några sådana synnerliga skäl som avses i lagen har förelegat. 
Försäljningen skulle även kunna ses som ett olovligt statsstöd enligt EU:s regelverk på 
området. Den yttersta konsekvensen om så är fallet är att stödet ska gå åter. Rimligtvis 
skulle det ske genom att förvärvaren Sjöbostäder får erlägga ett belopp motsvarande 
skillnaden mellan den redan erlagda köpeskillingen och marknadsvärdet 2013. Regler om 
återkrav av olovligen utbetalda statsstöd finns i lagen (2013:388) om tillämpning av 
Europeiska unionens statsstödsregler.  Av lagen följer att den som har lämnat olagligt 
stöd ska återkräva stödet, om inte återkrav får underlåtas enligt EU-rätten. Vidare 
föreskrivs det att den som har tagit emot olagligt stöd ska betala tillbaka stödet, om inte 
återbetalning enligt unionsrätten får underlåtas. 

Förutom att försäljningen skulle kunna ses som ett olovligt statsstöd, kan transaktionen 
också riskera att leda till skattemässiga konsekvenser. Ur skatterättsligt perspektiv kan 
nämligen en underprisöverlåtelse leda till uttagsbeskattning. Beroende på när 
försäljningen av Fastigheterna togs upp i kommunens deklaration, skulle Skatteverket 
under vissa förutsättningar kunna ompröva det ursprungliga beskattningsbeslutet, och 
därigenom besluta om efterbeskattning. Ett beslut om efterbeskattning får normalt 
meddelas inom sex år. 

3.3. Valet av köpare 

Eftersom det enda underlag vi fått tillgång till vad gäller kommunens utredning av ärendet 
är den tjänsteskrivelse som Förvaltningen tillställde kommunstyrelsen, är den enda 
information vi har att Sjöbostäder anmälde sitt intresse för sjönära mark i Lindesberg. Vi 
känner inte till om några andra aktörer övervägdes i processen. Om försäljningspriset de 
facto understiger marknadsvärdet, skulle försäljningen kunna utgöra ett problem utifrån 
likabehandlingsprincipen, eftersom Sjöbostäder gynnats genom förfarandet.  

En av de fysiska personer som är företrädare i, och troligen ägare av, Sjöbostäder är 
också politiker i Lindesbergs kommun och är i dagsläget ledamot av kommunstyrelsen. 
Den aktuella personens koppling till Lindesbergs kommuns organisation under 2013 är 
inte känd. Personkopplingen i sig behöver inte innebära att några oegentligheter har 
föregått fastighetsförsäljningen, och vi har inom ramen för denna förstudie inte funnit 
några omständigheter som tyder på att så är fallet. Personkopplingen utgör dock, enligt 
vår bedömning, ytterligare en anledning till att initiera en fördjupad granskning, för att 
säkerställa att ett sakligt och opartiskt förhållningssätt har brukats i samband med 
försäljningen av Fastigheterna. 
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 Closing statement 
Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun enligt de villkor och 

under de förutsättningar som framgår av projektplanen. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB inte något som helst ansvar gentemot någon annan än 

uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte 

heller tas något ansvar för att rapporten används för andra syften än för dem som förelegat vid 

uppdragets utförande. 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Interpellation från Inger Griberg (MP) om coronapandemin till 

Mathz Ericsson (C) och socialnämnden 

 
Förslag till beslut 

 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation till socialnämndens 
ordförande, Mathz Eriksson (C) 
 
 
 
Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Kommundirektör  Handläggare 
 
 
 
Bilagor: 

Interpellation 
 



Inskickat av: 
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#4467

Datum
2020-09-10 19:20

Ärendenummer: #4467 | Inskickat av:  | Datum: 2020-09-10 19:20

 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn

Lämna motion, interpellation eller enkel fråga till kommunfullmäktige

1. Lämna motion, interpellation eller enkel enkel fråga till kommunfullmäktige

Ange vad du vill lämna in
Här anger du om det är en motion, interpellation eller enkel fråga som du vill lämna in. Du kan endast lämna in ett ärende per e-
tjänst.

Interpellation

Här skriver du din interpellation
Till Kommunfullmäktige I Lindesberg
Interpellation från Miljöpartiet de gröna i Lindesberg
till socialnämnden och Mathz Eriksson
Först ett varmt tack till alla privata och företagares engagemang när pandemin var ett faktum. Samverkan gav styrka när 
skyddsutrustning och handsprit tog slut.
Nedan kommer ett antal frågor som som nu hörs i kommunen inför hösten -20 och vilka erfarenheter man gjort, liksom 
förberedelser om världen inte lyckas trycka tillbaka viruset nu.
Hur redo är kommunen för en höst med covid-19 virus i backspegeln?
Hur har man förberett sig inom omsorgen för ett eventuellt bakslag och omtag?
Vilken utbildning får och har personalen fått inom omsorgen?
Hur ser det förebyggande arbetet ut för att förhindra smittspridning?
Vilken utbildning får timanställda, vikarier och övrig personal när det gäller det förebyggande kunskapsarbetet?
Hur ser beredskapsplanen ut och har kommunen lager med godkänd skyddsutrustning?
Hur är samarbetet organiserat mellan MAS i Linde, socialchef och smittskyddsläkare när det gäller hur och när skyddsutrustning 
ska användas och av vem?

2. Ange dina kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter
Du måste vara ledamot eller tjänstgörande ersättare för att kunna lämna in en motion, interpellation eller enkel fråga. 
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 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunfullmäktige 
 

Interpellation från Inger Griberg (MP) om nuläge och framtid för 

Stripa gruvmiljö till Linde Stadshus AB Fastigheter i Linde AB och 

Besök Linde AB 

 
Förslag till beslut 

 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Inger Griberg (MP) har inkommit med en interpellation om nuläge och 
framtid för Stripa gruvmiljö. 
 

 
 
 
Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
 
Bilagor: 

Interpellation 
 



Inskickat av: 
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#4562

Datum
2020-09-12 19:04

Ärendenummer: #4562 | Inskickat av: | Datum: 2020-09-12 19:04

Lämna motion, interpellation eller enkel fråga till kommunfullmäktige

1. Lämna motion, interpellation eller enkel enkel fråga till kommunfullmäktige

Ange vad du vill lämna in
Här anger du om det är en motion, interpellation eller enkel fråga som du vill lämna in. Du kan endast lämna in ett ärende per e-
tjänst.

Interpellation

Här skriver du din interpellation
Interpellation från Miljöpartiet de gröna i Lindesberg
till Linde Stadshus, Falab och Belab
Var kan man uppdatera sig om nuläget för Stripa gruvmiljö och dess framtid i Lindesbergs kommun?
Var finns ägardirektiv, vart kan man läsa om verksamhetsplan och affärsplan för kommunens nationella byggnadsminne, tillika 
ansvar sedan köp av anläggningen och hela kulturarvsmiljön 2006 (-07)?
Efter research på kommunens hemsida, under "kommun och politik" där bolagsordningar m m., på ett föredömligt sätt, presenteras 
för medborgarna, återfinns inte Stripa gruvmiljö och byggnadsminne.
Har undertecknad missat något eller har byggnadsminnet liksom "32:an
gått i himlen in"?
I bifogad länk och underlag kan alla erinra sig historieskrivning om Stripas lokalhistoria och dess väg ut och in i kommunpolitiken 
under åren 2006- 2020.
Besök Linde AB:
"Bolaget ska ansvara för drift och utveckling av i bolagskoncernen ingående besöksanläggningar". Där återfinns Badhuset, Arenan 
och biografverksamheten.
Här ungefär försvinner Stripa nationella byggnadsminne ut någonstans och övergår till att bli enbart ett driftsansvar under Falab.
Varför och hur går detta ihop med alla ekonomiska satsningar, som gjorts under åratal, på besöksanläggningen och dess 
levandegörande?
Riksantikvarieämbetet, Bergslagssatsningen (EU-projekt, 2006-2016), Länsstyrelsen, kommunen och inte minst ett flertal privata 
företagares satsningar i miljön?
Hur tolkas dessa av kommunen i dagsläget?
Var finns planer, kommunens ansvar och hur går " låsning och nedstängning" och tystnadskultur ihop med utvecklingsstrategin i 
kommunen?
Pandemin har drabbat alla på olika sätt. Det vet vi! I Stripa har funnits ett glittrande företag för att sätta kommunen på kartan: 
Bergslagspraliner -
kvinnligt företagande.
Just denna nationella kulturarvshelg 11-13 sep, med lärande av historien som tema, saknas öppethållande i Stripa. Endast 
Pralinernas sista helg av sin uppskattade verksamhet har öppet.
Varför är inte Besökscentrum öppet enligt FOHM villkor?

Här kan du bifoga filer
    (10 KB)Länk till Stripa gruvmiljö.docx
    (59 KB)Skapat i Stripa Gruvmiljö NA feb 2018.docx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Ange dina kontaktuppgifter
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Inskickat av:  
(Signerad)

Ärendenummer
#4562

Datum
2020-09-12 19:04

Ärendenummer: #4562 | Inskickat av: Inger Gr berg (signerad) | Datum: 2020-09-12 19:04

 Notifieringar

  

  Adress

 För- och efternamn

Ange dina kontaktuppgifter
Du måste vara ledamot eller tjänstgörande ersättare för att kunna lämna in en motion, interpellation eller enkel fråga. 

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: 
Person ID: 

2020-09-12 19:04Datum: 
55D730951F0F291DD4A2300E134E5F8FE82C99DFSignerad checksumma: 





Det har blivit fina och kvalitativa verksamheter 
som passar mycket bra in i miljön. Dessutom har 
vi, på ideell basis, startat flera publikdragande 
kulturevenemang. 
Vid sidan av kommunens verksamhet i besökscentret har olika andra verksamheter 

utvecklats i Stripa. 2011, började vi som andra hyresgäst på området, att rusta vår 

lokal för att sedan öppna sommaren 2012, och sedan följde flera andra. 

För vår del, och det tror jag gäller oss alla, var vi besjälade av tanken på att kunna 

vara just i Stripa, för att vi tycker så mycket om den speciella platsen, och ville vara 

delaktiga i Gruvmiljöns utveckling. Vi har alla lagt ned mycket tid , eget arbete och 

resurser på att bygga upp våra olika företag. Det har blivit fina och kvalitativa 

verksamheter som passar mycket bra in i miljön. Dessutom har vi, på ideell basis, 

startat flera publikdragande kulturevenemang. 

Bolaget Besök Linde AB, som för närvarande förvaltar Gruvmiljön beskriver oss 

som ”glödande kreativitet mitt i det levande kulturarvet”. Ja, och vad är då 

problemet undrar ni kanske? Jo, samma bolag som beskriver oss så positivt, har nu 

börjat agera som om de vill få bort oss från Stripa. Konstiga och plötsliga höjda 

hyresanspråk har börjat drabba oss , som i längden kanske kommer att omöjliggöra 

fortsatt verksamhet. De har redan resulterat i hyresuppsägningar. 

För övrigt kan man nog aldrig räkna med att en 
Kulturarvsmiljö kan bli helt lönsam rent 
penningmässigt. 
Mattan dras alltså undan för oss som utgör en stor del av anledningen till att folk 

besöker Stripa. Hur klokt är det? Anledningen till höjda hyror är väl att Stripa 

Gruvmiljö ska bli ekonomiskt lönsam, så småningom. Men det är väl ändå att börja 

lite i fel ände, att förstöra förutsättningarna för oss som bidrar till att Gruvmiljön i 

dag börjar bli mer och mer etablerad som besöksmål och kulturarena. 







Vid sidan av kommunens verksamhet i besökscentret har olika andra verksamheter 

utvecklats i Stripa. 2011, började vi som andra hyresgäst på området, att rusta vår 

lokal för att sedan öppna sommaren 2012, och sedan följde flera andra. 

För vår del, och det tror jag gäller oss alla, var vi besjälade av tanken på att kunna 

vara just i Stripa, för att vi tycker så mycket om den speciella platsen, och ville vara 

delaktiga i Gruvmiljöns utveckling. Vi har alla lagt ned mycket tid , eget arbete och 

resurser på att bygga upp våra olika företag. Det har blivit fina och kvalitativa 

verksamheter som passar mycket bra in i miljön. Dessutom har vi, på ideell basis, 

startat flera publikdragande kulturevenemang. 

Bolaget Besök Linde AB, som för närvarande förvaltar Gruvmiljön beskriver oss 

som ”glödande kreativitet mitt i det levande kulturarvet”. Ja, och vad är då 

problemet undrar ni kanske? Jo, samma bolag som beskriver oss så positivt, har nu 

börjat agera som om de vill få bort oss från Stripa. Konstiga och plötsliga höjda 

hyresanspråk har börjat drabba oss , som i längden kanske kommer att omöjliggöra 

fortsatt verksamhet. De har redan resulterat i hyresuppsägningar. 

För övrigt kan man nog aldrig räkna med att en 
Kulturarvsmiljö kan bli helt lönsam rent 
penningmässigt. 
Mattan dras alltså undan för oss som utgör en stor del av anledningen till att folk 

besöker Stripa. Hur klokt är det? Anledningen till höjda hyror är väl att Stripa 

Gruvmiljö ska bli ekonomiskt lönsam, så småningom. Men det är väl ändå att börja 

lite i fel ände, att förstöra förutsättningarna för oss som bidrar till att Gruvmiljön i 

dag börjar bli mer och mer etablerad som besöksmål och kulturarena. 

För övrigt kan man nog aldrig räkna med att en Kulturarvsmiljö kan bli helt lönsam 

rent penningmässigt. Däremot är Stripa redan nu en stor tillgång för oss alla i 

kommunen, och för alla som kommer som intresserade och förtjusta besökare. 

För att utveckla Kulturarvsplatsen, Byggnadsminnet, Besöksmålet och 

Arbetsplatsen vidare, så tycker jag att det skulle vara bättre om Stripa Gruvmiljö 

var en egen enhet. För detta krävs ökade resurser i form av pengar, och flera 







Maskiner i körbart skick
De speciella med Stripa är att här fortsatte anläggningen användas för annan verksamhet även sedan 
gruvbrytningen upphörde. Detta har gjort att man inte rivit, skrotat och sålt byggnader, anläggningar 
och maskinutrustningar i samma utsträckning som vid andra nedlagda gruvor i Bergslagen. Ingen 
annan gruvanläggning från den här perioden kan uppvisa en sådan bevarad helhetsmiljö med 
gruvhål, underjordsgruvor, gruvlave, anrikningsverk, transportbanor, gruvstuga med mera. 
Dessutom är stora delar av den maskinella utrustningen fortfarande i körbart skick.

Striparännan
I Stripa finns även många exempel på framåtsyftande teknikutveckling. Stripa gruva var en av de 
tidigast elektrifierade gruvorna i landet. Här utvecklades därför tidigt maskinell bergborrning men 
också en ny metod för malmuppfordring. Stripa var också en föregångare vid utvecklingen av 
anrikningsmetoder, det vill säga bortsortering av mindre metallhaltigt material. Här utvecklades den 
så kallade Striparännan, ett sjunk- och flytverk som bygger på att mineralkornen sjunker snabbare 
till botten än gråbergskornen. Striparännan stod som prototyp för många liknande konstruktioner 
vid flera andra svenska gruvor. Idag finns bara den i Stripa kvar.

Funktionalistisk arkitekturstil
Stripa är ett bra exempel på modernistisk industriarkitektur. De monumentala huskropparna av 
betong genomkorsas av bandtunnlar i en funktionell enkelhet. Arkitektoniskt präglas anläggningen 
på ett tydligt sätt av funktionalismens formspråk med geometriska enkla grundformer och släta 
fasadytor med rader av enhetliga fönsterband.

Unik kulturmiljö
Stripa gruva är en sällsynt välbevarad och innehållsrik gruvanläggning. Den är med sitt stora 
teknikhistoriska värde en kulturmiljö utan motsvarighet i landet. Utöver gruvanläggningen i sig 
finns i Stripa fortfarande ett tydligt samband mellan industrimiljön och det omkringliggande 
samhället. I omgivningarna finns bostäder som byggts för de som arbetade vid gruvan, liksom 
gruvpensionat, handelsbod, Folkets hus osv.

Historik
Stripa gruva har varit igång i perioder ändå sedan medeltiden. Belägg för gruvdrift finns redan från 
1400-talet, 1448-1470. Det är möjligt att man brutit i mindre skala redan på 1300-talet. 

Sedan fortsätter området i Stripa att brytas under århundradena som kommer. Under 1500-talet var 
gruvan igång under perioder och bland annat Gustav Vasa och Erik XIV uppmanar borgarna att 
återuppta gruvdriften eftersom malmen i Stripa lämpar sig så bra för tillverkning av kanoner. 

Det finns flera äldre kartor bevarade men de äldsta är från 1800-talet och då har området redan 
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Länk till Stripa gruvmiljö, som ger bakgrund till interpellationen. 
 
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/kulturmiljoer/stripa-gruva.html 
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Kommunfullmäktige 
 

Interpellation från Lillemor Bodman (M) till Linda Svahn (S) om 

integrationsarbete i skolorna 

 
Förslag till beslut 

 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande, Linda Svahn (S).  
 
 

 
 
 
 
Henrik Arenvang  Anna Lundström 
Förvaltningschef   Handläggare 
 
 
 

 
 
Bilagor: 

Interpellation 
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 Sammanträdesdatum:  

Kommunfullmäktige 2020-04-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KF §40/20   Dnr: KS 2020/46 

 

Interpellation från Lillemor Bodman (M) till Linda 

Svahn (S) om integrationsarbete i skolorna 
 

Beslut 

Interpellationen bordläggs. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en interpellation till 
barn- och utbildningsnämndens ordförande, Linda Svahn (S).  
 
Förslag till beslut 

 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande föreslår att interpellationen bordläggs. 
 

_____ 

 

 

 

 



  

         

      

               
       

                
    

                 
              

            

        

   

             

  

 




