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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-03-26  

 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-9:20, 14:10-14:30 

Beslutande: Linda Svahn (S) 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Tommy Kragh (S), §60 
Jonas Kleber (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M), jäv §75 
Lillemor Bodman (M) 
Markus Lundin (KD) 
Mats Seijboldt (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Anders Ceder (S) för Irja Gustavsson (S) §60 
Magnus Eriksson (C) för Susanne Karlsson (C) 
Jan Hansson (M) för Nils Detlofsson (L) 
Sofie Krantz (S) för Tommy Kragh (S) §75 
Conny Ärlerud (M) för Pär-Ove Lindqvist (M) §75 
Sandra Olsson (S) för Irja Gustavsson (S) §75 
Fredrik Rosenbecker (SD) för Mats Seijboldt (SD) §75 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Sara Eidevald, kommunikatör 
Joacim Hermansson (S), ersättare som ej tjänstgör 
Sandra Olsson (S), ersättare som ej tjänstgör §60 
Sofie Krantz (S), ersättare som ej tjänstgör §60 
Maria-Pia Karlsson (C), ersättare som ej tjänstgör 
Fredrik Vessling (V), ersättare som ej tjänstgör 
Conny Ärlerud (M), ersättare som ej tjänstgör §60 
Inger Griberg (MP), ersättare som ej tjänstgör §75 
Fredrik Rosenbecker (SD), ersättare som ej tjänstgör 
Amanda Funk (SD), ersättare som ej tjänstgör 
Björn Larsson (SD), ersättare som ej tjänstgör 
 
 

Utses att 

justera 
John Omoomian (S) med Lillemor Bodman (M) som ersättare 
 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten tisdag den 26 mars 2019 
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Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 
 

 
Paragraf 

 
60 och 75 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Kleber 
 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
John Omoomian 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-03-26 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

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

 
§60/19 Nedläggning av verksamheterna för Ramshyttans skola, 

Rockhammars skola samt förskolan Lönngården i 
Rockhammar 

  
  
  
§75/19 Tillstånd till anläggning för vindkraft för Munkhyttan 

Vindkraft AB vid Munkhyttan 
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KS §60/19   Dnr: KS 2018/463 
 
Nedläggning av verksamheterna för Ramshyttans 

skola, Rockhammars skola samt förskolan 

Lönngården i Rockhammar 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. om nedläggning av verksamheter i Ramshyttans skola, 

Rockhammars skola och förskolan Lönngården. Om 
kommunfullmäktige inte beslutar enligt barn- och 
utbildningsnämndens förslag till beslut, ger 
kommunfullmäktige svar på om finansiering ska ske inom 
barn- och utbildningsnämndens rambudget eller om 
kommunfullmäktige skjuter till finansiering. 

 
2. Beslutsparagrafen justeras omedelbart 
 
Ärendebeskrivning 

 
Förvaltningen har presenterat konsekvensbeskrivning i maj år 
2018 på minskad ram på 8,3 mnkr. Kommunstyrelsen beslutar 
att förvaltningen ska ta fram ytterligare besparingsförslag och 
konsekvensbeskrivningar. För barn- och utbildningsnämnden 
innebär det ytterligare minskad ram på 1 mnkr till år 2019.  
 
Den 13 augusti år 2018 beslutade barn- och 
utbildningsnämnden att överlämna konsekvensbeskrivning 
gällande budget 2019 och beslut om minskad ram år 2019 på 
ytterligare 1 mnkr, till kommunstyrelsen.  
 
Den 11 oktober beslutade barn- och utbildningsnämnden utifrån 
ramminskning om effektiviseringar för nämndens verksamheter 
år 2019–2021.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 november 
2018 om åtgärder för att ha en budget i balans åren 2019 och 
2020. För verksamheterna i Ramsberg och Rockhammar 
beslutade barn- och utbildningsnämnden att föreslå 
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kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
nedläggning.  
 
Kommunstyrelsen har tagit del av handling med dnr.nr KS 
2018/463–7 på bordet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2018 föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om nedläggning av 
verksamheter i Ramshyttans skola, Rockhammars skola och 
förskolan Lönngården. Om kommunfullmäktige inte beslutar 
enligt barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, ger 
kommunfullmäktige svar på om finansiering ska ske inom barn- 
och utbildningsnämndens rambudget eller om 
kommunfullmäktige skjuter till finansiering.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018 att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att få fram 
underlag till finansiering av fortsatt verksamhet i Rockhammars 
skola, Ramshyttans skola samt förskolan Lönngården. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2019 att uppdra till 
kommundirektören att utreda och besvara frågeställningar 
enligt beslut 2019-01-08 KS § 2. 
 
Förvaltningen presenterade utredningen för kommunstyrelsen 
vid sammanträdet den 26 februari 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. om nedläggning av verksamheter i Ramshyttans skola, 

Rockhammars skola och förskolan Lönngården. Om 
kommunfullmäktige inte beslutar enligt barn- och 
utbildningsnämndens förslag till beslut, ger 
kommunfullmäktige svar på om finansiering ska ske inom 
barn- och utbildningsnämndens rambudget eller om 
kommunfullmäktige skjuter till finansiering. 

 
2. Beslutsparagrafen justeras omedelbart 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Linda Svahn (S), Pär-Ove Lindqvist (M) och Jan Hansson (M) 
föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Tom Persson (SD) och Ulf Axelsson (V) föreslår avslag till 
förvaltningens förslag. 
 
Magnus Eriksson (C) föreslår avslag till förvaltningens förslag 
till förmån för att verksamheterna drivs vidare och att 
finansiering tas från det egna kapitalet. 
 
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår avslag till förvaltningens förslag 
till förmån för att besparingskravet tas bort och att 
kommunstyrelsen tillför kapital till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår följande beslutsgång: 
 
Först ställs förvaltningens förslag till beslut mot förslag till 
avslag. 
 
Utifall beslut om avslag så ställs de två olika förslagen till avslag 
mot varandra. 
 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) ställer förvaltningens förslag till 
beslut mot förslag till avslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 
 
De som röstar för förvaltningens förslag röstar ja. De som röstar 
för avslagsförslag röstar nej. 
 
Omröstningen utföll med 8 ja och 7 nej. Av röstningslistan nedan 
framgår hur var och en av ledamöterna röstade. 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) finner därmed att 
kommunstyrelsen beslutat enligt förvaltningens förslag till 
beslut. 
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Ordförande lägger sin röst 
sist 

 Förvaltningens förslag: JA 
Avslagsförslag: NEJ 

 
Namn Närv Ja Nej Avstår 

Linda Svahn  X   

John Omoomian  X   

Jonas Bernström  X   

Tommy Kragh  X   

Ulf Axelsson   X  

Pär-Ove Lindqvist  X   

Lillemor Bodman  X   

Markus Lundin   X  

Mats Seijboldt   X  

Jari Mehtäläinen   X  

Tom Persson   X  

Anders Ceder  X   

Magnus Eriksson   X  

Jan Hansson  X   

Jonas Kleber, ordf   X  

 

Ordförande Jonas Kleber (C) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta om omedelbar justering av beslutsparagrafen och finner 
att förslaget godkänns. 
 
Reservationer 

 

Ulf Axelsson (V), Markus Lundin (KD), Jari Mehtäläinen (SD), 
Mats Seijboldt (SD), Tom Persson (SD), Magnus Eriksson (C) och 
Jonas Kleber (C) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

 

För kännedom: 

Barn och utbildningsnämnden 
Ekonomienheten 
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KS §75/19   Dnr: KS 2019/6 
 
Tillstånd till anläggning för vindkraft för Munkhyttan 

Vindkraft AB vid Munkhyttan 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska ställa sig 
positiva till vindkraft vid Munkhyttan.  
 
Beslutsparagrafen justeras omedelbart. 

 
Ärendebeskrivning  

 
Munkhyttan Vindkraft AB (Bolaget) söker tillstånd för 
uppförande och drift av sex vindkraftverk vid Munkhyttan, ca 6 
km väster om Lindesberg och ca 8 km nordost om Nora. Ansökt 
totalhöjd för verken är högst 220 meter. Ansökan innefattar 
även tillstånd till de markarbeten mm som kommer att behövas i 
samband med byggnationen.  
 
Igångsättningstiden efter laga kraftvunnet beslut är fem år och 
tillståndet ska gälla i 40 år.  

 
Hela projekteringsområdet ligger inom ett område som är 
utpekat av Energimyndigheten som riksintresse för vindbruk. 
Kriterier för att bli utpekade är goda vindförutsättningar och 
tillräckligt avstånd till bebyggelse. Motivering till vindkraft inom 
området är även att Lindesbergs kommun har ställt sig positiva 
till att områdets lämplighet för vindkraft utreds, lokaliseringen 
är i produktionsskog och flera av vindkraftverken är planerade 
till redan kalavverkade ytor, vägnätet inom området är utbyggt, 
elanslutning är möjlig samt att motstående intressen kan 
kombineras med vindkraft.  
 
I ansökan redovisas den samrådsprocess som har föregått 
upprättandet av ansökan. Ett första samråd med Länsstyrelsen 
och Lindesbergs kommun hölls 2014. Därefter var projektet 
vilande under en period men återupptogs med ett nytt 
myndighetssamråd 2017. Ett utökat samråd med allmänheten 
hölls 2017-06-12 då en skriftlig inbjudan skickades till samtliga 
fastighetsägare inom 2 km från projektområdet samt till berörda 
intresseorganisationer, förutom annonsering i Nerikes 
Allehanda och webbtidningen Lindenytt. Inga synpunkter har 
lämnats in till Bolaget efter mötet.  
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Remissinstanser har inte haft något att erinra. Naturvårdsverket 
framhåller att det bör vara maximal ljudnivå på 40 dBA vid 
närliggande naturreservat. 
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att lämna yttrande över 
ansökan som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Yttrandet ska 
avse synpunkter i sakfrågan avseende platsens lämplighet ur 
störningssynpunkt för boende och påverkan på natur-, kultur- 
och friluftsvärden eller på landskapsbilden. 
 
Beslutet ersätter tidigare beslut, KS §46/19 

 
Jäv  

 
Pär-Ove Lindqvist (M) meddelar jäv och deltar inte i 
handläggningen av detta ärende. 

 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska ställa sig 
positiva till vindkraft vid Munkhyttan. 
 
Beslutsparagrafen justeras omedelbart. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

   

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår avslag till liggande förslag. 
 

Jan Hansson föreslår bifall till liggande förslag.  
 

Beslutsgång 

   

Ordförande Jonas Kleber (C) ställer liggande förslag till beslut 
mot Jari Mehtäläinen (SD) förslag till avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag till beslut. 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta om omedelbar justering av beslutsparagrafen och finner 
att förslaget godkänns. 

 
Reservationer 

   

Mats Seijboldt (SD), Jari Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD) 
reserverar sig mot beslutet 

_____ 

 


