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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kommunhuset, kl. 9:00-11.50 

Beslutande: Linda Svahn (S) § 73 - 95 
Kristine Andersson (S) jäv § 86 
Per Söderlund (SD) jäv § 86 
Daniel Andersson (S) 
Anniette Lindvall (M) 
Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C), ordförande 
Ingrid Åberg (KD) 
Susanne Karlsson (C) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

John Omoomian (S) för Irja Gustavsson (S) 
Mats Seijboldt (SD) för Vakant (SD) 
Göran Gustavsson (-) för Pär-Ove Lindqvist (M) 
Jan Hansson (M) för Bengt Evertsson (MP) 
Dan Walterson (S) för Bengt Storbacka (S) 
Maria Odheim Nielsen (V) för Vakant (C) 
Inger Griberg (MP) för Kristine Andersson (S) § 86 
Inger Griberg (MP) för Linda Svahn (S) § 96 - 104   
 

Övriga deltagare: Helena Randefelt, kommunsekreterare 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Henrik Arenvang, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen § 73 
Maria Fossen Lundborg, fastighetschef § 73 
Irene Eriksson, processledare barn- och utbildningsförvaltningen § 73 
Wilhelm Magnusson, näringslivschef § 73 - 74 
Kerstin Rogemyr, enhetschef ekonomienheten § 73–76 
Anette Persson, controller § 73 - 76 
Carina Fyrpihl, personalchef § 94 - 95 
Inger Griberg (MP), ersättare som inte tjänstgör § 73 – 85, 87 - 95 
 

Utses att justera Linda Svahn (S) med Jan Hansson (M) som ersättare 
 

Justeringens plats 
och tid: 

Kanslienheten, torsdag den 7 juni klockan 13.00. 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________ 
Helena Randefelt 

 
Paragraf 

 
73 - 104 

 
Ordförande 

 
____________________________________________________ 
Jonas Kleber 

 
Justerare 

 
_____________________________________________________ 
Linda Svahn § 73 - 95                              Jan Hansson § 96 - 104 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2018-06-05 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 
 
§73/18 Igångsättningstillstånd för Brotorpsskolan och Lindbackaskolan 
  
§74/18 Vibyn etapp 2 
  
§75/18 Mål och budget 2019–2021 - budgetramar 
  
§76/18 Månadsuppföljning för kommunstyrelsen april och maj 2018  
  
§77/18 Gång- och cykelplan för Frövi 
  
§78/18 Riktlinje för Demokratidag för ungdomar 
  
§79/18 Riktlinje för informationssäkerhet 
  
§80/18 Strategi för informationssäkerhet 
  
§81/18 Uppstart av industritekniska programmet 
  
§82/18 Verksamhetsrapport för finskt förvaltningsområde 2017 
  
§83/18 Mindre utökning av verksamhetsområden vatten och avlopp 2018 
  
§84/18 Taxa för tillsyn enligt Lag (2017:425) om e-cigaretter och 

påfyllnadsbehållare 
  
§85/18 Bidrag till Örebro läns nämndemannaförening 2018 
  
§86/18 Utbetalning av kommunalt partistöd 
  
§87/18 Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda  
  
§88/18 Begäran om utökad tid för byggnation av reservvattenledning 

Nora-Lindesberg 
  
§89/18 Avsägelse av uppdraget som ledamot i tillväxtutskottet från 

Virosa Viberg (SD) 
  
§90/18 Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 4 2017 
  
§91/18 Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Örebro län 
  
§92/18 Yttrande över Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 

2019–2023 
  
§93/18 Komplettering av register till registerförteckning inom 

kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

  
§94/18 Information om rekrytering av förvaltningschef för barn- och 

utbildningsförvaltningen 
  
§95/18 Förmånscyklar - ett erbjudande till tillsvidareanställda i 

Lindesbergs kommun 
  
§96/18 Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om estetisk 

ljussättning inom kommunens tätorter  
  
§97/18 Svar på motion från Bo Carlqvist (L) om utökning av parkområde 

i Guldsmedshyttan 
  
§98/18 Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg Ullersätter -

Frövi  
  
§99/18 Svar på Medborgarförslag om att bygga en plats där alla barn kan 

ha kul, trampolinpark eller en arkadhall i Storå 
  
§100/18 Svar på medborgarförslag om att sätta upp belysning på södra 

sidan av pumphuset vid Sundsbron  
  
§101/18 Svar på medborgarförslag om trafiksituation över Prästbron och 

Lindesbergs centrum  
  
§102/18 Svar på medborgarförslag för ökad säkerhet för cyklister  
  
§103/18 Delegationsärenden 
  
§104/18 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §73/18   Dnr: KS 2018/218 
 
Igångsättningstillstånd för Brotorpsskolan och 
Lindbackaskolan 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden får igångsättningstillstånd till en 
utbyggnad av Brotorpskolan och renovering av Brotorpskolan samt 
igångsättningstillstånd för Lindbackaskolan (etapp 2). 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under 2016-2017 har ett förarbete för att kunna strukturera 
grundskolorna i Lindesbergs tätort genomförts.  
 
Etapp 1 är en utbyggnad av nuvarande Björkhagaskolan (F-6) för 
att kunna ta emot 550 elever. 
 
Etapp 2 är att bygga en ny ”7-9 skola” i nära anslutning till 
Brotorpskolan vid Stadsskogsvallen för 600 elever. 
 
I samband med nybygget av ”7-9 skolan” ska även Brotorpskolan 
(F-6) renoveras och byggas ut för att kunna ta emot 550 elever. 
 
Särskolan ska samlokaliseras till nya ”7-9 skolan” och 
Brotorpskolan. 
 
I den nya ”7-9 skolan” ska ett produktionskök för 3000 portioner 
inrymmas. Verksamhet kommer att samordna produktion av mat till 
både barn- och utbildningsförvaltningen och till socialförvaltningen. 
 
Köket vid Lindeskolan kommer enbart att leverera mat till 
gymnasieskolan Lindeskolan.  
 
Etapp 3 är att Barn- och utbildningsförvaltningen går ur skolor 
Kristinaskolan (F-6) och Stadsskogsskolan (7-9). 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden får igångsättningstillstånd till en 
utbyggnad av Brotorpskolan och renovering av Brotorpskolan samt 
igångsättningstillstånd för Lindbackaskolan (etapp 2). 
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Ledamöternas förslag till beslut 
 
Linda Svahn (S), Anniette Lindvall (M), Susanne Karlsson (C), 
Ingrid Åberg (KD) och Jan Hansson (M) föreslår bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fastigheter i Linde AB 
 
Meddelas för kännedom: 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §74/18   Dnr: KS 2018/229 
 
Vibyn etapp 2 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen omdisponerar investeringsmedel med 3,0 
Mnkr från projekt nytt villaområde Lindesberg (900 76) till 
projekt (900 31) Vibyn etapp 2 

2. Kommunstyrelsen ger startbesked för ovan nämnda arbeten.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Lindesbergs kommun har påbörjat exploateringen av 
bostadsområdet Viby i Frövi för att marknadsföra sjö – och 
naturnära tomter med ett nära pendlingsavstånd till Örebro. Målet är 
att sälja fler tomter i Viby. I nuläget finns tre uppförda bostäder på 
området.  
 
Exploateringen av Viby bostadsområde behöver nu gå in i fas 2 där 
en rad olika åtgärder behövs åtgärdas. Mest akut är att göra klart VA 
och väg inne i bostadsområdet och vall mot väg. Utöver väg, VA 
och vall mot väg behövs även skyltning och hastighetsangivelser 
förtydligas.  
 
Frågan om Viby har varit uppe i tillväxtutskottet flertalet gånger och 
delegationer av tjänstemän och politiker har besökt de boende (för 
stunden tre familjer) i Vibyn. 
 
I kontakten med mäklaren vars uppgift är att sälja tomterna har det 
framkommit att området, som det ser ut nu, är svårsålt. Om ett 
färdigställande av området sker kommer säljarbetet att underlättas 
enligt mäklare. 
  
I händelse av beslut i kommunstyrelsen som ligger i linje med 
förvaltningens förslag påbörjas upphandling omedelbart.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
1. Kommunstyrelsen omdisponerar investeringsmedel med 3,0 

Mnkr från projekt nytt villaområde Lindesberg (900 76) till 
projekt (900 31) Vibyn etapp 2 

2. Kommunstyrelsen ger startbesked för ovan nämnda arbeten.  
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Ledamöternas förslag till beslut 
 
Daniel Andersson (S), Kristine Andersson (S), Susanne Karlsson 
(C), Göran Gustavsson (-), Anniette Lindvall (M) och Jonas 
Bernström (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Näringslivschef 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §75/18   Dnr: KS 2018/148 
 
Mål och budget 2019-2021 - budgetramar 
 
Beslut 
 

1. Preliminära budgetramar för Mål- och budget 2019-2021 
gäller enligt verksamhetsplan med reduceringar på 7 Mnkr 
från år 2019 och ytterligare 21 Mnkr från år 2020. 

2. Nämnderna ska besluta om tillkommande konsekvens-
beskrivningar som fokuserar på effekterna för verksamheten 
av de givna ramarna. Handlingar ska lämnas till 
ekonomienheten senast 17 augusti 2018. 
 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att: 
 

3. En total genomlysning av kommunstyrelsens alla 
verksamheter, dvs stödfunktionerna, ska ske utifrån 
perspektivet effektivt resursutnyttjande, vad är miniminivå? 

4. Strategernas roll och antal ska ses över. Deras uppdrag bör 
genomsyras av social-, ekonomisk- och miljömässig 
hållbarhet. 

5. En genomlysning av samtliga förvaltningar bör göras med 
utgångspunkt i bland annat ekonomi, bemanning, exempelvis 
gemensam servicegrupp. 

6. Belysa för och nackdelar med att flytta vuxenutbildningen till 
barn- och utbildningsnämnden organisatoriskt. 

7. Utreda för- respektive nackdelar med ett upphandlingsutskott 
under kommunstyrelsen (kommunstyrelsens arbetsutskott) 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har på Mål- och budgetseminarium – Att Äga 
framtiden 2018-05-04 tagit del av nämndernas 
konsekvensbeskrivningar och på vilket sätt de givna ramarna 
bedöms påverka verksamheten och måluppfyllelse. Ramarna som 
gäller är de av kommunfullmäktige 2017-12-13 fastställda och ingår 
i verksamhetsplan 2019-2020 (VP). 
 
De ekonomiska planeringsförutsättningarna har sedan planen antogs 
förändrats. Minskad befolkning innebär lägre skatteintäkter utifrån 
den framskrivna befolkningsprognosen och  
 
Majoriteten föreslog ytterligare kostnadsreduceringar med 7 
miljoner kronor från 2019 och ytterligare 21 miljoner kronor från 
2020.  
Fördelningen 2019 har presenterats av kommundirektörens 
ledningsgrupp. 
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Ramminskningen fördelas enligt följande, Mnkr: 
 
    2019 2020 
Kommunstyrelsen  2,8 11,0 
Samhällsbyggnadsförbundet 2,2 *)  
Barn- och utbildningsnämnden 1,0   7,0 
Socialnämnden  1,0   3,0 
Totalt   7,0 21,0 
 
*) Belopp ej angivet ingår som del i de 11 miljonerna som redovisas 
under kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen kommer att på Mål- och budgetdagen 2018-08-28 
ta ställning till förslaget. Enligt tidplanen sker behandling på 
kommunstyrelsen 2018-09-18 och fastställande sker av 
kommunfullmäktige 2018-09-27. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 

1. Preliminära budgetramar för Mål- och budget 2019-2021 
gäller enligt verksamhetsplan med reduceringar på 7 
Mnkr från år 2019 och ytterligare 21 Mnkr från år 2020. 

2. Nämnderna ska besluta om tillkommande konsekvens-
beskrivningar som fokuserar på effekterna för 
verksamheten av de givna ramarna. Handlingar ska 
lämnas till ekonomienheten senast 17 augusti 2018. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen ska 
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg: 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att: 
 

3. En total genomlysning av kommunstyrelsens alla 
verksamheter, dvs stödfunktionerna, ska ske utifrån 
perspektivet effektivt resursutnyttjande, vad är 
miniminivå? 

4. Strategernas roll och antal ska ses över. Deras uppdrag 
bör genomsyras av social-, ekonomisk- och miljömässig 
hållbarhet. 

5. En genomlysning av samtliga förvaltningar bör göras 
med utgångspunkt i bland annat ekonomi, bemanning, 
exempelvis gemensam servicegrupp. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

6. Belysa för och nackdelar med att flytta 
vuxenutbildningen till barn- och utbildningsnämnden 
organisatoriskt. 

7. Utreda för- respektive nackdelar med ett 
upphandlingsutskott under kommunstyrelsen 
(kommunstyrelsens arbetsutskott) 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande tar först upp förvaltningens förslag till beslut och finner 
att förslaget godkänns. 
 
Ordförande tar därefter upp Jonas Klebers (C) tilläggsförslag och 
finner att förslaget godkänns. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Kommundirektör 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §76/18   Dnr: KS 2018/127 
 
Månadsuppföljning för kommunstyrelsen april och 
maj 2018  
 
Beslut 
 

• Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att hålla budget 
• Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att rapportera 

om vidtagna åtgärder för att komma tillrätta med det 
prognostiserade underskottet och rapportera om den externa 
utredningen av hemtjänsten samt vidtagna åtgärder. 
Återrapport ska ske till kommunstyrelsen i augusti 2018. 

• Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att 
undersöka möjligheten att ge ett extra tillskott till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för att täcka del av 
underskott för snöröjning, samt ta fram en konsekvensanalys 
för detta. 
 

Ärendebeskrivning 
 

Ekonomienheten har överlämnat månadsuppföljning för 
kommunstyrelsen för april och maj 2018. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen ska 
besluta att uppdra till nämnderna att hålla budget. 

• Kommunstyrelsen ska uppdra till socialnämnden att 
rapportera om vidtagna åtgärder för att komma tillrätta med 
det prognostiserade underskottet. Återrapport ska ske till 
kommunstyrelsen i augusti 2018. 

• Kommunstyrelsen ska uppdra till kommundirektören att 
undersöka möjligheten att ge ett extra tillskott till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för att täcka del av 
underskott för snöröjning, samt ta fram en konsekvensanalys 
för detta. 
 

Kristine Andersson (S) föreslår kommunstyrelsen ska besluta enligt 
Jonas Klebers (C) förslag med tillägget att kommunstyrelsen ska 
uppdra till socialnämnden att återrapportera om den externa 
utredningen av hemtjänsten samt vidtagna åtgärder. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande tar först upp Jonas Klebers (C) förslag till beslut och 
finner att förslaget godkänns. 
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Ordförande tar därefter upp Kristine Anderssons (S) tilläggsförslag 
och finner att förslaget godkänns. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Socialnämnden 
Kommundirektör 
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 Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §77/18   Dnr: KS 2017/214 
 
Gång- och cykelplan för Frövi  
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Gång- och cykelplan för Frövi antas med justeringen att delar av 
Järnvägsgatan utgör statlig väg. 
 
Ärendebeskrivning 
 
För några år sedan genomfördes en utredning som utmynnade i ett 
förslag till gång- och cykelplan för Lindesbergs tätort. I den fanns en 
kartläggning av befintliga gång- och cykelvägar i Lindesberg, 
förslag till nya sträckningar samt en schablonmässig beräkning av 
kostnaderna för de föreslagna nya gång- och cykelvägarna. 
 
Underlaget var framtaget som en meny av vilken politiken skulle 
kunna välja och prioritera för att utöka gång- och cykelnätet i 
Lindesbergs tätort. Så har skett under några år och i takt med att man 
tittar närmare på Frövi, dels genom den Fördjupade Översiktsplanen 
(FÖP), dels genom öppnandet av ett nytt industriområde så har det 
aktualiserats att genomföra en liknande utredning vad gäller gång- 
och cykelvägar i Frövi. 
 
En sådan beställdes av näringslivsenheten under år 2017 och ett 
förslag till gång- och cykelplan blev klar under hösten 2017. Den 
remitterades av tillväxtutskottet till den 23 april 2018 och fyra 
remissyttranden har inkommit. 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Gång- och cykelplan för Frövi antas med justeringen att delar av 
Järnvägsgatan utgör statlig väg. 
_____ 
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2018-06-05  
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KS §78/18   Dnr: KS 2018/94 
 
Riktlinje för Demokratidag för ungdomar 
 
Beslut 
 
Riktlinjer för demokratidag för ungdomar antas. 
 
Ärendebeskrivning  

 
Demokratidagen inrättades utifrån en motion som antogs av 
kommunfullmäktige 2016 där det föreslogs att en årlig demokratidag 
införs. Vid dagen ska politiker och representanter för kommunens 
förvaltningar träffar unga i kommunen för diskussion om 
gemensamma frågeställningar.  
 
Det övergripande målet för den nationella ungdomspolitiken unga 
13-25 år är ”Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att 
forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen” (prop. 
2013/14:191). 
 
Folkhälsostrateg har tillsammans med kommundirektör skrivit 
dokumentet Riktlinje för demokratidag för ungdomar. Det är skrivet 
utifrån tidigare års kunskaper och erfarenheter. Dokumentet är 
presenterat för kommundirektörens ledningsgrupp.  
 
För att ge en långsiktighet och struktur i kommunens arbete gällande 
ungas möjlighet till delaktighet och inflytande behövs ett dokument 
som pekar ut en riktning. Delaktighet och inflytande i samhället, att 
man kan påverka, är en av de viktigare förutsättningarna för 
folkhälsan och välfärden och kan vara extra viktigt för våra unga 
medborgare. Ungdomar ska därför ges möjlighet till delaktighet och 
inflytande över sin vardag och livssituation samt att deras kunskap, 
erfarenheter och egenskaper, aktivt tas tillvara i den politiska 
beslutsprocessen och i samhällsutvecklingen.  
 
Unga ska delta på samma villkor som vuxna men det finns 
skillnader; brist på kunskap om hur man kan delta och vilka kanaler 
som finns, brist på erfarenheter av att delta som skapar en tröskel för 
att delta samt brist på resurser både i form av ekonomi och frihet i 
förhållande till föräldrar och skola etc. (Medborgardialog för unga, 
SKL 2012). Därför behöver unga kompenseras med en del andra 
insatser i kommunen. 
 
Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut 

 
Riktlinjer för demokratidag för ungdomar antas. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
 
John Omoomian (S) föreslår bifall till utskottet för stöd och strategis 
förslag till beslut. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Folkhälsostrateg 
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Kommunstyrelsen 
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KS §79/18   Dnr: KS 2018/205 
 
Riktlinje för informationssäkerhet 
 
Beslut 
 
Riktlinje för informationssäkerhet antas. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Riktlinjen för informationssäkerhet konkretiserar 
informationssäkerhetsstrategin med mer detaljerad information och 
regler för hur information får hanteras inom kommunen. 
 
Riktlinjen innehåller information och regler gällande säkerhet vid all 
hantering av information inom Lindesberg kommun. Riktlinjen 
gäller för alla verksamheter i Lindesberg kommun, vilket medför att 
det inte finns utrymme att besluta om lokala regler som avviker från 
dessa. 

Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi beslutar att efter redaktionella 
ändringar föreslå kommunstyrelsen att anta strategi för 
informationssäkerhet. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Kommunala bolag 
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KS §80/18   Dnr: KS 2018/206 
 
Strategi för informationssäkerhet 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Strategi för informationssäkerhet antas. 
  
Ärendebeskrivning 
 
Informationssäkerhetsstrategin är ett övergripande dokument som 
redovisar kommunens övergripande mål och inriktning med 
informationssäkerhet samt hur ansvaret i dessa frågor är fördelat.  
Styrdokumentet Riktlinje för informationssäkerhet är mer detaljerat 
och konkretiserar denna informationssäkerhetsstrategi. 
Informationssäkerhetsstrategin gäller för informationssäkerhet inom  
Lindesbergs kommun och kompletterar kommunens övriga 
styrdokument inom bland annat IT, kvalitet, kommunikation och 
övrig säkerhet. Alla kommunens verksamhet omfattas av strategin 
vilket medför att det inte finns utrymme att besluta om lokala regler 
som avviker från denna.  
Informationssäkerhetsstrategin gäller även för kommunens bolag, 
undantaget när de använder sig av kommunens gemensamma 
informationstillgångar, eller då det finns särskilda behov av 
samordning. 
 
Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi beslutar att efter redaktionella 
ändringar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att anta strategi för informationssäkerhet. 
 
_____ 
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Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §81/18   Dnr: KS 2018/183 
 
Uppstart av industritekniska programmet 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Tillväxtutskottet får igångsättningstillstånd för uppstart av 
Industritekniska programmet HT2018 
 

2. Finansiering sker genom omdisponering av budget från 
kommunstyrelsen till 
 
- barn- och utbildningsnämnden och tillväxtutskottet 
 
för 2018, 350 tkr till barn- och utbildningsnämnden 
för 2018, 350 tkr till tillväxtutskottet 
 
för 2019, 900 tkr till barn- och utbildningsnämnden 
för 2019, 900 tkr till tillväxtutskottet 
 
för 2020, 1.400 tkr till barn- och utbildningsnämnden 
för 2020, 1.400 tkr till tillväxtutskottet 

 
Ärendebeskrivning 
 
Lindeskolan har drivit verkstadsteknisk utbildning under ett antal år. 
Utbildningen lades ner av för få ansökningar år 2003. Därefter 
bedrev Masugnen arbetsmarknadsutbildning för vuxna i 
gymnasieskolans industrilokaler.  
 
År 2006 startades Teknikcollege där Örebro län var först ut. 
Lindeskolan och Masugnen gjorde en gemensam ansökan om att bli 
ett lokalt certifierat Teknikcollege och ingå i det regionala 
Teknikcollege i Örebro län. 
 
År 2006 beslutades i Lindesbergs kommun att komplettera 
vuxenutbildningen med gymnasial ungdomsutbildning. I Lindesberg 
beslutades även att bygga nya lokaler i anslutning till Masugnen för 
Teknikcollege utbildningarna. Teknikparken flyttades då över från 
Lindeskolan till Masugnen. Invigningen skedde februari 2009. 
 
År 2013 lades Industritekniska programmet ned för andra gången. 
Sedan dessa har Masugnen bedrivit arbetsmarknadsutbildning och 
yrkesvuxen-utbildning för vuxna.  
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

År 2016 uppvaktade representanter från lokala teknikföretag och 
intresseorganisationen Teknikcollege om att tillsammans med 
Lindesbergs kommun få starta upp Industritekniska programmet 
igen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschef i uppdrag 
att utreda och planera för uppstart av Industritekniska programmet 
hösten 2018. 
 
Till hösten 2018 finns 7 sökande till utbildning (mars 2018). 
Eftersom det finns fler sökande än platser på andra yrkesutbildning 
på Lindeskolan, förväntas att andrahandssökande till Industritekniskt 
program kan komma till. 

 
Förslag till beslut 

 
1. Tillväxtförvaltningen får igångsättningstillstånd för uppstart 

av Industritekniska programmet HT2018 
 

2. Finansiering sker genom omdisponering av budget från 
Kommunstyrelsen till 
 
- Barn- och utbildningsförvaltningen och 
Tillväxtförvaltningen 
 
för 2018, 350 tkr till Barn- och utbildningsförvaltningen 
för 2018, 350 tkr till Tillväxtförvaltningen 
 
för 2019, 900 tkr till Barn- och utbildningsförvaltningen 
för 2019, 900 tkr till Tillväxtförvaltningen 
 
för 2020, 1.400 tkr till Barn- och utbildningsförvaltningen 
för 2020, 1.400 tkr till Tillväxtförvaltningen 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Linda Svahn (S) föreslår bifall till förslag till beslut. 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att det ska förtydligas att det 
gäller barn- och utbildningsnämnden och tillväxtutskottet. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Tillväxtförvaltningen 
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §82/18   Dnr: KS 2018/133 
 
Verksamhetsrapport för finskt förvaltningsområde 
2017 
 
Beslut 
 
Verksamhetsrapport för finskt förvaltningsområde 2017 godkänns.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Lindesbergs kommun har sedan 2012 ingått i förvaltningsområde för 
finska språket med medföljande skyldigheter mot den nationella 
minoriteten sverigefinnar. 
 
Årligen lämnas verksamhetsrapport för godkännande och även en 
ekonomisk redovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län av det 
statliga bidrag kommunen får årligen.  
 
För 2017 fanns ingen ny beslutad verksamhetsplan, 
verksamhetsplanen för 2015–2016 förlängdes till att omfatta 2017, i 
avvaktan på ny organisation och verksamhetsplan. 
 
I verksamhetsrapporten finns det som har genomförts under året. 

Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta att 
godkänna verksamhetsrapport för finskt förvaltningsområde 2017. 

 
 
 
_____ 
 
Meddelas för kännedom 
Samordnare för finskt förvaltningsområde 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §83/18   Dnr: KS 2018/129 
 
Mindre utökning av verksamhetsområden vatten och 
avlopp 2018 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Lindesbergs kommun antar förslag till mindre utökning av 
verksamhetsområden inom kommunen. 
 
Lindesberg: Gammelbo 
Lindesberg: Dalkarshyttan (Golfbanan) 
Lindesberg: Grönbo 
Lindesberg: Gusselby 
Lindesberg: Norra Stafettgatan 
Lindesberg: Skogalund 
Lindesberg: Ånäs 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt beslut i direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen § 17/2014 ska alla mindre utökningar av 
verksamhetsområden för VA tas av kommunfullmäktige vid ett 
tillfälle/år.  
 
Dessa mindre utökningar kan utgöras av en till flera fastigheter. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Lindesbergs kommun antar förslag till mindre utökning av 
verksamhetsområden inom kommunen. 
 
Lindesberg: Gammelbo 
Lindesberg: Dalkarshyttan (Golfbanan) 
Lindesberg: Grönbo 
Lindesberg: Gusselby 
Lindesberg: Norra Stafettgatan 
Lindesberg: Skogalund 
Lindesberg: Ånäs.  

 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §84/18   Dnr: KS 2018/149 
 
Taxa för tillsyn enligt Lag (2017:425) om e-cigaretter 
och påfyllnadsbehållare 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Lindesbergs kommun antar följande taxa för tillsyn enligt Lag 
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 
 

1. Den som bedriver anmälningspliktig verksamhet med 
försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare ska betala en årlig tillsynsavgift på 
1 500 kronor. 

2. Avgiften tas ut i efterskott och ska betalas till 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt 26 § Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
utöver kommunen tillsyn enligt lagen. Kommunen får ta ut en avgift 
för tillsynen enligt 46 §. Kommunens tillsyn utförs av 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, enligt beslut i 
kommunfullmäktige. Avgiften används till finansiering av tillsynen. 
 
Avgiftens storlek (1 500 kronor/år) överensstämmer med avgiften 
för tillsyn enligt tobakslagen. Tidsåtgången och 
handlänningskostnaden bedöms vara likvärdig. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Lindesbergs kommun antar följande taxa för tillsyn enligt Lag 
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 
 

1. Den som bedriver anmälningspliktig verksamhet med 
försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 
påfyllningsbehållare ska betala en årlig tillsynsavgift på 
1 500 kronor. 

2. Avgiften tas ut i efterskott och ska betalas till 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §85/18   Dnr: KS 2018/201 
 
Bidrag till Örebro läns nämndemannaförening 2018 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag med hänvisning till att 
verksamheten vid tingsrätten är en statlig angelägenhet. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Örebro läns Nämndemannaförening inkom den 14 maj 2018 med en 
ansökan om 9 900 kronor i bidrag för år 2018, för de nämndemän 
som fullmäktige i Lindesbergs kommun utser.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen avslår 
ansökan om bidrag med hänvisning till att verksamheten vid 
tingsrätten är en statlig angelägenhet. 

 
_____ 
 
Meddelas för kännedom: 
Örebro läns Nämndemannaförening 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §86/18   Dnr: KS 2018/97 
 
Utbetalning av kommunalt partistöd 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner utbetalning av partistöd till 
partierna enligt följande: 
 
Socialdemokraterna 263 900 kr 
Sverigedemokraterna 127 400 kr 
Moderaterna 113 750 kr 
Centerpartiet 100 100 kr 
Miljöpartiet 45 500 kr 
Vänsterpartiet 45 500 kr 
Liberalerna 31 850 kr 
Kristdemokraterna 31 850 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 har redovisning och granskningsrapport inte 
lämnats in till kommunstyrelsen senast den 31 maj utbetalas inget 
stöd för nästkommande år.  
 
Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat 
in redovisning och granskningsrapport för 2017. 
 
Partistödet betalas årligen ut i förskott, senast 1 september.  
 
Väljer kommunfullmäktige att godkänna redovisning och 
granskning ska partistöd för 2019 betalas ut enligt följande: 
 
Socialdemokraterna 263 900 kr 
Sverigedemokraterna 127 400 kr 
Moderaterna 113 750 kr 
Centerpartiet 100 100 kr 
Miljöpartiet 45 500 kr 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Vänsterpartiet 45 500 kr 
Liberalerna 31 850 kr 
Kristdemokraterna 31 850 kr 
 
Partistödet består av:  
• Ett grundstöd, som uppgår till 40 % av prisbasbeloppet 
• Ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet 

 
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner utbetalning av partistöd till 
partierna enligt följande: 
 
Socialdemokraterna 263 900 kr 
Sverigedemokraterna 127 400 kr 
Moderaterna 113 750 kr 
Centerpartiet 100 100 kr 
Miljöpartiet 45 500 kr 
Vänsterpartiet 45 500 kr 
Liberalerna 31 850 kr 
Kristdemokraterna 31 850 kr 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §87/18   Dnr: KS 2018/87 
 
Bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda  
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
inklusive reviderade arvodesnivåer antas. 

2. Uppdragsbeskrivningar för ordföranden, vice ordföranden 
och oppositionsråd antas och förs in kommunstyrelsens, 
socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens 
reglemente samt kommunfullmäktiges arbetsordning. 

3. Punkt 1.14 i kommunstyrelsens delegationsordning tas bort 
och ersätts med § 16 i Bestämmelser om ersättning för 
kommunalt förtroendevalda 

4. Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
ska ses över inför varje ny mandatperiod. 

5. § 2 punkt c förtydligas med att ett timarvode utgår för 
protokollsjustering 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har utsett en arvodesgrupp som ska se över 
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda, där 
varje parti i kommunfullmäktige har varsin representant. 
 
Arvodesgruppens arbete har resulterat till flertalet förändringar i 
bestämmelserna, samt förändringar i arvodesnivåerna. 
 
Förändringarna innebär: 
 
• Nästintill alla arvoden kopplas till riksdagsarvodet, och räknas 

upp med riksdagsarvodet istället för den procentuella 
löneökningen för kommunanställda. 

• Ersättning vid inställt sammanträde regleras. 
• 8-timmarsregeln tas bort 
• Maxtaket för förlorad arbetsförtjänst höjs 
• Arvode för protokollsjustering läggs till 
• Rätten till dygnsvila förtydligas 
• Ersättning för kostnader för barntillsyn förtydligas 
• En särskild utsedd arvodesgrupp införs för eventuell tolkning av 

bestämmelserna. 
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• Schablonmetod för uträkning av förlorad arbetsinkomst för egna 
företagare ska beräknas på senast fastställda inkomstdeklaration 
istället för sjukpenninggrundande inkomst 

• Uppdragsbeskrivningar för ordförande/oppositionsråd och 
viceordförande i nämnder och kommunfullmäktige föreslås 
införas i reglementen/arbetsordningar. 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
inklusive reviderade arvodesnivåer antas. 

2. Uppdragsbeskrivningar för ordföranden, vice ordföranden 
och oppositionsråd antas och förs in kommunstyrelsens, 
socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens 
reglemente samt kommunfullmäktiges arbetsordning. 

3. Punkt 1.14 i kommunstyrelsens delegationsordning tas bort 
och ersätts med § 16 i Bestämmelser om ersättning för 
kommunalt förtroendevalda 

4. Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
ska ses över inför varje ny mandatperiod. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Linda Svahn (S) föreslår bifall till arvodesgruppens förslag till 
beslut med tillägget att § 2 punkt c förtydligas med att ett timarvode 
utgår för protokollsjustering. 
 
Per Söderlund (SD) föreslår att arvodesnivån för kommunstyrelsens 
ordförande ska vara 80 % av riksdagsarvodet och för övriga 
kommunalråd 70 % av riksdagsarvodet samt att mötesarvoden sänks 
med 20 %. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer arvodesgruppens förslag till beslut mot Per 
Söderlunds (SD) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt arvodesgruppens förslag till beslut. 
 
Ordförande tar därefter upp Linda Svahns (S) tilläggsförslag och 
finner att förslaget godkänns. 
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Reservationer 
 
Per Söderlund (SD) och Mats Seijboldt (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Per Söderlunds (SD) förslag till beslut. 
_____ 
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KS §88/18   Dnr: KS 2018/164 
 
Begäran om utökad tid för byggnation av 
reservvattenledning Nora-Lindesberg 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Förslag gällande utökad tid för byggnation av reservvattenledningen 
Lindesberg – Nora antas, vilket innebär att byggnationen kommer att 
flyttas fram till 2019–2020. 
  
Ärendebeskrivning 
 
Lindesberg och Nora tog beslut under hösten 206 att bygga en 
reservvattenledning mellan Rya vattenverk och Nora 
verksamhetsområde. I avtalet fördelades investeringskostnader 
under ett antal år med start år 2017 och slut år 2019. Den sista 
etappen från Kungsheden till Lindesberg beräknas kosta cirka 42 
miljoner kronor och ska byggas 2019 enligt avtalsförslag. 
 
Projektet har försenats något på grund av att avtalet överklagades 
2017. Dessutom är sista sträckan lång och berör ett flertal 
markägare. Utöver det är investeringsbehovet i både Lindesberg och 
Nora relativt hög med ett flertal kostsamma projekt i båda 
kommunerna. 
 
Inför äskningarna för år 2019 togs det därför beslut att dela 
investeringen på två år, 2019 och 2020 för att hinna med 
projektering och bygget i lagom takt. 
  
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun antar förslag gällande 
utökad tid för byggnation av reservvattenledningen Lindesberg – 
Nora, vilket innebär att byggnationen kommer att flyttas fram till 
2019 – 2020. 
 
_____ 
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KS §89/18   Dnr: KS 2018/197 
 
Avsägelse av uppdraget som ledamot i tillväxtutskottet 
från Virosa Viberg (SD) 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner Virosa Vibergs (SD) avsägelse som 
ledamot i tillväxtutskottet. 
  
Ärendebeskrivning 
 
Virosa Viberg (SD) inkom den 6 maj 2018 med avsägelse av 
uppdraget som ledamot i tillväxtutskottet. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner Virosa Vibergs (SD) avsägelse som 
ledamot i tillväxtutskottet. 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kanslienheten 
 
Meddelas för kännedom: 
Virosa Viberg (SD) 
Tillväxtutskottet 
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KS §90/18   Dnr: KS 2018/180 
 
Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 
4 2017 
 
Beslut 
 
Redovisningen av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 
kvartal 4 2017 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
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. 
 
Socialnämnden delgavs rapportering av ej verkställda beslut 
avseende kvartal 4 år 2017 den 19 april 2018.  
 
Förslag till beslut 

 
Redovisningen av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 
kvartal 4 2017 överlämnas till kommunfullmäktige. 

 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §91/18   Dnr: KS 2018/174 
 
Regional handlingsplan för grön infrastruktur i 
Örebro län 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen ansöker om längre svarstid fram till den 31 
augusti 2018. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram en regional handlingsplan för 
grön infrastruktur i Örebro län och önskar Lindesbergs kommuns 
synpunkter på innehållet i handlingsplanen. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen ska 
ansöka om längre svarstid fram till den 31 augusti 2018. 
 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Länsstyrelsen Örebro län 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §92/18   Dnr: KS 2018/154 
 
Yttrande över Trafikverkets åtgärdsprogram för 
omgivningsbuller 2019-2023 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen antar yttrande från Lindesbergsbostäder AB och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen och överlämnar som 
svar på Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019–
2023.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Trafikverket har överlämnat förslag till Trafikverkets 
åtgärdsprogram som är upprättat i enlighet med Förordning 
(2004:675) om omgivningsbuller. 
Trafikverket har valt att ta fram ett åtgärdsprogram som även 
omfattar statliga vägar och järnvägar utanför de sträckor och 
kommuner som omfattas av förordningen. Åtgärdsprogrammet 
behandlar även vibrationsstörningar. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen ska anta 
yttrande från Lindesbergsbostäder AB och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen och överlämna som 
svar på Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019–
2023.  
 
_____ 
 

 
Meddelas för kännedom: 
Trafikverket 
Lindesbergsbostäder AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §93/18   Dnr: KS 2018/170 
 
Komplettering av register till registerförteckning inom 
kommunstyrelsen 
 
Beslut 
 
Komplettering av tillkomna register till registerförteckning 
godkänns.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 
maj ska den personuppgiftsansvarige det vill säga nämnden besluta 
om vilka personuppgifter som nämnden behandlar. Detta ska göras i 
en registerförteckning som ska ange behandlingar och register som 
finns inom nämndens verksamhetsområde. De krav som finns på 
innehåll i register är:  
• Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, 

den personuppgiftsansvariges företrädare samt 
dataskyddsombudet.  

• Ändamålen med behandlingen.  
• En beskrivning av kategorierna av registrerade och 

kategorierna av personuppgifter. 
• De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har 

lämnats eller ska lämnas ut.  
• I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett 

tredjeland eller en internationell organisation.  
• Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika 

kategorierna av uppgifter.  
• Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och 

organisatoriska säkerhetsåtgärder.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 april § 65: Registerförteckning 
för behandling av personuppgifter inom kommunledningskontoret 
och tillväxtförvaltningen godkänns. Nu har fler register 
dokumenterats och därmed ska dessa föras in i 
registerförteckningen. 
 
Förslag till beslut 

 
Komplettering av tillkomna register till registerförteckning 
godkänns.  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Dataskyddsombud 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (54)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §94/18    
 
Information om rekrytering av förvaltningschef för 
barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsens ordförande får delegation att besluta om att 
anställa ny förvaltningschef för barn- ut utbildningsförvaltningen i 
samråd med barn- och utbildningsnämndens ordförande samt 
oppositionsråd om det är aktuellt med en anställning under 
sommarmånaderna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rekrytering av ny förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen pågår och personalchef Carina Fyrpihl 
informerar kommunstyrelsen om rekryteringsprocessen. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsens 
ordförande ska få delegation att besluta om att anställa ny 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i samråd 
med barn- och utbildningsnämndens ordförande samt oppositionsråd 
om det är aktuellt med en anställning under sommarmånaderna. 
 
Kristine Andersson (S) föreslår bifall till Jonas Klebers (C) förslag 
till beslut. 
 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsens ordförande 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Oppositionsråd 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §95/18   Dnr: KS 2018/142 
 
Förmånscyklar - ett erbjudande till tillsvidareanställda 
i Lindesbergs kommun 
 
Beslut 
 

• Kommunstyrelsen inför förmånscykel som förmån för 
tillsvidareanställda samt heltidsarvoderade förtroendevalda 
inom Lindesbergs kommun från och med hösten 2018. 

• Kommunstyrelsen uppdrar till personalchef och 
inköpsansvarig att utforma riktlinjer samt underlag för avtal. 
Avtal undertecknas av firmatecknare. 

• Personalchef redovisar årligen till utskottet för stöd och 
strategi hur förmånen nyttjas samt om eventuell kostnad 
uppstår. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Utskottet för stöd och strategi gav i uppdrag till kommunchef att ta 
reda på mer gällande att som arbetsgivare kunna erbjuda 
förmånscyklar genom bruttolöneavdrag till kommunens 
medarbetare.  
 
Information om och dialog skedde 2018-04-10, USS§17/18, och  
utskottet ställer sig positiva till erbjudande om förmånscykel såsom 
flera andra kommuner i regionen gjort.  
 
Att erbjuda förmånscykel kan upplevas som en bra personalförmån 
och därmed öka attraktiviteten hos oss som arbetsgivare. Det är 
också positivt ur ett folkhälsoperspektiv om fler medarbetare väljer 
cykel istället för bil samt att det är bra ur ett hållbarhetsperspektiv 
miljömässigt. Ett perspektiv som inte var med i informationen till 
utskottet för stöd och strategi, är att Lindesbergs kommun nu deltar i 
ett projekt, Hållbart resande, i regionen. Att införa förmånscykel 
bidrar till att ge förutsättningar för varje medarbetare gällande 
hållbart resande genom cykling. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Införa förmånscykel som förmån för tillsvidareanställda 
inom Lindesbergs kommun från och med hösten 2018. 

2. Ge i uppdrag till personalchef och inköpsansvarig att utforma 
riktlinjer samt underlag för avtal. Avtal undertecknas av 
firmatecknare. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

3. Personalchef redovisar årligen till utskottet för stöd och 
strategi hur förmånen nyttjas samt om eventuell kostnad 
uppstår. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Göran Gustavsson (-) föreslår bifall till förvaltningens förslag till 
beslut med tillägget att även heltidsarvoderade förtroendevalda ska 
omfattas av erbjudandet av förmånscyklar. 
 
Mats Seijboldt (SD) föreslår avslag till förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Kristine Andersson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Mats 
Seijboldts (SD) förslag om avslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande tar därefter upp Göran Gustavssons (-) tilläggsförslag 
och finner att förslaget godkänns. 

 
Reservationer 
 
Per Söderlund (SD) och Mats Seijboldt (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Mats Seijboldts (SD) förslag om avslag. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Personalchef 
Upphandlare 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §96/18   Dnr: KS 2017/394 
 
Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om estetisk 
ljussättning inom kommunens tätorter  
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen inrättar en arbetsgrupp med arkitektonisk teknisk 
kompetens från Samhällsbyggnadsförbundet och förvaltningen, för 
att identifiera lämpliga objekt och lämna förslag till belysning. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Motionen bifalls med beslutet att inrätta en arbetsgrupp för att 
identifiera lämpliga objekt och lämna förslag till belysning.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Bengt Evertsson (MP) och Inger Griberg (MP) föreslår i en motion 
daterad den 25 oktober 2017 att det skapas estetisk ljussättning av 
utvalda objekt såsom exempelvis pumphuset, Sundsbron, 
Kägelbanan och rondeller. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2017 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen. 
 
Motionen remitterades den 12 december 2017 till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande daterat 
den 2 mars 2018 där direktionen föreslår Lindesbergs kommun, om 
intresse finns, inrätta en arbetsgrupp med arkitektonisk och teknisk 
kompetens från Samhällsbyggnadsförbundet och förvaltningen, för 
att identifiera lämpliga objekt och lämna förslag på belysning. 
 
Ledamöternas förslag till beslut2 

 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen ska 
inrätta en arbetsgrupp med arkitektonisk teknisk kompetens från 
Samhällsbyggnadsförbundet och förvaltningen, för att identifiera 
lämpliga objekt och lämna förslag till belysning. 
 
Kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar: 
Motionen besvaras med beslutet att inrätta en arbetsgrupp för att 
identifiera lämpliga objekt och lämna förslag till belysning.  

 
Per Söderlund (SD) föreslår att ordet beviljas ska bytas ut mot 
bifalls. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande tar först upp Jonas Klebers (C) förslag och finner att 
förslaget godkänns. 
 
Ordförande tar därefter upp Per Söderlunds (SD) ändringsförslag 
och finner att förslaget godkänns. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
KS §97/18   Dnr: KS 2017/360 
 
Svar på motion från Bo Carlqvist (L) om utökning av 
parkområde i Guldsmedshyttan 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Motionen avslås. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bo Carlqvist (L) föreslår i en motion daterad den 27 september 2017 
att kommunen ska avsätta medel för uppsnyggning av områden 
mellan fastigheter i Guldsmedshyttan samt iordningställa ett 
parkområde med en gång- och cykelstig ut mot Herrgårdsvägen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2017 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen. 
 
Motionen remitterades den 12 december 2017 till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande daterat 
den 2 mars 2018 där det framkommer att arealen endast berör ett 
fåtal fastighetsägare och den förväntade nyttan för allmänheten 
bedöms vara begränsad eftersom gång- och cykelvägen enligt 
förslaget inte tillgängliggör eller ansluter till ett större område eller 
promenadstråk. 
 
Den sammanlagda investeringen skulle uppgå till 540 000 kronor. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen ska 
föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen. 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §98/18   Dnr: KS 2017/342 
 
Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg 
Ullersätter-Frövi  
 
Beslut 
 
Medborgarförslaget besvaras med yttrande från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, daterat den 2 mars 2018.  
 
Ärendebeskrivning 
 
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 18 
september 2017 att en cykelväg ska skapas mellan orterna Ullersäter 
och Frövi, en sträcka om cirka 5 kilometer. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2017 att 
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
 
Medborgarförslaget remitterades den 12 december 2017 till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande den 2 
mars 2018 där det framkommer att förbundet är positiv till 
föreslagen men att kommunen råder inte över i vilken takt vägar och 
gång- och cykelvägar kommer att rustas/anläggas. Väg 249 är statlig 
väg och eventuella åtgärder på och längs med den beslutas av 
Region Örebro län. 
 
I Cykelstrategi för Region Örebro – Strategier och planer för 
utbyggnad av regionalt cykelvägnät, antaget 2017-09-08, finns den 
aktuella sträckan nämnd. I planen har olika prioriteter fastställts för 
olika objekt. Den nu aktuella sträckan har en klassning/prioritet 
”hög-medel” och det finns en utredning för den aktuella sträckan. 
Väg 249 finns med i Länstransportplanens prioriterade vägar, dock 
kommer åtgärder troligtvis inte att genomföras förrän i slutet av 
planeringsperioden 2018–2029. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att medborgarförslaget ska 
besvaras med yttrande från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 
daterat den 2 mars 2018. 
_____ 
 
Meddelas för kännedom: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Förslagsställaren 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §99/18   Dnr: KS 2017/439 
 
Svar på Medborgarförslag om att bygga en plats där 
alla barn kan ha kul, trampolinpark eller en arkadhall 
i Storå 
 
Beslut 
 
Medborgarförslaget besvaras med fritidskonsulentens 
tjänsteskrivelse daterad 2018-03-28. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunikatören att formulera ett 
svar som är förståeligt för ett barn och uppmuntrar till fortsatt 
engagemang. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett medborgarförslag har inkommit till Lindesbergs kommun, där 
förslagsställaren saknar en plats där barnen i Storå/Guldsmedshyttan 
kan ha kul. Han föreslår att det skulle finnas en trampolinhall eller 
arkadhall. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
 
Medborgarförslaget remitterades den 9 februari 2018 till 
tillväxtutskottet för yttrande i samråd med kvalitetsledare för 
gata/park för yttrande. 
 
Tillväxtutskottet överlämnade yttrande daterat den 11 april 2018 där 
det framkommer att den under hösten 2017 färdigställdes en 
spontanidrottsplats på Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan med ytor 
för olika bollspel samt en lekyta med olika redskap. Den kommer 
invigas officiellt våren 2018. För de lite äldre barnen kommer ett 
utegym färdigställas i slutet av april 2018 vid elljusspåret bredvid 
Råssvallen/Råsshallen. 
 
En trampolinpark och arkadhall är anläggningar som bara byggs 
eller skapas på kommersiella grunder och ingenting som någon 
kommun ansvarar för. 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget besvaras med fritidskonsulentens 
tjänsteskrivelse daterad 2018-03-28. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen ska uppdra till 
kommunikatören att formulera ett svar som är förståeligt för ett barn 
och uppmuntrar till fortsatt engagemang. 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande tar först upp tillväxtutskottets förslag och finner att 
förslaget godkänns. 
 
Ordförande tar därefter upp Jonas Klebers (C) tilläggsförslag och 
finner att förslaget godkänns. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunikatör 
 
Meddelas för kännedom: 
Förslagsställaren 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §100/18   Dnr: KS 2017/383 
 
Svar på medborgarförslag om att sätta upp belysning 
på södra sidan av pumphuset vid Sundsbron  
 
Beslut 
 
Medborgarförslaget bifalls. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen att utföra medborgarförslaget. 
  
Ärendebeskrivning 
 
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 17 
oktober 2017 att kommunen ska sätta upp belysning på södra sidan 
av pumphuset vid Sundsbron. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2017 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
 
Medborgarförslaget remitterades den 12 december 2017 till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande 
daterad den 2 mars 2018 där det framkommer att förbundet ser 
positivt på medborgarförslaget och kan på uppdrag av Lindesbergs 
kommun utföra detta. Investeringskostnaden beräknas till cirka 
5 000 kronor och driftskostnaden beräknas till cirka 150 kronor/år. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att medborgarförslaget ska 
bifallas. 
 
Kommunstyrelsen ska uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen att utföra medborgarförslaget. 

 
 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
Meddelas för kännedom: 
Förslagsställaren 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §101/18   Dnr: KS 2017/338 
 
Svar på medborgarförslag om trafiksituation över 
Prästbron och Lindesbergs centrum  
 
Beslut 
 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att gatusektionen som 
Bergslagsvägen har mellan cirkulationsplatsen vid Brotorpsskolan 
och Prästbron har rätt utformning ur trafiksäkerhets- och 
tillgänglighetssynpunkt. 
  
Ärendebeskrivning 
 
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 4 
september 2017 att åtgärder ska vidtas för att förhindra stillastående 
fordon vissa tider. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2017 att 
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
 
Medborgarförslaget remitterades den 12 december 2017 till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande daterat 
den 2 mars 2018 där det framkommer att förbundet anser att den 
gatusektion som Bergslagsvägen har mellan cirkulationsplatsen vid 
Brotorpsskolan och Prästbron (7,5 meter) har rätt utformning ur 
trafiksäkerhets- och tillgänglighetssynpunkt och bör inte nämnvärt 
försvåra för utryckningsfordon. Där det eventuellt kan uppstå hinder 
för utryckningsfordon är vid trafiksignalen på Prästbron. Arbete 
pågår med att rusta upp anläggningen så räddningstjänsten kan styra 
trafiksignalen vid utryckning i båda riktningarna. Räddningstjänsten 
har tillfrågats angående ombyggnationen och har inga synpunkter på 
den nya gatusektionen, Bergslagsvägen i Lindesberg.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att medborgarförslaget ska 
avslås med hänvisning till att gatusektionen som Bergslagsvägen har 
mellan cirkulationsplatsen vid Brotorpsskolan och Prästbron har rätt 
utformning ur trafiksäkerhets- och tillgänglighetssynpunkt.  

 
_____ 
 
Meddelas för kännedom: 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §102/18   Dnr: KS 2017/416 
 
Svar på medborgarförslag för ökad säkerhet för 
cyklister  
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen instämmer i medborgarförslaget. 
Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen att verka för att Trafikverket planlägger en gång- och 
cykelväg från Fornaboda söderut mot Lindesbergs centrum.  
 
Ärendebeskrivning 
 
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 5 
november 2017 att kommunen ska undersöka möjligheten att bygga 
de 130 meter gång- och cykelväg som saknas från Fornaboda 
söderut mot Lindesbergs centrum, för att kunna ansluta till befintlig 
gång- och cykeltunnel under riksväg 68 in mot stan.  
 
Kommunfullmäktige besluta den 22 november 2017 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
 
Medborgarförslaget remitterades den 12 december 2017 till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande daterat 
den 2 mars 2017 den där förbundet föreslår kommunstyrelsen att 
instämma i medborgarförslaget om ökad säkerhet för cyklister 
mellan Fornaboda och Lindesberg och undersöka möjligheten att 
bygga ut de 130 meter gång- och cykelbana som saknas för att 
ansluta till befintlig gång- och cykelbana 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen ska 
instämma i medborgarförslaget. 
Kommunstyrelsen ska uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen att verka för att Trafikverket planlägger en gång- och 
cykelväg från Fornaboda söderut mot Lindesbergs centrum. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Meddelas för kännedom: 
Förslagsställaren 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §103/18 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2018-05-21 Nyttjanderättsavtal för teleanläggning, 
kanalisation för telekabel Dyrkatorp 1:5 Dnr  

  

 
 
2018-05-17 Avtal mellan personuppgiftsansvarig och 
personuppgiftsbiträde mellan Linde Energi AB och IT- och 
teleenheten för tjänsten drift och support Dnr  

  

 
 
2018-05-24 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan 
personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde JobMatch 
Center Dnr  

  

 
2018-05-24 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan 
personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde Sysarb 
Dnr  

  

 
 
2018-05-22 Personuppgiftsbiträdesavtal med KPA 
Pensionsservice AB Dnr  

  

 
 
2018-04-24 Beslut om tillstånd, Ängebykyrkans 
församling, för lotteri Tillstånd för lotteri 15 april till 30 
juni 2018 Dnr KS 2018/171 

  

 
 
 Yttrande över ansökan om tillstånd för Uteservering Linde 
Pizzeria, A173.977/2018 Dnr  

  

 
2018-04-13 Yttrande om ansökan av tillstånd för 
valborgsmässofirande kl. 20.30-24.00, Lions Club Storå, 
A162.277/2018 Dnr  

  

 
2018-04-13 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
uteservering och gatupratare maj - september, Linde 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Bergslags församling, A113.127/2108 Dnr  
 
2018-04-23 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
Löpartävling 6 juni, IFK Lindesberg, A177.119/2018 Dnr  

  

 
2018-04-23 Yttrande över ansökan om tillstånd för första 
maj-demonstration, Vänsterpartiet, A192.818/2018 Dnr  

  

 
2018-04-23 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
Motionslopp 5 maj, Wedevågs IF, A167.892/2018 Dnr  

  

 
2018-04-23 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
Uteservering Café Oscar, Lindesbergs stadshotell, 
A155.619/2018 Dnr  

  

 
2018-04-23 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
Uteservering Bellas Café och sallad bar, A202.827/2018 
Dnr  

  

 
2018-04-23 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
försäljning av mat, Beme Andersson Development, 
A202.804/2018 Dnr  

  

 
2018-04-23 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
valborgsfirande,  Manskören Produktion AB, 
A115.350/2018 Dnr  

  

 
2018-04-27 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
valkampanj, Centerpartiets kommunkrets, A211.753/2018 
Dnr  

  

 
2018-04-27 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
valborgsfirande, Fellingsbro Hembygds- och 
fornminnesförening, A214.824/2018 Dnr  

  

 
2018-05-04 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
fordonsutställning 19 maj, SHRA Lindesberg, 
A185.251/2018 Dnr  

  

 
2018-05-04 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
parkfest, 4 augusti 2018, A191.560/2018 Dnr  

  

 
2018-05-08 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
friluftsgudstjänst 29 juli 2018, Näsby Fellingsbro pastorat, 
A165.687/2018 Dnr  

  

 
2018-05-08 Yttrande över ansökan om tillstånd för Linde 
vårdagar 11 och 12 maj, Linde City Köpmannaförening, 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 50 (54)  
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

A219.975/2108 Dnr  
 
2018-05-14 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
uteservering, Kebabhuset i Lindesberg, A198.016/2018 Dnr  

  

 
2018-05-15 Yttrande över ansökan om tillstånd för Dnr    
 
2018-05-16 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
simtävling, Linde simsällskap, A120.833/2018 Dnr  

  

 
2018-05-16 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
dansuppvisning, Lindesbergs folkdansgille, 
A2360.235/2018 Dnr  

  

 
2018-05-16 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
utställning och kanonsalut, Kulturarvsdagen, Vedevågs 
kulturcentrum, A249.979/2018 Dnr  

  

 
2018-05-17 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
karnevalståg och studentmarsch, Lindeskolan, 
A187.499/2018 Dnr  

  

 
2018-02-28 Hyreskontrakt för styrketräningsverksamhet 
för Fellingsbro Kraftsportklubb 2018 Dnr  

  

 
2018-02-28 Markupplåtelseavtal Ramshyttan 25:6 
Reningsverket Ramshyttan för elektrisk 
starkströmsanläggning Dnr KS 2018/95 

  

 
2018-04-16 Tillförordnad kommundirektör 20 april 2018 
Dnr  

  

 
2018-04-17 Tilläggsavtal till avtal hgh 2000-12-04 00 Dnr    
 
2018-05-04 Personuppgiftsbiträdesavtal med Miljödata 
AB revision 4 - bilaga 5 Dnr  

  

 
2018-05-16 Nyttjanderättsavtal markförlagd kanalisation 
för telekabel för Gusselby 21:1 avtalsnr T 6363-17 Dnr  

  

 
2018-05-16 Nyttjanderättsavtal markförlagd kanalisation 
för telekabel för Gusselby 21:4>4  Dnr  

  

 
2018-05-18 Samverkansavtal och avtal om handledare 
mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig 
organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege i Örebro 
län Dnr KS 2018/137 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-05-24 Förordnande som tillförordnad 
kommundirektör 28 maj 2018 Dnr  

  

 
 
2018-05-28 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet 
Dnr KS 2018/12 

  

 
 
2018-05-16 Remiss - Medborgarförslag om att öppna och 
återställa väg för gångtrafik, cykling och ridning i 
Guldsmedshyttan Dnr KS 2018/100 

  

 
2018-05-16 Remiss - Medborgarförslag om att sätta upp 
en informationstavla utmed strandpromenaden i anslutning 
till kyrkbryggan i Lindesberg Dnr KS 2018/101 

  

 
2018-05-16 Remiss - Medborgarförslag om utsmyckning 
av rondellen vid Lidl Dnr KS 2018/156 

  

 
2018-05-16 Remiss - Medborgarförslag om att bygga ett 
utegym i Frövi Dnr KS 2018/167 

  

 
2018-05-16 Remiss - Medborgarförslag om trafiklösning 
från Lindagatan till cykelvägen vid Djupdalsgatan Dnr KS 
2018/168 

  

 
2018-05-16 Remiss - Motion från Christina Pettersson (C) 
om upprustning av Malmvägen i Guldsmedshyttan Dnr KS 
2018/172 

  

 
 
2018-03-13 Tilläggsavtal konvertering av databas från 
Oracle till Microsoft SQL Server till HGH 200-12-04 Dnr  

  

 
 
2018-03-29 Redovisning av lotteri enligt 17 § lotterilagen 
för Bröstcancerföreningen Hilda 1-14 oktober 2017 - 
godkänns Dnr KS 2017/434 

  

 
2018-04-09 Hyresavtal för grupprum Herrgården i 
Lindesberg för arbetsmarknadsenheten i projektet All In 
Dnr KS 2017/264 

  

 
2018-05-24 Personuppgiftsbiträde mellan 
personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde its 
Learning AS Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §104/18 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2018-03-19 Månadsuppföljning för barn- och 
utbildningsnämnden februari 2018  Dnr KS 2018/127 

  

 
 
2017-03-13 BUN § 59  Uppföljning av extra statsbidrag 
för ökat flyktingmottagande för 2016 Dnr KS 2017/163 

  

 
 
2018-05-14 Beslut från Laxå om revisionsbudget för 
Nerikes Brandkår - tillstyrker Dnr  

  

 
2018-02-19 Planerade fjärrvärmeledningar i Schröders 
Backe Lindesberg Dnr KS 2018/86 

  

 
2018-02-23 Protokoll möte Partnerskap Bergslagsbanan 
23 februari 2018 Dnr  

  

 
2018-03-02 Protokoll Specifikt samverkansråd för skola, 
utbildning och kompetensförsörjning, fredag 2 mars 2018 
Dnr  

  

 
2018-03-28 Region Örebro län § 79 Ställningstagande till 
rapporten ÖMS 2050 - samverkan kring planering i östra 
Mellansverige Dnr 18RS1567 Dnr  

  

 
2018-04-03 Svar från Ljusnarsbergs kommun 
Revisionsbudget 2019 för Nerikes Brandkår - tillstyrker Dnr  

  

 
2018-04-03 Beslut om bidrag till vård av biotop i 
Hammarskogsån i Guldsmedshyttan - bifall 501-1677-2018 
Dnr KS 2018/93 

  

 
2018-04-12 Beslut från Nora om revisionsbudget för 
Nerikes brandkår - tillstyrker Dnr  

  

 
2018-04-12 Inspektion av Bergslagens   
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

överförmyndarnämnd 20 mars 2018 Dnr 203-1482-2018 
Dnr  
 
2018-04-13 Protokoll kommunövergripande 
samverkansgrupp KÖS fredag 13 april 2018 Dnr  

  

 
2018-04-13 Samhällsbyggnadsförbundet § 64 Revisionens 
önskemål om ändring i reglementet Dnr  

  

 
2018-04-16 Månadsuppföljning för barn- och 
utbildningsnämnden mars 2018  Dnr KS 2018/127 

  

 
2018-04-18 Månadsuppföljning för 
samhällsbyggnadsnämnden mars 2018  Dnr KS 2018/127 

  

 
2018-04-19 Markupplåtelseavtal med anledning av 
ombyggnad av elnät för Skottbackarna 1:1 och 
Dalkarlshyttan 1:1 ML392 Dnr  

  

 
2018-04-19 Månadsuppföljning för socialnämnden mars 
2018  Dnr KS 2018/127 

  

 
2018-04-19 Mål och indikatorer för socialnämnden 2019 
Dnr KS 2018/148 

  

 
2018-04-20 Samråd enligt miljöbalken för anläggning av 
markkabel för fiber Erikavägen-Gårdsvägen i 
Guldsmedshyttan Dnr 525-1851-2018 Dnr  

  

 
2018-04-25 Beslut från Lekebergs kommun om 
revisionsbudget för Nerikes Brandkår - tillstyrkes om övriga 
kommuner tillstyrker Dnr  

  

 
2018-04-27 Samhällsbyggnadsförbundet § 71 
investeringsuppföljning till och med 2018-03-31 Dnr  

  

 
2018-04-27 Samhällsbyggnadsförbundet § 69 
driftuppföljning till och med 2018-03-31 Dnr  

  

 
2018-04-30 Slutrapport Projekt Individual Placement and 
Support, IPS i samarbete med Activa och Region Örebro län 
Dnr KS 2018/131 

  

 
2018-05-02 Remiss för fjärrvärmeledningar på Hagaberg-
Norslund Dnr  

  

 
2018-05-14 Månadsuppföljning för barn- och 
utbildningsnämnden april 2018  Dnr KS 2018/127 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-06-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2018-05-21 Dataskyddsombud för Linde Energi AB Dnr 
KS 2018/135 

  

 
2018-05-22 Startrapport för investeringar i Lindesbergs 
kommun utförda av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen renovering av iskompressor i Råsshallen Dnr  

  

 
2018-05-25 Dispens från reservatsföreskrifter för 
filminspelning i naturreservaten Jätteberget, Gällberget och 
Grönbo i Degerfors och Lindesbergs kommun Dnr  

  

 
2018-05-25 Samhällsbyggnadsförbundet § 84 Val av 
dataskyddsombud SBB 2018-429 Dnr  

  

 
 
2018-05-07 Avsägelse av uppdraget som ledamot i  
beredningen för kultur- och fritidsfrågor från Virosa Viberg 
(SD) Dnr KS 2018/200 

  

 
 
2018-04-16 Minnesanteckningar från Öppet samråd 
Finskt förvaltningsområde 2018-04-16 Dnr  

  

 
 
2018-04-25 Statsbidrag för Familjecentralen - Att bilda 
familj och leva med barn i Sverige - beviljas delvis Dnr KS 
2018/178 
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