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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2021-11-08 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-12:30 

Beslutande: Bengt Storbacka (S) 
Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C) 
Fredrik Sundén Vessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Nils Detlofsson (L) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

 

Övriga deltagare: Mathz Eriksson (C) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef, TF 
Mladenka Gustavsson, förvaltningschef, SOC 
Thomas Lindberg, förvaltningschef, BUF 
Annette Persson, controller 
Gunilla Sandgren, Ekonomichef 
Michael Lindström, TF. Avdelningschef Avfall & Återvinning 
Henrik Säfvestad, konsult. 
Wilhelm Magnusson, näringslivschef 
Jesper Almlöf, Falab/Libo projektsamordnare 
Isabelle Lohse, Enhetschef stadsbyggnadskontoret 
Kjell Jansson, fysisk planerare 
Ingrid Andren, Kommunekolog SBB 

Utses att justera Fredrik Sundén Vessling (V) 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset 9 november 2021. 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
44 - 47 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Fredrik Sundén Vessling 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
Ärendeförteckning 

 
§44/21 Återkoppling Storå Omlastningsterminal 
  
§45/21 Internkontrollplan 2022 Kommunstyrelseförvaltningen 
  
§46/21 Marknadsföringsbidrag 2022–2024 
  
§47/21 Dialog med tjänstepersoner 
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§44/21   Dnr: KS 2018/176 
 
Återkoppling Storå Omlastningsterminal 
 

Beslut 

Utskott för stöd och strategi beslutar 

• Kommunen avslutar arrendet för del av fastighet 
Lindesberg Frövi 11:1 som ägs av Trafikverket. 

• Kommunen skriver ett arrendeavtal med verksamheten 
(intressent) för den del av fastigheten som är 
kommunalägd mark. 

• Avyttra kommnalägt järnvägsspår vid Storå 
omlastningsterminal. 

• Näringslivschef får mandat och uppdrag att påbörja 
förhandling med intressent om försäljning av kommunalt 
järnvägsspår vid Storå omlastningsterminal. 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har låtit bygga ett industrispår om ca 650 meter 
(spår fyra) samt förlängning av spår tre om ca 300 meter för 
hantering av godstransporter. Ett arrendeavtal finns idag mellan 
Lindesbergs kommun och Trafikverket. Storå 
omlastningsterminal driftas idag av samhällsbyggnadsförbundet 
på uppdrag Lindesbergs kommun.   
Näringslivschefen fick av utskottet för stöd och strategi den 9 
mars 2021 uppdraget att undersöka möjligheterna till extern 
drift av Storå omlastningsterminal.  
Efter dialog med Trafikverket (markägare vid terminalen) och 
intressent framkom att extern drift är möjlig förutsatt:  
 

1. Kommunen avyttrar järnvägsspår och därmed även 
ägarskapet av spår 4 (ca 650 meter) samt tillbyggnad av 
spår 3 (ca 300 meter) som kommunen investerat i att 
bygga.  
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2. Kommunen säger upp arrendeavtalet med Trafikverket 
avseende marken på terminalytan. 
 

3. Intressent köper kommunalt spår och ingår ett 
arrendeavtal med markägarna (Trafikverket och 
Lindesbergs kommun). 

I kommunens grunduppdrag ingår det inte att driva 
omlastningsterminaler. Lindesbergs kommun vill erbjuda 
aktörer att verka på Storå omlastningsterminal för 
virkesomlastning givet de goda förutsättningar som finns på 
platsen.  Terminalen i Storå kommer fortsatt vara en öppen 
terminal. 

Förslag till beslut 

Näringslivs- och infrastruktursenheten föreslår utskott för stöd 
och strategi besluta 

• Kommunen avslutar arrendet för del av fastighet 
Lindesberg Frövi 11:1 som ägs av Trafikverket. 

• Kommunen skriver ett arrendeavtal med verksamheten 
(intressent) för den del av fastigheten som är 
kommunalägd mark. 

• Avyttra kommnalägt järnvägsspår vid Storå 
omlastningsterminal. 

• Näringslivschef får mandat och uppdrag att påbörja 
förhandling med intressent om försäljning av kommunalt 
järnvägsspår vid Storå omlastningsterminal. 

 
 
För åtgärd: 
Näringslivschef 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsförbundet 
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§45/21   Dnr: KS 2021/238 
 
Internkontrollplan 2022 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan för år 
2022 antas med följande tillägg: 

o Motioner och medborgarförslag läggs med som 
riskfaktor. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf § 
60/2004 2§ har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret 
för att tillse att det finns en god internkontroll i Lindesbergs 
kommun. I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige 
beslutat ett Reglemente för internkontroll Kf § 60/204 som 
syftar till att man med rimlig grad kan säkerställa att kommunen 
bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, 
tillförlitlig finansiell rapportering och information om 
verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer 
och tillämpningar mm. 

Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och är 
inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den ska ses som en 
del av arbetet med det systematiska kvalitetsledningssystemet 
och ett sätt för huvudman att utföra sin uppsiktsplikt av 
verkställigheten av det offentliga uppdraget. Internkontroll 
omfattar: 

• Uppföljning av kontrollmoment. 
• Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och 

riktlinjer följs i organisationens verksamheter. 
• Identifiering av brister. 
• Planering och genomförande av åtgärder för att 

minimera att brister fortgår eller återupprepas. 
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• Årlig sammanställning och analys som presenteras för 
huvudman. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi att föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

• Kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan för år 
2022 antas. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Nils Detlofsson (L) yrkar på följande tilläggsförslag: 
 

• Att kvalitetsfaktorn: Motioner och medborgarförslag 
läggs till i interkontrollplan för år 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskott för stöd och strategi kan anta 
förvaltningens förslag med Nils Detlofssons tilläggsförslag och 
finner så beslutat. 

Reservationer 
 
För åtgärd: 
Ekonomienhet 
Kanslienhet 
Personalenhet 
IT-teleenhet 
Näringslivsenhet 
Måltidsenhet 
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§46/21   Dnr: KS 2021/191 
 
Marknadsföringsbidrag 2022–2024 
 

Beslut 

Utskott för stöd och strategi beslutar att återemittera ärendet 
och återkommer till utskott för stöd och strategi 8 december 
2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Så här har marknadsföringsbidragen fördelats 2019–2021 (3 
år). 

Förening Årligt belopp Total belopp 2019–
2021 

Lindlövens IF 175 000 kr x 3 525 000 kr 
LIF Lindesberg 350 000 kr x 3 1 050 000 kr 
Frövi Judoklubb 175 000 kr x 3 525 000 kr 
Lindesbergs Volley 350 000 kr x 3 1 050 000 kr 
Stråssa 
Gymnastikförening 

175 000 kr x 3 525 000 kr 

Summa 1 225 000 kr 3 675 000 kr 
 

Förslag till beslut 

Utskott för stöd och strategi beslutar att upprätta 
marknadsföringsavtal med föreningarna enligt nedan: 
 

Förening 2022 2023 2024 Totalt 
Lindlövens IF 150 000 150 000 150 000 450 000 kr 
LIF Lindesberg 300 000  250 000 250 000 800 000 kr 
Frövi Judoklubb 150 000  150 000 150 000 450 000 kr 
Lindesbergs Volley 300 000  25 000 250 000 800 000 kr 
Stråssa Gymnastik 
förening 

150 000  150 000 150 000 450 000 kr 
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Summa 1 050 000 950 000 950 000   2 950 000 kr 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storback (S) förslår att ärendet återremitteras och 
återkommer till Utskott för stöd och strategi 8 december 2021.  

Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om ärendet ska återemitteras eller avgöras 
idag och finner att utskott för stöd och strategi beslutar att 
ärendet återemitteras.  
 
För åtgärd: 
Kommundirektör 
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USS §47/21   Dnr:  
 
Dialog med tjänstepersoner 
 

Beslut 

Följande punkter diskuterades på utskottet för stöd och 
strategis sammanträde den 17 maj 2021: 

• Genomlysning över att Lindesbergs kommuns lokaler 
används kostnadseffektivt av kommunens förvaltningar – 
verksamhetslokaler. 
 

• Ny återvinningscentral i Lindesberg. 
 

• Användningsområde av före detta Stadsskogsskolans 
lokaler och närområde. 

 
• Detaljplan för Charlottelund 

 
• Friluftsliv. 

Ärendebeskrivning 

Tjänstepersoner har tillsammans med utskott för stöd och 
strategis förtroendevalda haft en dialog om strategiska frågor. 
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