
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 

  

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-11:20, 11:45-12:00 

Beslutande: Irja Gustavsson (S), ordförande 

Linda Svahn (S) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Kristine Andersson (S) 

Per Söderlund (SD) §126–151 

Anniette Lindvall (M) 

Jonas Bernström (S) 

Jonas Kleber (C), vice ordförande 

Ingrid Åberg (KD) 

Susanne Karlsson (C) 
Tjänstgörande 

ersättare: 
John Omoomian (S) för Daniel Andersson (S) 

Margareta Ahlm (S) för Bengt Storbacka (S) 

Mats Seijboldt (SD) för Vakant (SD) 

Linda Andersson (S) för Vakant (C) 

Göran Gustavsson ((-)) för Bengt Evertsson (MP) 

 
Övriga deltagare: Ellinor Halldan, sekreterare 

Gunilla Sandberg, ekonomichef 

Kerstin Rogemyr, enhetschef ekonomienheten 

Helena Randefelt, kommunsekreterare 

Anton Johansson, praktikant vid kanslienheten 

Jan Hansson (M), ersättare som inte tjänstgör 

Maria Odheim Nielsen (V), ersättare som inte tjänstgör 

Christina Pettersson (C), ersättare som inte tjänstgör 

 

 
Utses att justera John Omoomian (S) med Anniette Lindvall (M) som ersättare 

 
Justeringens plats 

och tid: 
Kanslienheten torsdagen den 27 september 2018 10.00 

 

 

 
 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

Ellinor Halldan  

 

Paragraf 

 

126 - 152 

 

Ordförande 

 

_____________________________________________________ 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

 

_____________________________________________________ 

John Omoomian 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2018-09-18 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 

§126/18 Förslag till utdebitering för år 2019 

  

§127/18 Mål och budget 2019 och VP 2020-2021 

  

§128/18 Delårsrapport och Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 

2018 för alla nämnder 

  

§129/18 Borgensavgift 2019 

  

§130/18 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat 

  

§131/18 Uppföljning av internkontroll januari-juni 2018 för alla nämnder 

och kommunala bolag 

  

§132/18 Val av representanter i styrgrupp för projektplan reservvatten 

Nora och Lindesbergs kommun 2019-2024 

  

§133/18 Införande av komponentavskrivning 

  

§134/18 Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige till nämnd/kommunalt 

bolag/verksamhet augusti 2018 

  

§135/18 Redovisning av motioner som ej är slutbehandlade per den 23 

augusti 2018 

  

§136/18 Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 

23 augusti 2018 

  

§137/18 Svar på revisionsrapport "Samlad uppföljning av tidigare 

granskningar" 

  

§138/18 Hantering av Bottenån, Loddammarna, Loppholmen och 

badplatser runt Lindesjön 

  

§139/18 Svar på motion från Bo Carlqvist (L) om anläggandet av 

Loppholmsbadet i Lindesberg  

  

§140/18 Svar på motion från Mats Seijboldt (SD) om trygghetstelefon i 

Lindesbergs kommun 

  

§141/18 Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldson 

(MP) om körkortsteori till alla gymnasieelever 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§142/18 Svar på medborgarförslag om Stripa Gruva och dess framtid 

  

§143/18 Svar på medborgarförslag om en grusad gång- och cykelväg 

mellan Guldsmedshyttan-Larsbo-Fanthyttan-Havsta 

  

§144/18 Dokumenthanteringsplan för vuxenutbildningen Masugnen, 

tillväxtförvaltningen 

  

§145/18 Genomlysning av prognos- och ekonomistyrning för Lindesbergs 

kommun 

  

§146/18 Delegation för anställande av förvaltningschef 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

  

§147/18 Studieresultat VT-2018 

  

§148/18 Svar på remiss handlingsplan bredband, Region Örebro län 

  

§149/18 Information gällande utredning arbetsmarknadsenheten och 

försörjningsstöd 

  

§150/18 Lägesrapport för bredbandsutbyggnad i Lindesbergs kommun 

  

§151/18 Delegationsärenden 

  

§152/18 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§126/18   Dnr: KS 2018/302 

 

Förslag till utdebitering för år 2019 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Utdebiteringen för år 2019 fastställs till 22:30 per skattekrona  

 

Ärendebeskrivning 

 

Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2018 fastställdes av 

kommunfullmäktige i november 2017 till 22:30 kronor per 

skattekrona. 

 

Budgetförslaget innebär oförändrad skattesats 2019. 

 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

 

Utdebiteringen för år 2019 fastställs till 22:30 per skattekrona  

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§127/18   Dnr: KS 2018/148 

 

Mål och budget 2019 och VP 2020-2021 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

1. Mål och budget för åren 2019 och VP 2020–2021, 

inklusive nämndernas verksamhetsplaner, budgetramar 

(nettokostnader) och investeringar antas. 

 

2. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten 

fastställs till 47 500 000 kronor år 2019. Finansiering kan 

ske genom nyupplåning. Övriga investeringar beräknas 

finansieras med lån till ett belopp av 20 000 000 kronor. 

Låneramen för långfristig upplåning fastställs till 

maximalt 67 500 000 kronor under 2019.  

 

3. Finansiella mål- Verksamhetens nettokostnader får inte 

överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella 

statsbidrag och Soliditeten skall vara oförändrad eller öka 

under planperioden 2019-2021. 

 

4. Leasing betraktas som en form av upplåning och får 

endast ske efter samråd med kommunledningskontorets 

upphandlare och undertecknas av firmatecknare. 

 

5. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om 

omdisponeringar av budgeterade medel för projekt i 

investeringsbudget samt besluta om ombudgeteringar 

mellan åren för redan beslutade projekt. 

 

6. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen medges rätt att 

besluta om omdisponeringar av budgeterade medel för 

va-/renhållningsprojekt. Kommunstyrelsen skall 

informeras om detta i den månadsvisa uppföljningen efter 

beslut i direktionen. 

 

7. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska 

hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att 

mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så 

gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat 

beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsen mål- och budgetseminarium 1 – Att äga framtiden 

genomfördes 2018-05-04. På seminariet presenterades 

omvärldsanalys, befolkningsutveckling och ekonomiska 

förutsättningar inklusive skatteunderlagsprognos och 

volymjustering. Kommande framtidsfrågor, utmaningar, möjligheter 

på kort och lång sikt för kommunen presenterades. Förvaltningarnas 

konsekvensbeskrivning utifrån beslutad verksamhetsplan 

presenterades. Gruppvisa diskussioner med syfte att ta fram ett 

förslag till mål- och budget 2019–2021 och på längre sikt, inklusive 

investeringar. 

 

Kommunstyrelsen har på Mål- och budgetseminarium 2– Att äga 

framtiden 2018-05-29 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. 

 

Förvaltningscheferna fortsatte presentationen med fokus på följande 

frågeställningar: Organisation gällande för- och grundskola, kultur 

samt idrottsanläggningar, förebyggande arbete, samordning mm. 

 

Majoriteten föreslog ytterligare kostnadsreduceringar med 7 Mnkr 

från 2019 och ytterligare 21 Mnkr från 2020. Fördelningen 2019 har 

presenterats av kommundirektörens ledningsgrupp. 

 

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 Mnkr som redovisas 

under kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen beslöt 2018-06-05, § 75 enligt följande: 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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 har på Mål- och budgetseminarium 3- Att äga 

framtiden 2018-08-28 efter presentation av konsekvenser för de 

tillkommande kostnadseffektiviseringarna som respektive 

nämnd/utskott beslutat föreslå budget enligt  

 

Fokus har skett på budgetåret 2019. Arbetet med att ta fram 

kostnadsreduceringar för åren 2020-2021 pågår. 

 

Enligt tidplanen sker behandling på kommunstyrelsen 2018-09-18 

och fastställande sker av kommunfullmäktige 2018-09-27. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

1. Mål och budget för åren 2019 och VP 2020–2021, 

inklusive nämndernas verksamhetsplaner, budgetramar 

(nettokostnader) och investeringar antas. 

 

2. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten 

fastställs till 47 500 000 kronor år 2019. Finansiering kan 

ske genom nyupplåning. Övriga investeringar beräknas 

finansieras med lån till ett belopp av 37 000 000 kronor. 

Låneramen för långfristig upplåning fastställs till 

maximalt 84 500 000 kronor under 2019.  

 

3. Finansiella mål- Verksamhetens nettokostnader får inte 

överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella 

statsbidrag och Soliditeten skall vara oförändrad eller öka 

under planperioden 2019-2021. 

 

4. Leasing betraktas som en form av upplåning och får 

endast ske efter samråd med kommunledningskontorets 

upphandlare och undertecknas av firmatecknare. 

 

5. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om 

omdisponeringar av budgeterade medel för projekt i 

investeringsbudget samt besluta om ombudgeteringar 

mellan åren för redan beslutade projekt. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

6. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen medges rätt att 

besluta om omdisponeringar av budgeterade medel för 

va-/renhållningsprojekt. Kommunstyrelsen skall 

informeras om detta i den månadsvisa uppföljningen efter 

beslut i direktionen. 

 

7. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska 

hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att 

mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så 

gäller den ekonomiska ramen för nämnden tills annat 

beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att beloppen 37 000 000 och 

84 500 000 under punkt två ändras till 20 000 000 respektive 

67 500 000. 

 
Kristine Andersson (S) och Susanne Karlsson (C) föreslår bifall till 

förvaltningens förslag. 
 

Deltar inte i ärendets behandling och beslut 

 
Pär-Ove Lindqvist (M), Per Söderlund (SD), Anniette Lindvall (M), 

Mats Seijboldt (SD), Ingrid Åberg (KD) och Göran Gustavsson (-) 
avstår från att delta i beslutet. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut med Irja Gustavsson (S) 

ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§128/18   Dnr: KS 2018/287 

 

Delårsrapport och Nämndernas verksamhetsberättelse 

januari-juni 2018 för alla nämnder 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar; 

  

• Delårsrapport januari-juni 2018 godkänns.  

 

Ärendebeskrivning 

 
Ekonomienheten inkom den 10 september 2018 med en delårsrapport 

januari-juni 2018 för antagande.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige besluta; 

 

• Delårsrapporten januari-juni 2018 godkänns 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§129/18   Dnr: KS 2018/301 

 

Borgensavgift 2019 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3 % på aktuellt 

lånebelopp 2018-12-31, d v s saldot året innan budgetåret. Avgiften 

är oförändrad i förhållande till 2018 och gäller åtaganden enligt 

kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 210. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomichef Gunilla Sandgren inkom den 3 september 2018 med 

en tjänsteskrivelse med förslag till fastställande av borgensavgift. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3 % på aktuellt 

lånebelopp 2018-12-31, d v s saldot året innan budgetåret. Avgiften 

är oförändrad i förhållande till 2018 och gäller åtaganden enligt 

kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 210. 

 

_____ 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (40)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§130/18   Dnr: KS 2018/268 

 

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 

motpartsexponering avseende derivat 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. Lindesbergs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av 

den 7 maj 1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Lindesbergs kommun 

åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 

förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 

Lindesbergs kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder 

för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande 

och blivande borgenärer. 

 

2. Lindesbergs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Lindesbergs kommun den 3 augusti 2011, vari det inbördes ansvaret 

mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 

någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 

alltjämt gäller. 

 

3. Lindesbergs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Lindesbergs kommun den 3 augusti 2011, vari Lindesbergs 

kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 

avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

 

4. Utse Kommunstyrelsens ordförande, Irja Gustavsson och 

ekonomichefen, Gunilla Sandgren att för kommunens räkning 

underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 

Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB 

(publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning 

ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i 

Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga 

medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara 

solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga 

förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. 

Lindesbergs kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 7 maj 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

1993 och har bekräftat densamma genom beslut av 

kommunfullmäktige den 19 oktober 2009. 

 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos 

Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på 

lånemarknaden presenteras borgens-förbindelserna för långivaren. I 

den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i 

samband med Kommuninvests upplåning företräder således 

Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.  

 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag 

då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet 

bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för 

Lindesbergs kommuns borgensåtagande kommer således inom kort 

att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av 

villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse 

borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av 

mycket stor vikt att Lindesbergs kommun innan 

borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i 

kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att 

borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar 

en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har 

skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett 

separat regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett 

avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 

motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även 

dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen 

samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Lindesbergs 

kommun undertecknade Regressavtalet den 3 augusti 2011 och 

Garantiavtalet den 3 augusti 2011. Även dessa avtal riskerar att bli 

ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i 

enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.  

 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett 

gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att 

Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i samband 

med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse 

göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen 

(”Bekräftelsen”).  

 

Kommunledningskontorets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. Lindesbergs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av 

den 7 maj 1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Lindesbergs 
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kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld 

för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 

förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 

Lindesbergs kommun genom att företa samtliga nödvändiga 

åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande 

och blivande borgenärer. 

 

2. Lindesbergs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Lindesbergs kommun den 3 augusti 2011, vari det inbördes 

ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 

någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 

alltjämt gäller. 

 

3. Lindesbergs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Lindesbergs kommun den 3 augusti 2011, vari Lindesbergs 

kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 

avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

 

4. Utse Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att för 

kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av 

detta beslut. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsens ordförande och 

ekonomichefen namnges under punkt 4 i förslaget. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut med Irja Gustavsson (S) 

tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§131/18   Dnr: KS 2018/286 

 

Uppföljning av internkontroll januari-juni 2018 för 

alla nämnder och kommunala bolag 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport internkontroll 

januari-juni 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av 

verksamheten. Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa att 

kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls, genom att 

kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en 

tillfredsställande intern kontroll, d v s de ska med rimlig grad av 

säkerhet säkerställa att följande uppnås: 

 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.  

 

Kommunledningskontoret har i Uppföljningsrapport internkontroll 

januari-juni 2018 sammanställt nämnder och utskotts intern kontroll 

rapporter för januari – juni 2018. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport internkontroll 

januari-juni 2018. 

 

_____ 

 

För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 

Kommunala bolag 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§132/18   Dnr: KS 2018/164 

 

Val av representanter i styrgrupp för projektplan 

reservvatten Nora och Lindesbergs kommun 2019–

2024 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande, Irja 

Gustavsson (S) och oppositionsrådet, Pär-Ove Lindqvist (M) till 

representanter i styrgruppen för reservvatten Nora och Lindesbergs 

kommun 

 

Ärendebeskrivning 

 

Samhällsbyggnadsförbundet har hösten 2017 fått i uppdrag av både 

Nora och Lindesbergs kommun att utreda möjligheter till 

reservvatten för båda tätorterna. 

 

Förbundet har i sin tur tillsammans med Midvatten tagit fram en 

projektplan som kommer att ligga till grund för utredningen. 

Projektet beskriver kort ett antal kortsiktiga och långsiktiga åtgärder 

för att säkerställa vattenförsörjningen och på sikt få till reservvatten 

till båda kommunerna. 

 

Alla delar och steg i projektplanen kommer inte att genomföras utan 

underlaget som tas fram för varje delprojekt kommer att utvärderas 

vartefter beslut tas ifall det är värt att utreda vidare. 

 

På grund av ärendets känslighet och för att få till en bra förankring 

och öppenhet är det önskvärt att bilda en styrgrupp med politiska 

representanter från båda kommunerna. Projektets fortskridande kan 

då stämmas av ett par gånger om året. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 

utse kommunstyrelsens ordförande, Irja Gustavsson (S) och 

oppositionsrådet, Pär-Ove Lindqvist (M) till representanter i 

styrgruppen för reservvatten Nora och Lindesbergs kommun. 

_____ 

 

 

För kännedom 

Irja Gustavsson (S) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§133/18   Dnr: KS 2018/272 

 

Införande av komponentavskrivning 
 

Beslut 
 

• Mål och budget 2018 och VP 2019–2020 revideras enligt punkt 7 KF § 

129/17 utifrån införande av komponentavskrivning.  

 

• 1,3 Mnkr fördelas från drift till investering, vilket leder till att 

kommunens totala driftkostnader minskar och resultatet ökar.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Sedan 2014 finns ett krav från Rådet för kommunal redovisning 

(RKR) att kommuner och landsting ska dela upp sina 

anläggningstillgångar i komponenter och därmed även använda sig 

av komponentavskrivningar. Detta ligger i linje med det nya 

redovisningsregelverket K3. En av de huvudsakliga fördelarna är att 

det ges en mer rättvisande bild av investeringens faktiska värde 

eftersom komponentuppdelning möjliggör att underhållsåtgärder 

aktiveras istället för kostnadsförs i enlighet med traditionell 

redovisning.  

 

Avskrivningar används i redovisningen för att fördela en utgift för 

en tillgång över en nyttjandeperiod. Detta för att kostnaden för 

anskaffning ska belasta perioden där nyttan uppstår. Till exempel 

ska en avloppslednings kostnad redovisas under de år 

avloppsledningen är i bruk och därmed finansieras av de taxor som 

betalas in under samma period.  

 

Det innebär att respektive komponent ska skrivas av separat och att 

återanskaffning av komponent redovisas som anskaffning av ny 

anläggningstillgång och eventuellt kvarvarande redovisat värde för 

den ersatta enheten kostnadsförs. Innebörden är att utgifter som 

tidigare kostnadsfördes direkt, exempelvis utgifter för planerat 

underhåll, kan komma att aktiveras i och med att 

komponentavskrivning ska tillämpas. 

 

Kommunledningskontorets förslag till beslut 
 

• Mål och budget 2018 och VP 2019–2020 revideras enligt punkt 7 KF § 

129/17 utifrån införande av komponentavskrivning.  

 

• 1,3 Mnkr fördelas från drift till investering, vilket leder till att 

kommunens totala driftkostnader minskar och resultatet ökar.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 

  

Meddelas för åtgärd 

                      Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§134/18   Dnr: KS 2018/290 

 

Uppföljning av verkställda beslut, uppdrag givna av 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige till 

nämnd/kommunalt bolag/verksamhet augusti 2018 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen antogs av 

kommunfullmäktige § 194/2014. I bilaga 1 till Styrnings- och 

ledningssystem för kommunkoncernen framgår det att som en del i 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska rapportering av hur beslut 

verkställts ske både till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Den nämnd/bolag/verksamhet som fått ett uppdrag av 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska redovisa hur 

beslutet verkställts när uppdraget är avslutat. Detta görs skriftligt.  

 

Redovisning av beslut som inte verkställts ska kontinuerligt ske till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. De förvaltningschefer 

som är ansvarig för den verksamhet som brustit i verkställigheten 

ska redogöra för kommunstyrelsen varför beslutet inte verkställts i 

tid och vad som krävs för att beslutet ska kunna verkställas. Detta 

protokollförs i kommunstyrelsen och protokollsutdraget meddelas 

kommunfullmäktige. 

 

Kommundirektören redovisar i en sammanställning daterad den 21 

augusti 2018 de uppdrag som är aktuella för 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen tackar 

för informationen. 

 

_____ 

 

För kännedom: 

Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§135/18   Dnr: KS 2018/311 

 

Redovisning av motioner som ej är slutbehandlade per 

den 23 augusti 2018 
 

Beslut 

 

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 23 

augusti 2018 överlämnas till kommunfullmäktige 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska 

kommunstyrelsen vid fullmäktiges april- och oktobersammanträde 

redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.  

 

Kanslienheten har i en förteckning redovisat de motioner som inte är  

slutbehandlade per den 23 augusti 2018. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 23 

augusti 2018 överlämnas till kommunfullmäktige. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§136/18   Dnr: KS 2018/312 

 

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till 

nämnder per den 23 augusti 2018 
 

Beslut 

 

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 23 

augusti 2018 överlämnas till kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 32 ska det vid 

fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisas de 

medborgarförslag som överlåtits till nämnder att besvara.  

 

Kanslienheten har i en förteckning redovisat medborgarförslag 

överlåtna till nämnder per den 23 augusti 2018. 

 

Förslag till beslut 

 

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 23 

augusti 2018 överlämnas till kommunfullmäktige. 

 

_____ 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (40)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§137/18   Dnr: KS 2018/246 

 

Svar på revisionsrapport "Samlad uppföljning av 

tidigare granskningar" 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att till 

sammanträdet i mars 2019 redovisa förslag till åtgärder avseende de 

brister som kvarstår enligt revisionsuppföljningen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

De förtroendevalda revisorerna har genomfört en samlad uppföljning 

av tidigare genomförda granskningar. Den samlade bedömningen är 

att kommunstyrelsen och nämnderna till delar vidtagit tillräckliga 

åtgärder med anledning av identifierade brister i tidigare 

granskningar. De granskade områdena är: 

 

• Intern kontroll av kommunens konst 

• Inköp och upphandling 

• Socialsekreterarnas arbetssituation 

• Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och ägarstyrning 

• Kommunens arbete med FN:s barnkonvention 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att till 

sammanträdet i mars 2019 redovisa förslag till åtgärder avseende de 

brister som kvarstår enligt revisionsuppföljningen. 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Kommundirektör 

 

För kännedom: 

Revisorerna 

PWC 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§138/18   Dnr: KS 2018/249 

 

Hantering av Bottenån, Loddammarna, Loppholmen 

och badplatser runt Lindesjön 
 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen att kostnadsberäkna anläggning av badplats vid 

Loppholmen i enlighet med tillståndet från Nacka tingsrätt, 

Mark- och miljödomstolen daterat 2015-03-16. 

2. kostnadsberäkningen ska redovisas i samband med mål- och 

budgetseminarium 2019 inför planperioden 2020-2022. 

3. Finansiering av utredning sker genom kommundirektörens 

anslag för utveckling. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2017, § 226, att ge 

kommundirektören i uppdrag att sammanställa alla handlingar för 

vidare ställningstagande av ärendet i kommunstyrelsen den 5 juni 

2018. 

 

Kommundirektören sammanställer i en tjänsteskrivelse daterat den 

19 juni 2018 de handlingar och beslut som berör badplatser runt 

Lindesjön.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen att kostnadsberäkna anläggning av badplats vid 

Loppholmen i enlighet med tillståndet från Nacka tingsrätt, 

Mark- och miljödomstolen daterat 2015-03-16. 

2. kostnadsberäkningen ska redovisas i samband med mål- och 

budgetseminarium 2019 inför planperioden 2020-2022. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att finansiering av utredning 

sker genom kommundirektörens anslag för utveckling. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande tar först upp förvaltningens förslag till beslut och finner 

att förslaget godkänns. 

 

Ordförande tar därefter upp Irja Gustavsson (S) tilläggsförslag och 

finner att förslaget godkänns. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§139/18   Dnr: KS 2017/245 

 

Svar på motion från Bo Carlqvist (L) om anläggandet 

av Loppholmsbadet i Lindesberg  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar; 

 

Motionen besvaras med kommunstyrelsens (§130/2018) uppdrag till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att kostnadsberäkna 

anläggning av badplats vid Loppholmen.  

 

Ärendebeskrivning 
 

Bo Carlqvist (L) inkom den 17 maj 2017 med en motion där han 

föreslår att ett friluftsbad anläggs på Loppholmarna i Lindesberg.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 att remittera 

motionen till kommunstyrelsen. 

 

Kommundirektören förslår i en tjänsteskrivelse daterat den 11 juni 

2018 att kommunstyrelsen ska uppdra till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att kostnadsberäkna 

anläggning av badplats vid Loppholmen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar; 

 

Motionen besvaras med kommunstyrelsen uppdrag till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att kostnadsberäkna 

anläggning av badplats vid Loppholmen.  

  

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§140/18   Dnr: AKK2016/435 

 

Svar på motion från Mats Seijboldt (SD) om 

trygghetstelefon i Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar; 

 

Motionen besvaras med yttrande från socialchefen daterat den 24 

augusti 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Mats Seijboldt (SD) inkom den 28 november 2018 med en motion 

där han föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för inrättande av ett system med trygghetstelefon i 

Lindesberg. Målsättningen ska vara att upprätta ett långsiktigt 

samverkansavtal med lämplig organisation inom det civila 

samhället, alternativt andra kommuner, och därefter återkomma med 

ett förslag till organisation och finansiering av tjänsten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2016 att remittera 

motionen till kommunstyrelsen. 

 

Socialchefen inkom med ett yttrande den 24 augusti 2018 där det 

framkommer att socialförvaltningen anser det viktigt att arbeta 

vidare med pågående arbete samt att se över möjligheterna till 

eventuell delaktighet i Safeland appen.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar; 

 

Motionen besvaras med yttrande från socialchefen daterat den 24 

augusti 2018. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§141/18   Dnr: KS 2018/71 

 

Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) och 

Marita Haraldson (MP) om körkortsteori till alla 

gymnasieelever 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar; 

 

Motionen avslås med hänvisning till barn och utbildningsnämnden 

yttrande daterat den 4 juni 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldson (MP) inkom den 13 

februari 2018 med en motion där de föreslår att kommunen ska 

erbjuda alla gymnasielever körkortsteori. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 att remittera 

motionen till kommunstyrelsen. 

 

Motionen remitterades den 13 mars 2018 till barn- och 

utbildningsnämnden för yttrande. 

 

Barn- och utbildningsnämnden inkom med ett yttrande daterat den 4 

juni 2018 där det framkommer att det varken föreligger juridiska, 

ekonomiska eller praktiska förutsättningar att tillhanda körkortsteori 

till samtliga elever vid Lindeskolan 

 

Ledamöters förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 

föreslå kommunfullmäktige besluta; 

 

Motionen avslås med hänvisning till barn och utbildningsnämnden 

yttrande daterat den 4 juni 2018. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§142/18   Dnr: KS 2018/65 

 

Svar på medborgarförslag om Stripa Gruva och dess 

framtid 
 

Beslut 

 

Medborgarförslaget besvaras med yttrande från Besök Linde AB 

daterat den 5 juni 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 5 februari 

2018 att han ska få ta del av viljeyttringar, konkreta planer och idéer 

för Stripa gruvmiljö och dess framtid. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 att 

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Medborgarförslaget remitterades den 13 mars 2018 till 

Besök Linde AB för yttrande. 

 

Besök Linde AB inkom med ett yttrande daterat den 5 juni 2018. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att medborgarförslaget ska 

besvaras med yttrande från Besök Linde AB daterat den 5 juni 2018. 

 

_____ 

 

För kännedom: 

Förslagsställaren 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§143/18   Dnr: KS 2017/322 

 

Svar på medborgarförslag om en grusad gång- och 

cykelväg mellan Guldsmedshyttan-Larsbo-Fanthyttan-

Havsta 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen att verka för att Trafikverket prioriterar 

medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Larsbo Samfällighetsförening föreslår i ett medborgarförslag daterad 

den 25 augusti 2017 att en grusad gång- och cykelväg mellan 

Guldsmedshyttan Larsbo Fanthyttan Havsta ska skapas på vägens 

östra sida. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 att 

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Medborgarförslaget remitterades den 13 mars 2018 till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande.  

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med ett yttrande 

daterat den 27 april 2018 där det framkommer att förbundet ställer 

sig positiv till föreslagen gång- och cykelväg ur trafiksäkerhet- och 

tillgänglighetssynpunkt för att skapa förutsättningar för ett hållbart 

resande. 

 

Samhällsbyggnadsförbundet föreslår att infrastrukturansvarig får i 

uppdrag av kommunstyrelsen att verka för att Trafikverket 

prioriterar medborgarförslaget. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 

uppdra till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att verka för att 

Trafikverket prioriterar medborgarförslaget 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

För kännedom 

Förslagsställaren 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§144/18   Dnr: KS 2018/317 

 

Dokumenthanteringsplan för vuxenutbildningen 

Masugnen, tillväxtförvaltningen 
 

Beslut 

   

Dokumenthanteringsplan för vuxenutbildningen Masugnen antas. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsen har tagit del av förslag till 

Dokumenthanteringsplan Tillväxtförvaltningen Masugnen. 

 

Dokumenthanteringsplanen ska revideras löpande om nya dokument 

tillkommer, upphör eller omfattas av ändrade lagkrav. 

 

Dokumenthanteringsplanen är indelad i tre olika delar. Men en 

gemensam del först, som gäller hela Masugnen sedan är den indelad 

enhetsvis: 

 

• Vuxenutbildningsenheten  

• Arbetsmarknadsenheten  

• Café-verksamheten 

 

Tillväxtförvaltningens förslag till beslut 

 

Dokumenthanteringsplan för vuxenutbildningen Masugnen antas. 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Tillväxtförvaltningen  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §145/18   Dnr: KS 2018/329 

 

Genomlysning av prognos- och ekonomistyrning för 

Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att  

 

1. Kartlägga behovet av kompetensutveckling inom 

ekonomiområdet för enhetschefer inom socialförvaltningen. 

2. Stärka analysstödet inom socialförvaltningen. 

  

Ärendebeskrivning 

 

Socialnämnden redovisade i bokslutet för år 2017 ett 

budgetöverskridande på -29,2 mnkr. Vid nämndens sammanträde i 

november 2017 lämnades en prognos på ett utfall på -22,4 mnkr, en 

skillnad på 6,8 mnkr i förhållande till det slutliga resultatet. 

 

Kommunens revisorer gjorde under år 2017 en granskning av 

socialnämndens prognosarbete och detta uppdrag ska ses som en 

uppföljning/fortsättning av denna granskning. 

 

Revisorernas granskning resulterade i att socialnämndens styrning 

och kontroll avseende budget och ekonomiska prognoser 

sammanfattningsvis inte bedömdes vara tillräcklig. Revisorernas 

rekommenderade socialnämnden att fördjupa analysen i 

uppföljnings- och prognosarbetet samt att säkerställa att nämnden 

får skriftliga underlag vid uppföljning av ekonomi och verksamhet. 

Vidare rekommenderades förvaltningen att följa verksamheternas 

volymer månadsvis och att komplettera månadsrapporterna med mer 

volymstatistik. 

 

Socialnämnden svarade i september 2017 på revisorernas rapport. 

Sammanfattningsvis uppger nämnden att prognosarbetet 

intensifierats och att förbättrade underlag erhålls. I svaret uttrycks 

vidare att arbete kvarstår framför allt beträffande mer analys. 

 

Kommunledningen vill mot denna bakgrund utreda 

ekonomistyrningen och prognosarbetet. Syftet är att klargöra vad 

som skett och att säkerställa läget för innevarande år. 

 

Uppdraget består i att utreda orsaker till socialnämndens 

budgetöverskridande och avvikelser mellan prognos och faktiskt 

utfall. Följande tre områden innefattas av uppdraget: 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

• Ekonomistyrning. Hur fungerar processerna för budget och 

återrapportering? Hur ser organisationen ut när det gäller 

uppföljning och analys? 

• Fördjupad analys av orsaker till underskott. Hur har 

underskottet   uppstått? Vilka åtgärder har vidtagits? 

• Förutsättningar inom framtiden. Vilka utvecklingsområden 

finns?  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ger 

kommundirektören i uppdrag att  

 

1. Kartlägga behovet av kompetensutveckling inom 

ekonomiområdet för enhetschefer inom socialförvaltningen. 

2. Stärka analysstödet inom socialförvaltningen. 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kommundirektören 

 

För kännedom 

Socialförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§146/18   Dnr: KS 2018/334 

 

Delegation för anställande av förvaltningschef 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande 

delegation att i samråd med oppositionsrådet erbjuda anställning 

samt med stöd av personalchef förhandla villkor och teckna avtal 

gällande förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Rekryteringsprocess pågår och är inne i slutfas. Politiska 

representanter tillsammans med fackliga och delar av kommunens 

ledningsgrupp deltar i processen. Handlingsplanen är att kunna 

komma till ett förslag på slutkandidat inom närmsta två veckorna. 

Nästa kommunstyrelsesammanträde äger rum 23 oktober.  

 

Att ge kommunstyrelsens ordförande mandat att kunna slutföra 

processen innebär en möjlighet till snabbare förfarande. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande 

delegation att erbjuda anställning samt med stöd av personalchef 

förhandla villkor och teckna avtal gällande förvaltningschef 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Anniette Lindvall (M) föreslår att tillsättandet ska ske i samråd med 

oppositionsråd. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande tar först upp förvaltningens förslag till beslut och finner 

att förslaget godkänns. 

 

Ordförande tar därefter upp Anniette Lindvalls (M) tilläggsförslag 

och finner att förslaget godkänns. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§147/18   Dnr: KS 2018/314 

 

Studieresultat VT-2018 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen 

 

Ärendebeskrivning 

 

Tre av de centrala nyckeltalen i barn- och utbildningsnämndens 

kvalitetsarbete är behörighet till yrkesprogram och meritvärde för åk 

9, samt måluppfyllelse i åk 6. 

 

Siffrorna för 2018 hämtas här från analysverktyget så som de är 

inrapporterade i systemet och är att betrakta som preliminära. De 

kan komma att ändras efter bearbetning i den officiella statistiken 

från SCB och Skolverket. 

 

Den statistiken redovisas under hösten/vintern 2018 och kommer 

därefter att rapporteras till barn- och utbildningsnämnden. 

 

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet i barn- och 

utbildningsförvaltningen analyseras resultaten för grundskolan under 

augusti-oktober. Detta arbete baseras på ett brett underlag av 

inhämtade resultat och sker i dialog med grundskolans rektorer. 

 

Analysen blir en del av den centrala kvalitetsrapporten och 

presenteras för barn- och utbildningsnämnden i samband med 

nämndens kvalitetsdagar i november 2018. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 

tacka för informationen. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§148/18   Dnr: KS 2018/263 

 

Svar på remiss handlingsplan bredband, Region 

Örebro län 
 

Beslut 

 

Yttrandet överlämnas till region Örebro län som remissvar på 

Handlingsplan för bredband. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ett förslag till handlingsplan för bredband är framtagen av Region 

Örebro län. 

 

Kommunstyrelsernas ordförande och kommuncheferna i 

kommunerna i norra Örebro län har föreslagit att ett gemensamt 

förslag till yttrande utarbetas av kommunernas IT-ansvariga med IT-

chefen i Lindesbergs kommun som sammankallande. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Yttrandet överlämnas till region Örebro län som remissvar på 

Handlingsplan för bredband. 

 

_____ 

 

För kännedom 

Region Örebro Län 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§149/18   Dnr: KS 2018/304 

 

Information gällande Utredning 

arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Information 

 

Kommunstyrelsen har den 28 augusti beslutat att uppdra till 

kommundirektören att se över möjligheten att lägga samman 

verksamheterna arbetsmarknadsenhet och enheten för 

försörjningsstöd. 

 

Förslaget ska möjliggöra överflyttning av verksamheterna till den 1 

januari 2019. 

 

Uppdraget är delegerat till förvaltningscheferna för berörda 

verksamheter. Utredningen har startat med interna resurser och 

förslag kan presenteras för kommunstyrelsen i december 2018. Detta 

medför, enligt förvaltningschefernas bedömning, att det inte är 

genomförbart med en sammanslagning från årsskiftet. Utredningen 

får visa när detta lämpligas kan genomföras under förutsättning att 

detta beslutas av kommunstyrelsen. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 

tacka för informationen. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§150/18   Dnr: KS 2018/263 

 

Bredbandsutbyggnad lägesrapport 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen uppdrar åt Irja Gustavsson (S), Pär-Ove Lindqvist 

(M) och Jonas Kleber (C) att se över hur Lindesbergs kommun 

arbetar vidare med frågan.  

 

Återrapport till kommunstyrelsen ska ske i november 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 

IT-chef Andreas Ericsson ger en lägesrapport om 

bredbandsutbyggnad.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) förslår att kommunstyrelsen ska 

uppdra åt Irja Gustavsson (S), Pär-Ove Lindqvist (M) och Jonas 

Kleber (C) att se över hur Lindesbergs kommun arbetar vidare med 

frågan.  

 

Återrapport till kommunstyrelsen ska ske i november 2018. 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Irja Gustavsson (S) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Jonas Kleber (C)  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §151/18 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsärenden. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 

 

2018-08-29 Delegationsbeslut om utbetalning av förlorad 

semesterförmån Dnr  

  

 

 

2018-08-29 Yttrande över ansökan om tillstånd för valtält, 

Socialdemokraterna i Lindesberg, A434.003/2018 Dnr  

  

 

 

2018-09-04 Yttrande Tillstånd Informationsspridning om 

hur olika partiers bostadspolitik påverkar hyresrätten Dnr  

  

 

 

2018-09-05 Yttrande Tillstånd, Specsavers, 

A425.138/2018 Dnr  

  

 

 

2018-09-06 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

politisk information, Miljöpartiet de gröna i Örebro län, 

A446.397 Dnr  

  

 

 

2018-09-07 Yttrande över ansökan om tillstånd för Valtält 

m.m., Vänsterpartiet i Lindesberg, A454.730/2018 Dnr  

  

 

 

2018-09-07 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

AKKA Egendom Lindesberg, Byggställningar, 

A407.417/2018 Dnr  

  

 

 

2018-06-27 Avropsavtal - Postförmedlingstjänster 2013 

och 2013-2 SKL Kommentus Inköpscentral AB  Dnr KS 

2017/198 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-08-28 Överlämnande av originalhandling tillhörande 

fastigheten Torphyttan 3:11, bergrummet Dnr KS 2018/258 

  

 

 

2018-09-04 Fullmakt för Mats Ivarsson, 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för alla 

ledningsärenden för gatubelysning efter Trafikverkets 

vägar, stolpbyten, projekt, påkörda stolpar, juldekorationer, 

seriebyten med mera att företräda ledningsägaren Dnr  

  

 

 

2018-09-04 Fullmakt för Jan Hellberg, Claes Jacobson, 

Kenneth Lindblom anställda hos Bogfelts installationer och 

entreprenad AB ledningstillstånd hos Trafikverket enligt § 

44 väglagen med mera företräda ledningsägaren till 2018-

12-31 Dnr  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-09-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §152/18 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 

 

 

2018-08-22 Protokoll Bergslagens överförmyndarnämnd 

2018-08-22 Dnr  

  

 

 

2018-08-22 Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen 2018-08-22 Dnr  

  

 

 

2018-08-09 Gemensamt sammanträde 2018-08-09 med 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning 

(KRF) och Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Dnr  

  

 

 

2018-08-13 Konsekvensbeskrivning för barn- och 

utbildningsnämndens budget 2019 Dnr KS 2018/148 

  

 

 

 

 


