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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-06-10  

 

 

 

  

  

    

  

  

 

Plats och tid: 

 
Lindeskolans aula, kl. 14:00-17.40 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 
Linda Svahn (S) 
Jonas Bernström (S) 
John Omoomian (S) 
Ingela Larsson (S) 
Anders Ceder (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) 
Magnus Storm (C) 
Inga Ängsteg (C) 
Johan Andersson (C) 
Tuula Marjeta (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Jan Hansson (M) 
Anniette Lindvall (M) 
Tomas Klockars (M) 
Fredrik Lindmark (M) 
Sven-Erik Larsson (M) 
Nils Detlofsson (L) 
Markus Lundin (KD) 
Margareta Andergard (KD) 
Inger Griberg (MP) 
Mats Seijboldt (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Thord Durnell (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Björn Larsson (SD) 
Tom Persson (SD) 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

  

Anders Persson (LPO) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Joacim Hermansson (S), ersätter Daniel Andersson (S) 
Sofie Krantz (S), ersätter Ulla Lundqvist (S) §§112-114 
Bo Stenberg (S), ersätter Ulla Lundqvist (S) §§115-134 
Christina Pettersson (C), ersätter Susanne Karlsson (C) 
Bertil Jansson (M), ersätter Emil Wellander (M) 
Tommy Lönnström (SD), ersätter Per Söderlund (SD) 
Krister Jakobsson (SD), ersätter Anders Eriksson (SD) 
Lars Ljunggren (SD), ersätter Amanda Funk (SD) 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kanslienheten 
Jessica Brogren, kanslienheten 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
 

Utses att 

justera 
Nils Detlofsson (L) och Jonas Kleber (C) med Tom Persson (SD) och Jonas 
Bernström (S) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kommunhuset, 12 juni, kl. 12.15 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
112 - 134 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Arnold Bengtsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Nils Detlofsson                                   Jonas Kleber 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-06-10 

Anslaget sätts upp 2019-06-13   Anslaget tas ned 2019-07-05   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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Ärendeförteckning 

 
§112/19 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18)  
  
§113/19 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Lindesbergs 

kommun 
  
§114/19 Driftbudgetramar, nämnder för budget 2020 och VP 2021-

2022 
  
§115/19 Digitalisering 1-1 barn- och utbildningsförvaltningen, 

tilläggsbudget 
  
§116/19 Inköp av datorer 
  
§117/19 Ändring i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen med anledning av ny lag om tobak och liknande 
produkter 

  
§118/19 Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 

liknande produkter, alkohol och handel med vissa receptfria 
läkemedel 

  
§119/19 Gemensam taxa för markåterställningsarbeten för Hällefors, 

Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun 
  
§120/19 Detaljplan för Rådhuskvarteret 5 i Lindesberg för byggnation 

av bostäder och verksamhetslokaler av Fastigheter i Linde AB 
  
§121/19 Kommunalt bidrag och finansiering av fyrverkerier och andra 

pyroteknisk shower 
  
§122/19 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 4 2018 
  
§123/19 Val av nämndemän till Örebro tingsrätt 
  
§124/19 Redovisning av kommunalt partistöd 2018 
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§125/19 Svar på motion från Christina Pettersson (C) och Tuula 
Marjeta (C) om att förbättra anhörigstödet i Lindesbergs 
kommun 

  
§126/19 Svar på motion från Inger Griberg (MP) och Bengt Evertsson 

(MP) om att erbjuda alla som fyllt 90 år plats på äldreboende 
utan biståndsbeslut 

  
§127/19 Utökning av kommunalt verksamhetsområde för spillvatten 

och vatten och avlopp i Gamla Vibyn, Frövi 
  
§128/19 Årsredovisning för Samordningsförbundet i norra Örebro län, 

SOFINT, 2018 
  
§129/19 En enkel fråga från Lillemor Bodman (M) om att montera 

angöringsringar på kyrkbryggans södra sida som gästbryggor 
före midsommar 

  
§130/19 Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter 

Sanna Jansson (L) 
  
§131/19 Motion från Markus Lundin (KD) om sommarvistelse för 

ensamma äldre 
  
§132/19 Medborgarförslag om gångtunnel under järnvägen från 

järnvägs- och busstation till Banvägen 
  
§133/19 Meddelanden 
  
§134/19 Svar på interpellation från Sanna Jansson (L) till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens ordförande om 
brandposter 
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KF §112/19   Dnr: KS 2019/103 
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18)  
 
Beslut 

 

1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) och nedan lokala beslut om 
tillämpning antas.  

 
• Ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med 

förvärvsinkomster även första utbetalningsåret. 
Samordningen ska ske enligt samma regler som gäller 
för utbetalningsår två och tre.  

 
• Förtroendevald som under 2014 har tillträtt uppdrag 

på minst 40 procent, kan efter särskild begäran avstå 
rätten till PBF och istället omfattas av OPF-KL under 
uppdragstiden. Begäran/avstående ska göras skriftligt 
av den förtroendevalde.  

 
2. Pensionsmyndigheten, tillika kommunstyrelsen, får i uppdrag 
att uppdatera de tillämpningsanvisningar OPF-KL som är 
antagna enligt beslut KS §250, 2016-12-14.  
 
Ärendebeskrivning 

 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse antog förslag till 
bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda för att kunna tillämpas efter valet 2014, på 
förtroendevalda som: 
 
- nytillträdde uppdrag i kommunen efter valet 2014 eller senare, 
- i tidigare uppdrag i kommunen inte har omfattats av PBF, PRF-
KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
 
Bestämmelserna var helt nya. För att förenkla hanteringen fanns 
inte några övergångsbestämmelser.  
 
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och 
pensionsbestämmelser.  
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För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av 
bestämmelserna. Lindesbergs kommun antog bestämmelserna 
att gälla utifrån kommunfullmäktiges beslut §116, 2014-06-17. 
Kommunstyrelsen antog därtill gällande 
tillämpningsanvisningar OPF-KL utifrån §250, 2016-12-14. 
 
Under 2018 utarbetades förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL18. Ett 
uppdaterat förslag från Sveriges kommuner och landsting, som 
för att gälla behöver antas i kommunfullmäktige i Lindesbergs 
kommun. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) och nedan lokala beslut om 
tillämpning. 
 
Ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med 
förvärvsinkomster även första utbetalningsåret. Samordningen 
ska ske enligt samma regler som gäller för utbetalningsår två 
och tre. 
 
Förtroendevald som under 2014 har tillträtt uppdrag på minst 
40 procent, kan efter särskild begäran avstå rätten till PBF och 
istället omfattas av OPF-KL under uppdragstiden. 
Begäran/avstående ska göras skriftligt av den förtroendevalde. 
 
Att pensionsmyndigheten, tillika kommunstyrelsen, får i 
uppdrag att uppdatera de tillämpningsanvisningar OPF-KL som 
är antagna enligt beslut KS §250, 2016-12-14. 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Personalenheten 
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KF §113/19   Dnr: KS 2019/117 
 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Lindesbergs 

kommun 
 
Beslut 

 

Riktlinjer fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Lindesbergs 
kommun antas. Ersätter styrdokumentet Riktlinjer för ansvar 
och fördelning av arbetsmiljöuppgifter KF §57, 2004-04-19 med 
redaktionella ändringar 2014-01-23. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Nuvarande riktlinjer behöver uppdateras och kompletteras. I 
samband med ny mandatperiod är det viktigt att medvetandegöra 
förtroendevalda om det ansvar som finns för arbetsmiljöfrågor. 
Riktlinjerna ska vara grunden för att säkerställa att varje nämnd, 
chef eller medarbetare med särskilt funktionsansvar kopplat till 
arbetsmiljö, får kunskap om det ansvar som föreligger samt en 
helhetsbild av hur arbetsmiljöfördelning fungerar inom 
Lindesbergs kommun. 

 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Riktlinjer fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Lindesbergs 
kommun antas. Ersätter styrdokumentet Riktlinjer för ansvar 
och fördelning av arbetsmiljöuppgifter KF §57, 2004-04-19 med 
redaktionella ändringar 2014-01-23. 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Personalenheten 
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KF §114/19   Dnr: KS 2019/138 
 
Driftbudgetramar, nämnder för budget 2020 och VP 

2021–2022 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Driftbudgetramar för nämnderna för åren 2020 och VP 

2021--2022, antas. (nettokostnader): 
 

 
 
2. Finansiella mål- Verksamhetens nettokostnader får inte 

överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella 
statsbidrag och soliditeten skall vara oförändrad eller öka 
under planperioden 2020-2022. 

 
3. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska 

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

 
4. Resursfördelning utifrån volymer inom grundskola, förskola 

och gymnasium, vård och omsorg samt funktionsstöd införs 
fr o m år 2021. Volymer utifrån vuxenutbildningen och 
individ och familjeomsorg fr o m 2022. Se över andra 
verksamheter som kan komma ifråga fr o m år 2023. 

 
5. Leasing betraktas som en form av upplåning och får endast 

ske efter samråd med kommunledningskontorets 
upphandlare och undertecknas av firmatecknare. 
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Ärendebeskrivning 

 
Enligt Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen ska 
kommunstyrelsen varje år besluta om årshjul för planering och 
uppföljning. Det innefattar arbetet med mål och budget, helårs- 
och delårsredovisningar, internkontroll, samt andra 
uppföljningar som kommunstyrelsen gör för att fullgöra sin 
uppsiktsplikt.   
 
Kommunstyrelsen beslöt 2018-11-27 anta årshjulet för 2019.  
Tidplanen enligt årshjulet har förändrats i förhållande till 
tidigare år med anledning av att en ny styrmodell för ledning 
och styrning successivt kommer att införas 2019 och ska gälla 
fullt ut från och med 2020. Beslut fattades av 
kommunfullmäktige 2019- 02-25.  
 
Syftet med den nya styrmodellen är att visa en gemensam 
struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av 
kommunen och dess verksamheter. Modellen ska främja att tid 
och kraft läggs på det som får positiv effekt på 
verksamhetsutvecklingen som leder till en förbättring och ett 
mervärde för medborgarna. 
 
Lindesbergs kommuns utvecklingsstrategi sträcker sig till och 
med 2019. Under hösten 2019 kommer ett arbete att startas upp 
för att ta fram fullmäktigemål, samt nya nämndmål att gälla från 
2020. Fullmäktige-målen skall även inkludera de finansiella 
målen och koppling till god ekonomisk hushållning för hela 
kommunkoncernen. Enligt tidplan skall de vara klara för 
antagande i fullmäktige och nämnder senast december 2019.  
 
Enligt årshjulet sker behandling av Mål- och budgetramar på 
kommunstyrelsen sammanträde 2019-05-27 och fastställande 
sker av kommunfullmäktige 2019-06-10. Nämndernas arbete 
med att anpassa internbudgeten till de ramar som 
kommunfullmäktige fastställt kommer att ske under hösten. 
Kommunstyrelsen informeras om nämndernas internbudgetar 
på sammanträde 2019-12-16.  
 
För att skapa effektivitet och långsiktighet i 
investeringsprocessen påbörjades Mål- och budgetprocessen 
2019 med en investeringsdag 2018-12-05 där förslag till femårig 
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plan för investeringar och underhåll presenterades. Underlaget 
ligger sedan till grund för beslut om investeringar och eventuella 
ökade driftkostnader vid genomförande av investeringar, 
tillsammans med mål- och budget för året efter. 
 
Analysdagen genomfördes 2019-02-25. Under dagen 
presenterades vad som hände under föregående år och vilka 
slutsatser man kan dra av det. Syftet med dagen är att den ska 
utgöra underlag för kommande planeringsprocess. 
 
Workshop för Plan för hållbar kommunalservice – Att äga 
framtiden- genomfördes 2019-03-25 med syfte att diskutera 
kommunens utbud av välfärd och service utifrån en långsiktig 
planering. Presentation av ekonomiska 
planeringsförutsättningar, som exempelvis befolkningsprognos, 
prognos över volymjusteringar, skatteunderlag och 
omvärldsanalys presenterades vid Mål- och budgetseminarium  
2019-03-13. Förvaltningschefer, stabschefer och VD:ar i 
kommunala bolag presenterade vilka förutsättningar som finns 
för att nå den verksamhet som presenterades på analysdagen 
utifrån given budgetram. Under dagen fanns även utrymme för 
politiska diskussioner inför fortsatt arbete med att fördela 
budgetramar.  
 
Notera att det i Mål- och budget 2019 och VP 2020--2021 redan 
finns beslutade ramminskningar för 2020 enligt följande, Mnkr: 

Kommunstyrelsen  11,0 

Samhällsbyggnadsförbundet     *) 

Barn- och utbildningsnämnden   7,0 

Socialnämnden    3,0 

Totalt   21,0 
 
*) Belopp ej angivet ingår som del i de 11 Mnkr som redovisas 
under kommunstyrelsen. 
 
Nästa Mål- och budgetseminarium ägde rum 2019-04-29-30 och 
då presenterades en uppdatering av omvärldsanalysen, den 
reviderade befolkningsprognosen, kortfattat 
vårändringsbudgeten och vårpropositionen samt konsekvenser 
av investeringsstopp 2020. De ekonomiska 
planeringsförutsättningarna har sedan förra seminariet 
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förändrats då den reviderade befolkningsprognosen innebär 
lägre skatteintäkter. 
 
Förvaltningscheferna lämnade en helårsprognos för 2019 
upprättad efter mars månad, presenterade genomförda 
effektiviseringar 2019, beslutade effektiviseringar 2020 samt 
övergripande konsekvenser av tilldelad ram 2020. 
Kommunstyrelsen effektiviseringskrav har av 
kommundirektören fördelats genom att utskottet för stöd och 
strategi (inkl. kommun-ledningskontoret), tillväxtförvaltningen 
samt samhällsbyggnads-förbundet redovisat 
konsekvenser/reduceringar för vardera 4 Mnkr. Politiska 
diskussioner i grupper med möjlighet att ställa frågor till 
tjänstepersonerna skedde under dag två. 
 
Några dagar efter seminariet (2019-05-02) lämnade Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) en ny skatteunderlagsprognos 
som innebär ökade skatteintäkter. Befolkningsprognosen har 
vidare räknats om av Statistiska Centralbyrån (SCB) Med dessa 
nya prognoser innebär det att skatteintäkterna ökar med 4 Mnkr 
för 2020. SKL har vidare meddelat en höjning av de preliminära 
arbetsgivaravgifterna, inklusive avtalsförsäkringar och 
pensioner (PO-pålägg) med 1 % f r om 2020, vilket innebär 8 
Mnkr i ökade kostnader. Budgetförstärkning för indexering av 
hyror enligt hyresavtal med det kommunala fastighetsbolaget 
(FALAB), 3 Mnkr per år ingår även i de nya beräkningarna. 
 
Majoritetens förslag innebär ytterligare ramminskningar med 
30 Mnkr för att nå det finansiella målet på 99% enligt följande: 
  
Kommunstyrelsen                         5,1 

Barn- och utbildningsnämnden 13,2 

Socialnämnden  11,4 

Samhällsbyggnadsnämnden   0,3 

Totalt   30,0 
 
Totalt föreslås minskade budgetramar med 51 Mnkr för 2020. 
Detaljer finns i bilaga 1. 
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Fastställande av investeringsbudget samt en totalbudget 
innehållande även fullmäktigemål kommer att ske senare under 
året då den nya utvecklingsstrategin finns framtagen. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
6. Driftbudgetramar för nämnderna för åren 2020 och VP 

2021--2022, antas. (nettokostnader): 
 

 
 
7. Finansiella mål- Verksamhetens nettokostnader får inte 

överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella 
statsbidrag och soliditeten skall vara oförändrad eller öka 
under planperioden 2020-2022. 

 
8. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska 

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

 
9. Resursfördelning utifrån volymer inom grundskola, förskola 

och gymnasium, vård och omsorg samt funktionsstöd införs 
fr o m år 2021. Volymer utifrån vuxenutbildningen och 
individ och familjeomsorg fr o m 2022. Se över andra 
verksamheter som kan komma ifråga fr o m år 2023. 

 
10. Leasing betraktas som en form av upplåning och får endast 

ske efter samråd med kommunledningskontorets 
upphandlare och undertecknas av firmatecknare. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustavsson (S), Jonas Kleber (C), Inger Griberg (MP), Nils 
Detlofsson (L), Markus Lundin (KD), Bengt Storbacka (S), Anders 
Persson (LPO), John Omoomian (S), Nafih Mawlod (S), Johan 
Andersson (C) och Magnus Storm (C) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Tommy Lönnström (SD), Mats Seijboldt (SD), Jari Mehtäläinen 
(SD), Thord Durnell (SD), Fredrik Rosenbecker (SD), Björn 
Larsson (SD), Krister Jakobsson (SD), Tom Persson och Lars 
Ljunggren (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Ekonomienheten 
 
För kännedom 

Samtliga nämnder 
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KF §115/19   Dnr: KS 2019/105 
 
Digitalisering 1-1 barn- och utbildningsförvaltningen, 

tilläggsbudget 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. Bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsbudget för 
2019 med 2 000 000 kronor för investeringsprojektet 
Digitalisering 1-1, projekt nummer 97 008  
 

2. Finansiering sker ur det egna kapitalet. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Barn- och utbildningsnämnden har 2019-03-11, § 28 beslutat att 
hos kommunstyrelsen och kommunfullmäktige begära täckning för 
ett totalinförande för 1-1 satsning i åk 4-9 med 2 000 000 kronor.  
 
Nämnden beslöt vidare att barn- och utbildningsförvaltningen får i 
uppdrag att lyfta frågan om att begära täckning för årlig 
budgetökning om ca 1 500 000 kronor för grundskolan och ca 1 
300 000 kronor för gymnasieskolan på kommunstyrelsens 
budgetberedning under våren 2019.  
 
Detta ärende avser endast införandet i åk 4-9. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

3. Bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsbudget för 
2019 med 2 000 000 kronor för investeringsprojektet 
Digitalisering 1-1, projekt nummer 97 008  
 

4. Finansiering sker ur det egna kapitalet. 
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-06-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §116/19   Dnr: KS 2019/174 
 
Inköp av datorer 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
Ändra från att leasa datorer till att köpa och äga/förvalta dem. 
 
IT-avdelningen köper in/förvaltar datorer till samtliga 
förvaltningar på administrativa sidan i Lindesbergs kommun 
 
Detta skall finansieras genom ett tilläggsanslag till budgeten för 
övergången till inköp, och sedan enl. en matris kostnadsfördelas 
utrustningen till kommunens all administrativ personal. 
Tilläggsanslaget till budgeten beräknas till 1 600 000 kr. 
Investeringsprojektnummer 90 000 
 
Finansiering sker ur det egna kapitalet. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Idag leasas all datorutrustning av 3Step IT. Utrustningen leasas 
på 3 år och återlämnas sedan till 3Step IT.  
 
Vid händelse av skadad/trasig/stulen utrustning får Lindesbergs 
kommun betala ett pris på 10% av inköpspriset för detta, även 
fast utrustningen redan är betald.  
 
Om utrustning köps kan personal på IT-avdelningen bedöma 
utrustningens livslängd. Detta skulle medföra att livslängden 
kan förlängas och då få en lägre kostnad totalt sett.  
 
Det viktiga är att det är IT-avdelningen som avgör utrustningens 
kondition och att inte någons förvaltnings budget som får avgöra 
livslängden (kortare eller längre).  
 
När IT-avdelningen har bedömt utrustningen som förbrukad, 
skall den avyttras till en ”Brooker” som i bästa fall betalar en 
summa pengar för datorskrotet, men som måste ta ansvar för att 
all ev. data på utrustningen förstörs. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-06-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ett beställningsformulär kommer att byggas upp där resp. chef 
kan beställa utrustning och klart se hur mycket kostnaden blir 
för resp. avd./förvaltning. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Ändra från att leasa datorer till att köpa och äga/förvalta dem. 
 
IT-avdelningen köper in/förvaltar datorer till samtliga 
förvaltningar på administrativa sidan i Lindesbergs kommun 
 
Detta skall finansieras genom ett tilläggsanslag till budgeten för 
övergången till inköp, och sedan enl. en matris kostnadsfördelas 
utrustningen till kommunens all administrativ personal. 
Tilläggsanslaget till budgeten beräknas till 1 600 000 kr. 
Investeringsprojektnummer 90 000. 
 
Finansiering sker ur det egna kapitalet. 
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-06-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §117/19   Dnr: KS 2019/112 
 
Ändring i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen med anledning av ny lag om tobak och 

liknande produkter 
 
Beslut 

 

2§ punkt 5 i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen ändras till: 
 
Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak 
och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 
 
Ändringen ska gälla från den 1 juli. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Den 1 juli 2019 börjar lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter gälla. Denna lag ersätter nuvarande tobakslag 
(1993:581) och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 
 
Det är kommunen som utövar tillsynen enligt dessa lagar och 
uppgifterna utförs idag av Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen. Förändringen i reglementet är endast en 
administrativ ändring för att säkerställa att nämnden även i 
fortsättningen kan bedriva tillsynen av tobak och elektroniska 
cigaretter. 
 
I samband med revideringen tas numreringen av lagarna bort. 
Detta för att undvika kontinuerliga revideringar av reglementet 
vid förändringar i lagstiftningen. Förändringen påverkar inte 
reglementet i sak. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Lindesberg 
besluta att 2§ punkt 5 i reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ändras till: 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-06-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak 
och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 
 
Ändringen ska gälla från den 1 juli. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 
För kännedom 

Samtliga medlemskommuner 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-06-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §118/19   Dnr: KS 2019/113 
 
Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak 

och liknande produkter, alkohol och handel med vissa 

receptfria läkemedel 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige antar taxa för prövning och tillsyn enligt 
lagen om tobak och liknande produkter, alkohollagen samt lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel under förutsättning 
att övriga kommuner antar taxan. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Den 1 juli 2019 ersätts nuvarande tobakslag och lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare av lagen om 
tobak och liknande produkter. Den nya lagen innebär bland 
annat att handel med tobak blir tillståndspliktig. Enligt 
nuvarande lag krävs endast anmälan vid försäljning av tobak. 
 
Som grund för beräkning av avgiften har först en timtaxa 
räknats fram. En modell från Sveriges kommuner och landsting 
har använts för beräkning av timkostnaden. Därefter har 
tidsåtgången för genomsnittliga ärende beräknats. Avgiften har 
fastställts genom att multiplicera timavgiften med tidsåtgången. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Lindesberg 
besluta att anta taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om 
tobak och liknande produkter, alkohollagen samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel under förutsättning att 
övriga kommuner antar taxan. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 
För kännedom 

Samtliga medlemskommuner 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-06-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-06-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §119/19   Dnr: KS 2019/161 
 
Gemensam taxa för markåterställningsarbeten för 

Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs 

kommun 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige godkänner Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagens föreslagna revidering av taxa för 
markåterställningsarbeten för Lindesbergs kommun. Taxan ska 
börja gälla från och med 2019-07-01. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Samhällsbyggnadsförbundet ansvarar för mottagandet, 
handläggning och beslut gällande grävtillstånds- och 
återställningsanmälan i kommunägd mark och ansvarar sedan 
för återställningsarbetet. Den som utför grävning i kommunägd 
mark får ej återställa hårdjordyta efter det egna arbetet, utan 
detta ombesörjs av förbundet. Vår taxa bygger på det 
branschspecifika regelverket anläggnings-AMA och vad som 
behöver åtgärdas efter att grävning har utförts i kommunägd 
mark, samt de priser som ingår i vårt avtal med upphandlad 
entreprenör. 
 
Förbundet har tagit fram ett förslag till revidering av taxor för 
antagande i respektive kommuns fullmäktige enligt bilaga. Dessa 
taxor börjar gälla efter beslut i respektive kommun. Taxorna 
måste revideras utifrån de olika index som ingår i avtalet med 
entreprenören, detta sker årligen men kan även ske under 
pågående säsong för beläggningsarbeten då ett av indextalen ska 
regleras månadsvis. 
 
Avtalet med nuvarande entreprenör gäller alla fyra 
kommunerna och med ett fast pris med indexreglering och 
därför ska taxan vara gemensam. 
 
Avtalstiden för entreprenören är gällande fram till 2020-10-09. 
 
Förslag till beslut 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-06-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens föreslagna revidering 
av taxa för markåterställningsarbeten för Lindesbergs kommun. 
Taxan ska börja gälla från och med 2019-07-01. 
 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
För kännedom 

Samtliga medlemskommuner 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-06-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §120/19   Dnr: KS 2018/5 
 
Detaljplan för Rådhuskvarteret 5 i Lindesberg för 

byggnation av bostäder och verksamhetslokaler av 

Fastigheter i Linde AB 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Rådhuskvarteret 5 m.fl. 
i Lindesbergs kommun. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergsbostäder AB arbetat fram ett förslag till detaljplan 
för Rådhuskvarteret 5 m.fl. i Lindesbergs kommun. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 
bostäder, handel och kontor i kvarterets östra del och därtill 
skapa en parkyta centralt i kvarteret. Syftet är även att anpassa 
ny bebyggelse och gårdsmiljöer efter de kulturhistoriska värden 
som finns i området. 
 
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 2018-10-
24 – 2018-11-22. Därefter har förslaget varit utsänt på 
granskning under tiden 2019-04-12 – 2019-05-06. Under 
granskningstiden har reviderade planhandlingar funnits 
tillgängliga på stadsarkitektkontoret, biblioteket i Lindesberg 
samt digitalt på www.sbbergslagen.se 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
detaljplan för Rådhuskvarteret 5 m.fl. i Lindesbergs kommun. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Hans Lindkvist (V) föreslår avslag. Anders Persson (LPO) 
föreslår bifall till Hans Lindkvists (V) förslag. 
 
Irja Gustavsson (S), Pär-Ove Lindqvist (M), Inger Griberg (MP), 
Nils Detlofsson (L), Jonas Kleber (C), Jan Hansson (M), Mats 

http://www.sbbergslagen.se/
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-06-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Seijboldt (SD) och Markus Lundin (KD) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår att kommunfullmäktige ställer Hans 
Lindkvists (V) förslag om avslag mot kommunstyrelsens förslag 
och finner att kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.  
 
Ordförande ställer Hans Lindkvists (V) förslag mot 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs 
och genomförs enligt följande: de som röstar för 
kommunstyrelsens förslag röstar ja, de som röstar för Hans 
Lindkvists (V) förslag röstar nej.  Omröstningen utföll med 40 ja 
och 4 nej. En ledamot frånvarande. Av röstningslistan nedan 
framgår hur var och en av ledamöterna röstade. 
 

Nr Namn Ja Nej 

1 
Joacim Hermansson 
(S) 

X  

2 Irja Gustavsson (S) X  

3 Linda Svahn (S) X  

4 Jonas Bernström (S) X  

5 John Omoomian (S) X  

6 Ingela Larsson (S) X  

7 Anders Ceder (S) X  

8 Bo Stenberg (S) X  

9 Nafih Mawlod (S) X  

10 Lennart Olsson (S) X  

11 Bengt Storbacka (S) X  

12 Margareta Ahlm (S) X  

14 Lena Kallionpää (S) X  

15 Ulf Axelsson (V)  X 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-06-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Nr Namn Ja Nej 

16 Gunilla Remnert (V)  X 

17 Hans Lindkvist (V)  X 

18 Jonas Kleber (C) X  

19 
Christina Pettersson 
(C) 

X  

20 Magnus Storm (C) X  

21    

22 Johan Andersson (C) X  

23 Tuula Marjeta (C) X  

24 
Pär-Ove Lindqvist 
(M) 

X  

25 Lillemor Bodman (M) X  

26 Jan Hansson (M) X  

27 Anniette Lindvall (M) X  

28 Tomas Klockars (M) X  

29 
Fredrik Lindmark 
(M) 

X  

30 
Sven Erik Larsson 
(M) 

X  

31 Bertil Jansson (M)  X  

32 Nils Detlofsson (L) X  

33 Markus Lundin (KD) X  

34 
Margareta Andergard 
(KD) 

X  

35 Inger Griberg (MP) X  

36 
Tommy Lönnström 
(SD) 

X  

37 Mats Seijboldt (SD) X  

38 Jari Mehtäläinen (SD) X  

39 Thord Durnell (SD) X  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (49) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-06-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Nr Namn Ja Nej 

40 
Fredrik Rosenbecker 
(SD) 

X  

41 Björn Larsson (SD) X  

42 
Krister Jakobsson 
(SD) 

X  

43 Tom Persson (SD) X  

44 Lars Ljunggren (SD) X  

45 
Anders Persson 
(LPO) 

 X 

13 Arnold Bengtsson (S) X  

 
Reservationer 

 

Gunilla Remnert (V), Hans Lindkvist (V), Ulf Axelsson (V) och 
Anders Persson (LPO) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Hans Lindkvists (V) förslag.  
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-06-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §121/19  Dnr: KS 2019/146 
 
Kommunalt bidrag och finansiering av fyrverkerier 

och andra pyroteknisk shower 
 
Beslut 

 

Lindesbergs kommun bidrar inte till finansiering av fyrverkerier 
och andra pyrotekniska shower. Ej heller ges bidrag till 
arrangemang där sådana inslag förekommer med start från 
2020-01-01.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Hantering av fyrverkerier har de senaste åren blivit en stor fråga 
i många kommuner. Det finns kommuner som infört totalförbud 
för all användning av fyrverkerier och pyroteknik i kommen. De 
förbuden har dock rivits upp men flera kommuner har kraftigt 
begränsat användningen av fyrverkerier till speciella dagar och 
tider. 
 
Innan omorganisationen i kommunen tog den gamla Kultur- och 
fritidsförvaltningen beslut om att föreningsbidrag inte fick 
användas till fyrverkerier. Samtidigt finansierade kommunen, 
via näringslivsenheten, fyrverkerier som användes till 
Valborgsmässofirande och Sommarsaluten båda i Lindesbergs 
tätort. Finansiering av fyrverkerier är aktuell för dessa 
arrangemang även under 2019. Totalt uppgår beloppet till ca 
120 000 kr. I år har dock bidraget villkorat så att fyrverkerier 
som smäller inte får användas. 
 
Förslag till beslut 

 

Lindesbergs kommun bidrar inte till finansiering av fyrverkerier 
och andra pyrotekniska shower. Ej heller ges bidrag till 
arrangemang där sådana inslag förekommer med start från 
2020-01-01.  
 

_____ 

 
Meddelas för kännedom 

Tillväxtförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-06-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §122/19   Dnr: KS 2019/171 
 
Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen kvartal 4, 2018 
 
Beslut 

 

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4, 2018 läggs till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

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

 
Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 2018 läggs till 
handlingarna. 

 

_____ 

 
För kännedom 

Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-06-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §123/19   Dnr: KS 2019/122 
 
Val av nämndemän till Örebro tingsrätt 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige utser för perioden 2020-2023: 
 

1. Birgitta Asp Ericsson  
2. Joacim Hermansson 
3. Bo Stenberg  
4. Anders Åbyhammar 
5. Maud Segerstedt 
6. Lennart Åberg  
7. Göran Gustavsson  
8. Carl-Henrik Ling  
9. Mats Seijboldt  
10. Krister Jakobsson 

  
Inför nästa val uppmuntras partierna tänka på ålder, kön och 
etnicitet när nomineringar till nämndemän görs. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Örebro Tingsrätt inkom den 8 april 2019 med en begäran om att 
Lindesbergs kommun ska utse 10 nämndemän. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår:  
  

11. Birgitta Asp Ericsson  
12. Joacim Hermansson 
13. Bo Stenberg  
14. Anders Åbyhammar 
15. Maud Segerstedt 
16. Lennart Åberg  
17. Göran Gustavsson  
18. Carl-Henrik Ling  
19. Mats Seijboldt  
20. Krister Jakobsson 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Inför nästa val uppmuntras partierna tänka på ålder, kön och 
etnicitet när nomineringar till nämndemän görs. 
 
Reservationer 

 

Inger Griberg (MP) reserverar sig mot beslutet på grund av 
ojämn fördelning gällande ålder och kön. 
 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 
 
För kännedom 

Örebro tingsrätt 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (49) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §124/19   Dnr: KS 2019/43 
 
Redovisning av kommunalt partistöd 2018 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige godkänner utbetalning av partistöd för 
2020 till partierna enligt följande: 
 
Socialdemokraterna 213 900 kr 
Sverigedemokraterna 144 150 kr  
Moderaterna 130 200 kr  
Centerpartiet 102 300 kr  
Miljöpartiet 32 550 kr  
Vänsterpartiet 60 450 kr  
Liberalerna 32 550 kr  
Kristdemokraterna 46 500 kr  
Landsbygdspartiet oberoende 32 550 kr. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Från och med 1 februari 2014 har nya regler för partistöd i 
kommunallagen trätt i kraft, dessa ska gälla från och med 2015-
01- 01. Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige § 161/2014 
att anta nya riktlinjer för kommunalt partistöd i Lindesbergs 
kommun.  
 
I kommunens riktlinjer för partistöd samt i kommunallagens 1 
kap 12 § står det att beslut om att betala ut partistöd ska fattas 
av fullmäktige minst en gång per år. Det står även att om 
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen senast den 31 maj utbetalas inget  
stöd för nästkommande år.  
 
Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige har 
lämnat in redovisning och granskningsrapport för 2018. 
Landsbygdspartiet oberoende har inte inkommit med 
redovisning eftersom de under föregående mandatperiod inte 
var representerade i kommunfullmäktige. 
 
Partistödet betalas årligen ut i förskott, senast 1 september.  
Väljer kommunfullmäktige att godkänna redovisning och  
granskning ska partistöd för 2020 betalas ut enligt följande:  
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Kommunfullmäktige 
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Socialdemokraterna 213 900 kr 
Sverigedemokraterna 144 150 kr  
Moderaterna 130 200 kr   
Centerpartiet 102 300 kr  
Miljöpartiet 32 550 kr  
Vänsterpartiet 60 450 kr  
Liberalerna 32 550 kr  
Kristdemokraterna 27 90 kr  

Landsbygdspartiet oberoende 46 500 kr  
 
Partistödet består av:  
Ett grundstöd, som uppgår till 40 % av prisbasbeloppet  
Ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet  
 
Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
utbetalning av partistöd för 2020 till partierna enligt följande: 
 
Moderaterna 130 200 kr  
Centerpartiet 102 300 kr  
Miljöpartiet 32 550 kr  
Vänsterpartiet 60 450 kr  
Liberalerna 32 550 kr  
Kristdemokraterna 46 500 kr  
Landsbygdspartiet oberoende 32 550 kr. 
 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna får i uppdrag att 
komplettera med resultatrapport och verksamhetsberättelse för 
beslut i kommunfullmäktige i september 2019. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Arnold Bengtsson (S) föreslår att partistöd även ska betalas ut 
till Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, eftersom 
båda partierna inkommit med redovisning innan 
kommunfullmäktiges sammanträde.  
 

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (49) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-06-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår att kommunfullmäktige först behandlar 
utbetalning till de partier som kommunstyrelsen föreslår. 
Därefter behandlas Arnold Bengtssons (S) tilläggsförslag, att 
utbetalning även ska ske till Socialdemokraterna och 
Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige godkänner 
beslutsgången.  
 
Ordförande behandlar först utbetalning till de partier som 
kommunstyrelsen föreslår och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande behandlar därefter Arnold Bengtssons (S) 
tilläggsförslag, att utbetalning även ska ske till 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Arnold Bengtssons (S) 
förslag.   
 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 
 
För kännedom 

Samtliga partier 
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KF §125/19   Dnr: KS 2018/294 
 
Svar på motion från Christina Pettersson (C) och 

Tuula Marjeta (C) om att förbättra anhörigstödet i 

Lindesbergs kommun 
 
Beslut 

 

Motionen besvaras med yttrande från socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Christina Pettersson (C) och Tuula Marjeta (C) inkom den 20 
augusti 2018 med en motion där de föreslår att Lindesbergs 
kommun utökar den kostnadsfria avlösningen från 10 timmar 
per månad till att gälla 15 timmar per månad från och med den 1 
januari 2019. 
 
Socialnämnden under hösten har utarbetat nya riktlinjer 
gällande anhörigstöd och demensdagvård.  
 
I de nya riktlinjerna står förvaltningen fast vid att den 
kostnadsfria avlösningen ska fortsätta att erbjudas 10 timmar 
per månad, dag- och kvällstid samt helger. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
Motionen besvaras med yttrande från socialnämnden. 
 

_____ 

 
För kännedom 

Socialnämnden 
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KF §126/19   Dnr: KS 2018/458 
 
Svar på motion från Inger Griberg (MP) och Bengt 

Evertsson (MP) om att erbjuda alla som fyllt 90 år 

plats på äldreboende utan biståndsbeslut 
 
Beslut 

 

Motionen avslås med hänvisning till socialnämndens beslut den 
11 april 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Inger Griberg (MP) och Bengt Evertsson (MP) inkom den 13 
november 2018 med en motion där de föreslår att personer 
boende i Lindesbergs kommun och som är 90 år och äldre ska 
kunna välja att bo kvar hemma med hemtjänst eller flytta till ett 
äldreboende utan biståndsbeslut. 
 
Socialförvaltningen inkom med yttrande: 
 
I riktlinjerna för biståndsbedömning inom vård och omsorg 
beskrivs grunden för att få en plats på ett vårdboende bedöms 
utifrån: Den som, på grund av sjukdom, har omfattande vård-, 
omsorgs- och trygghetsbehov, behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser samt tillsyn dygnet runt, kan beviljas 
vårdboendeplats om behoven inte kan tillgodoses i det ordinära 
boendet. 
 
Detta innebär att insatser som hemtjänst och trygghetstillsyn 
ska ha provats men inte räcker till då behovet är för stort att 
tillgodose i det ordinära boendet.  
 
Vård- och omsorgsbehovet ska inte vara av övergående 
karaktär. 
 
Vårdboende innefattar vård, omsorg, praktisk hjälp, hälso- och 
sjukvårdsinsatser samt tillsyn utifrån den enskildes individuella 
behov och förutsättningar. 
 
Socialnämnden beslutade den 11 april 2019 att 
biståndshandläggarna följer aktuella riktlinjer för 
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biståndsbedömning inom vård och omsorg. Riktlinjerna är 
antagna av socialnämnden.  
 
Motionen avslås. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
Motionen avslås med hänvisning till socialnämndens beslut den 
11 april 2019. 

 

_____ 

 

 
För kännedom 

Socialnämnden 

 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (49) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunfullmäktige 

 
2019-06-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KF §127/19   Dnr: KS 2018/499 
 
Utökning av kommunalt verksamhetsområde för 

spillvatten och vatten och avlopp i Gamla Vibyn, Frövi 
 
Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka befintligt 
verksamhetsområde i Frövi, till att nu också innefatta Gamla 
Vibyn, beläget väster om Fröviån och norr om Centralvägen.  

 
Följande fastigheter ska ingå i det nya verksamhetsområdet:  
Frövi 1:6, Frövi 1:14, Frövi 1:17, Frövi 1:39, Frövi 1:42, Frövi 
1:43 (obebyggt), Frövi 1:44, Frövi 1:45, Frövi 1:48 (obebyggt), 
Frövi 1:49, Frövi 1:50, Frövi 1:51 och Vibyn 1:12. 
 
Ärendebeskrivning 

 
De berörda fastigheterna med undantag från Frövi 1:6, 1:43 och 
1:48 ingår sedan länge i Frövi-Vibyns vatten- och 
avloppsförening. Kommunalt vatten har försörjt området via 
föreningen sedan 1975.  
 
Efter att fastigheternas enskilda avloppsanläggning dömdes ut 
av miljökontoret efter en inventering 2010 har miljökontoret 
tryckt på om att området borde tas in i kommunalt 
verksamhetsområde för spillvatten. Att området består av 
sammanhållen bebyggelse och ligger i nära anslutning till 
befintligt verksamhetsområde enligt 100 meters regeln är en 
stor anledning till att planer på nytt verksamhetsområde funnits 
sedan 2011.  
 
Av olika anledningar har projektet dragit ut på tiden, varför 
föreningens gemensamma brunn anslutits till det kommunala 
nätet som en akutinsats, då kommunala ledningar byggdes ut till 
det nya exploateringsområdet vid Vibyn, söder om Centralvägen.  
VA bedömer att det med tanke på nämnda omständigheter att 
det nu är hög tid att utöka verksamhetsområdet vid Gamla 
Vibyn. 
 
Kommunfullmäktiges beslut (KF §50/19) förtydligas med att 
gälla även vatten och avlopp.  
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Förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka befintligt 
verksamhetsområde i Frövi, till att nu också innefatta Gamla 
Vibyn, beläget väster om Fröviån och norr om Centralvägen.  

 
Följande fastigheter ska ingå i det nya verksamhetsområdet:  
Frövi 1:6, Frövi 1:14, Frövi 1:17, Frövi 1:39, Frövi 1:42, Frövi 
1:43 (obebyggt), Frövi 1:44, Frövi 1:45, Frövi 1:48 (obebyggt), 
Frövi 1:49, Frövi 1:50, Frövi 1:51 och Vibyn 1:12. 
 
_____ 

 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KF §128/19   Dnr: KS 2019/156 
 
Årsredovisning för Samordningsförbundet i norra 

Örebro län, SOFINT, 2018 
 
Beslut 

 

1. Årsredovisning 2018 för SOFINT godkänns  
2. Styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2018.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Årsredovisning för Samordningsförbundet i norra Örebro län, 
SOFINT, 2018. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustavsson (S) föreslår: 
  
1. Årsredovisning 2018 för SOFINT godkänns  
2. Styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2018.  
 
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår: 
 
1. Årsredovisning 2018 för SOFINT godkänns  
2. Styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas inte 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.  
 
Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår att kommunfullmäktige först behandlar 
punkten om godkännande av årsredovisningen. Därefter ställs 
Irja Gustavssons (S) förslag om ansvarsfrihet mot Jari 
Mehtäläinens (SD) förslag om att inte bevilja ansvarsfrihet. 
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.  
 
Ordförande behandlar först punkten om godkännande av 
årsredovisning och finner att kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisning 2018 för SOFINT. 
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Därefter ställer ordförande Irja Gustavssons (S) förslag mot Jari 
Mehtäläinens (SD) förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Irja Gustavssons (S) förslag. Omröstning begärs 
och genomförs enligt följande: de som röstar för Irja 
Gustavssons (S) förslag röstar ja, de som röstar för Jari 
Mehtäläinens (SD) förslag röstar nej.  Omröstningen utföll med 
27 ja, 12 nej, 5 avstod och 1 ledamot frånvarande. Av 
röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna 
röstade. 
 

Nr Namn Ja Nej Avstår 

1 
Joacim Hermansson 
(S) 

X  
 

2 Irja Gustavsson (S) X   

3 Linda Svahn (S) X   

4 Jonas Bernström (S) X   

5 John Omoomian (S) X   

6 Ingela Larsson (S) X   

7 Anders Ceder (S) X   

8 Bo Stenberg (S) X   

9 Nafih Mawlod (S) X   

10 Lennart Olsson (S) X   

11 Bengt Storbacka (S) X   

12 Margareta Ahlm (S) X   

14 Lena Kallionpää (S) X   

15 Ulf Axelsson (V)   X 

16 Gunilla Remnert (V)   X 

17 Hans Lindkvist (V)   X 

18 Jonas Kleber (C) X   

19 
Christina Pettersson 
(C) 

X  
 

20 Magnus Storm (C) X   
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Nr Namn Ja Nej Avstår 

21     

22 Johan Andersson (C) X   

23 Tuula Marjeta (C) X   

24 
Pär-Ove Lindqvist 
(M) 

X  
 

25 Lillemor Bodman (M) X   

26 Jan Hansson (M) X   

27 Anniette Lindvall (M) X   

28 Tomas Klockars (M) X   

29 
Fredrik Lindmark 
(M) 

X  
 

30 
Sven Erik Larsson 
(M) 

X  
 

31 Bertil Jansson (M)  X   

32 Nils Detlofsson (L)   X 

33 Markus Lundin (KD)  X  

34 
Margareta Andergard 
(KD) 

 X 
 

35 Inger Griberg (MP)   X 

36 
Tommy Lönnström 
(SD) 

 X 
 

37 Mats Seijboldt (SD)  X  

38 Jari Mehtäläinen (SD)  X  

39 Thord Durnell (SD)  X  

40 
Fredrik Rosenbecker 
(SD) 

 X 
 

41 Björn Larsson (SD)  X  

42 
Krister Jakobsson 
(SD) 

 X 
 

43 Tom Persson (SD)  X  

44 Lars Ljunggren (SD)  X  
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Nr Namn Ja Nej Avstår 

45 
Anders Persson 
(LPO) 

 X 
 

13 Arnold Bengtsson (S) X   

 
 
Reservationer 

 

 Tommy Lönnström (SD), Mats Seijboldt (SD), Jari Mehtäläinen 
(SD), Thord Durnell (SD), Fredrik Rosenbecker (SD), Björn 
Larsson (SD), Krister Jakobsson (SD), Tom Persson (SD), Lars 
Ljunggren (SD), Anders Persson (LPO), Markus Lundin (KD), 
Margareta Andergard (KD) reserverar sig mot beslutet.   
 
_____ 
 
För kännedom: 

SOFINT 
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KF §129/19   Dnr: KS 2019/187 
 
En enkel fråga från Lillemor Bodman (M) om att 

montera angöringsringar på Kyrkbryggans södra sida 

som gästbryggor före midsommar 
 
Beslut 

 

Frågan ställs och besvaras. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en enkel fråga till 
kommunstyrelsens ordförande, Irja Gustavsson (S). 
 
Förslag till beslut  

En enkel fråga ställs och besvaras. 
 

_____ 

 
För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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KF §130/19   Dnr: KS 2019/186 
 
Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i 

socialnämnden efter Sanna Jansson (L) 
 
Beslut 

 

1. Sanna Janssons (L) avsägelse som ersättare i socialnämnden 
godkänns 

2. Platsen som ersättare i socialnämnden lämnas vakant 
tillsvidare. 
 

Ärendebeskrivning 

 
Sanna Jansson (L) har den 5 juni 2019 inkommit med sin 
avsägelse som ersättare i socialnämnden. 
 

Förslag till beslut  

 
Kommunfullmäktige godkänner Sanna Janssons (L) avsägelse 
som ersättare i socialnämnden. 
 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Sanna Jansson (L) 
Socialnämnden 
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KF §131/19   Dnr: KS 2019/178 
 
Motion från Markus Lundin (KD) om sommarvistelse 

för ensamma äldre 
 
Beslut 

 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Markus Lundin (KD) har inkommit med en motion där hen 
föreslår att kommunen i samarbete med föreningar och 
organisationer erbjuder äldre ensamma en chans till några 
dagars vistelse på en naturskön plats där man kan delta träffa 
nya vänner och delta i olika aktiviteter och program med fokus 
på hälsa och livskvalité vilket på sikt kan leda till ökad psykisk 
och fysisk god hälsa. 
 
Förslag till beslut  

 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
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KF §132/19   Dnr: KS 2019/179 
 
Medborgarförslag om gångtunnel under järnvägen 

från järnvägs- och busstation till Banvägen 
 
Beslut 

 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 

 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att den gamla gångtunneln under järnvägen, i 
samband med banverkets byggnadsarbete, ersätts av en ny, 
bättre och trevligare tunnel. 
 
Förslag till beslut  

 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 

 
 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 

Medborgaren 
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KF §133/19 
 
Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunfullmäktige: 
 
2019-03-25 Stadshus § 11 Verksamhet inom Besök 
Linde AB - Stripa gruvområde Dnr  

  

 
2019-04-11 Granskning av bokslut och årsredovisning 
för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2018 Dnr  

  

 
2019-04-16 Riskanalys och revisionsplan för Nerikes 
Brandkår 2019 Dnr  

  

 
2019-05-03 Protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet Bergslagens 
överförmyndarnämnd för Hällefors Lindesberg 
Ljusnarsberg och Nora kommuner Dnr  

  

 
2019-05-16 Inom rådande budgetram kommer 
socialnämnden ej uppfylla verksamhetens mål - ställd 
till kommunfullmäktige Dnr KS 2019/116 

  

 
2019-05-21 Granskning av efterlevnad av NIS-
direktivet samt Revisionsrapport från KPMG AB Dnr  

  

 
2019-05-21 Uppföljning av tidigare 
revisionsgranskningar av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen Dnr  

  

 
 
2019-05-27 Uppföljning och analys april 2019 - 
lägesrapport uppdaterad 2019-05-27 Dnr KS 2019/116 
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2019-05-15 Projektrapport Antologin Bergslagens 
Finska berättelser Dnr KS 2018/374 
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KF §134/19   Dnr: KS 2019/170 
 
Interpellation från Sanna Jansson (L) till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens ordförande 

om brandposter 
 
Beslut 

 

Interpellationen är besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Sanna Jansson (L) har inkommit med en interpellation till 
ordförande i Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen. Direktionens ordförande, Anders Ceder (S), har 
inkommit med skriftligt svar om att en översyn av brandposter 
har påbörjats. En diskussion med räddningstjänsten har 
påbörjats om vilka brandposter de anser nödvändiga i 
framtiden. När det gäller skogsbränder tas vatten ofta ur andra 
källor. 
 
Förslag till beslut  

 
Interpellationen ställs och besvaras. 
 
_____ 

 
För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

 

 
 


