
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-29  

 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-10:50 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 

Linda Svahn (S) 

John Omoomian (S) 

Jonas Bernström (S) 

Tommy Kragh (S) 

Jonas Kleber (C) 

Susanne Karlsson (C) 

Ulf Axelsson (V) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Markus Lundin (KD) 

Nils Detlofsson ((L)) 

Mats Seijboldt (SD) 

Jari Mehtäläinen (SD) 

Tom Persson (SD) 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Jan Hansson (M) för Lillemor Bodman (M) 

 
Övriga deltagare: Ellinor Halldan, sekreterare 

Henrik Arenvang, kommundirektör 

Gunilla Sandgren, ekonomichef 

Malin Sjöberg, kommunstrateg §22 

Sara Eidevald, kommunikatör §22–25 

Nafih Mawlod (S), ersättare som ej tjänstgör 

Sandra Olsson (S), ersättare som ej tjänstgör 

Göran Gustavsson (M), ersättare som ej tjänstgör 

Conny Ärlerud (M), ersättare som ej tjänstgör 

Inger Griberg (MP), ersättare som ej tjänstgör 

Fredrik Rosenbecker (SD), ersättare som ej tjänstgör 

Björn Larsson (SD), ersättare som ej tjänstgör 

 

 
Utses att justera Markus Lundin (KD) med John Omoomian som ersättare 
Justeringens plats 

och tid: 
Kanslienheten torsdag den 7 februari 2019 kl. 15.00 

 
 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

 

Ellinor Halldan 

 

Paragraf 

 

22 - 37 

 

Ordförande 

 

_____________________________________________________ 

 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

 

_____________________________________________________ 

 

Markus Lundin 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-01-29 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (31)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 

§22/19 Förslag till Styrmodell för ledning och styrning 

  

 

§23/19 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Specifika samverkansrådet för 

kultur Region Örebro län 

  

 

§24/19 Val av 1 ledamot och 1 ersättare från varje parti till 

Tolkningsgrupp arvodesbestämmelser 

  

 

§25/19 Ägardirektiv för Besök Linde AB - upphandling av biograf 

  

 

§26/19 Ombyggnad vändplan Guldsmedshyttan – återta tidigare ansökan 

om bidrag från Länstransportplanemedel 

  

 

§27/19 Omdisponering av budget 2019 och VP 2020–2021 

  

 

§28/19 Granskning av registerförteckning och riktlinje för 

konsekvensbedömning i kommunstyrelsen 

  

 

§29/19 Granskning av registerförteckning för personuppgifter i 

kommunala revisionen 

  

 

§30/19 Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om ensamkommande 

flyktingungdomar 

  

 

§31/19 Svar på motion från Inger Griberg (MP) och Bengt Evertsson 

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

biståndsbeslut 

  

 

§32/19 Svar på motion från John Omoomian (S) om ny rutin med begäran 

om belastningsutdrag vid anställning inom socialförvaltningens 

omsorgsområden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§33/19 Svar på motion från Christina Pettersson (C) om yngre 

demenssjuka 

  

 

§34/19 Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldson 

(MP) 

  

 

§35/19 Avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna restauranger 

  

 

§36/19 Delegationsärenden 

  

 

§37/19 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §22/19   Dnr: KS 2017/335 

 

Förslag till Styrmodell för ledning och styrning 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

 

1. Förslag till Styrmodell för ledning och styrning daterad 21 

december 2018 antas. Styrmodellen införs successivt enligt 

handlingsplan för år 2019 och gäller fullt ut från och med år 

2020.  

2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utvärdera 

styrmodellen efter att den använts i tre år, det vill säga efter år 

2023.  

3. Dokumentet Styrnings- och ledningssystem för 

kommunkoncernen uppdaterad den 29 september 2017 KF § 79 

upphör i och med detta beslut att gälla.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Nuvarande styrmodell för Lindesbergs kommun beskrivs i 

dokumentet Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen 

som antogs i kommunfullmäktige i november 2014 och en 

uppdatering antogs i september 2017. Vid en utvärdering av 

styrmodellen som genomfördes 2017 gav kommundirektörens 

ledningsgrupp den kommunövergripande kvalitetsgruppen i uppdrag 

att undersöka om det skulle vara aktuellt att se över styrmodellen, 

dels för att förenkla den och dels för att få in mer värdebaserade 

aspekter som komplement till den mer formella styrningen. 

Kommunstyrelsen beslutade om att anta projektdirektiv för Projekt 

förenklad styrmodell i september 2017, där planen var att projektet 

ska leda till en reviderad styrmodell som antas av 

kommunfullmäktige senast i februari 2019. 

 

Arbetet med att ta fram en ny styrmodell beskrivs i en slutrapport för 

projektet (se bilaga 2). Under tiden arbetet pågått har delar av 

förvaltningschefsgruppen och kvalitetsgruppen deltagit i Sveriges 

Kommuners och Landstings nätverk Förenklat och effektivt 

styrsystem. I nätverket har de deltagande kommunerna arbetat enligt 

en gemensam metod och fått kunskapsstöd under tiden arbetet pågått 

på hemmaplan.  

 

Förslaget till ny styrmodell beskrivs i dokumentet Styrmodell för 

ledning och styrning (se bilaga 1).  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Handlingsplan för år 2019 

 
För att hinna få alla delar på plats föreslås att styrmodellen 
införs successivt under år 2019 för att vara helt implementerad 
år 2020. Under 2019 föreslås följande handlingsplan:  
 

Aktivitet Tidplan Ansvarig 

Information kring nya 

styrmodellen Bland det viktigaste 

i ett förändringsarbete är 

information kring förändringen. 

Därför blir förankring och 

förståelse om styrmodellen hos de 

som ska bära den, det vill säga 

alla chefer och politiker, en 

mycket viktig del under år 2019. 

Ett gemensamt 

informationsunderlag tas fram 

som presenteras för samtliga 

chefer och politiker under året. 

Ta fram 

informationsundelag i 

januari 2019. 

Information i alla 

chefsgrupper och 

politiska nämnder 

under året. 

Kommunstrategen tar 

fram 

informationsunderlaget. 

Ansvarig för att 

information ges i alla 

chefsgrupper är 

Kommundirektör 

(KD)/Förvaltningschefs-

grupp (FC). 

Grunduppdrag Varje verksamhet 

ska ta fram sitt grunduppdrag. 

Vilka grunduppdrag som 

identifieras behöver först 

fastställas av styrgruppen. 

Påbörjat december 

2018, klart november 

2019. 

KD/FC tillsammans med 

kvalitetsgrupp. 

Nämndmål och fullmäktigemål 

Lindesbergs kommuns 

utvecklingsstrategi sträcker sig till 

och med 2019. Arbetet med att ta 

fram nya fullmäktigemål, samt 

nya nämndmål, behöver ske under 

år 2019 för att gälla från 2020. 

Klart för antagande i 

fullmäktige och 

nämnder senast 

december 2019. 

KD/FC tillsammans med 

kvalitetsgrupp. 

Bygga om i planerings- och 

uppföljningssystemet Planerings- 

och uppföljningssystemet Stratsys 

behöver byggas om för att 

anpassas till den nya 

styrmodellen. 

Påbörjas i januari 

2019, klart oktober. 

Controller tillsammans 

med kvalitetsgrupp 

Resultatsamtal och 

analysverkstäder Genomföra 

resultatsamtal/analysverkstäder 

som uppföljningsmetod i samband 

med lägesrapporten i april och 

I april och augusti. KD/FC tillsammans med 

kvalitetsgrupp. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

delårsredovisningen i augusti. 

Gemensamt förhållningssätt Ett 

gemensamt förhållningssätt ses 

som en viktig kugge i den nya 

styrmodellen. Det är ett stort 

arbete som bör hanteras som ett 

eget projekt och kan eventuellt 

startas i slutet av 2019 eller början 

av 2020. 

Ta ställning till om 

det ska påbörjas i 

årsskiftet 2019/2020. 

KD/FC 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

 

2. Förslag till Styrmodell för ledning och styrning daterad 21 

december 2018 antas. Styrmodellen införs successivt enligt 

handlingsplan för år 2019 och gäller fullt ut från och med år 

2020.  

3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utvärdera 

styrmodellen efter att den använts i tre år, det vill säga efter år 

2023.  

4. Dokumentet Styrnings- och ledningssystem för 

kommunkoncernen uppdaterad den 29 september 2017 KF § 79 

upphör i och med detta beslut att gälla.  

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Samtliga nämnder och förvaltningar 

Kommunstrategen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §23/19   Dnr: KS 2019/2 

 

Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Specifika 

samverkansrådet för kultur Region Örebro län 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen utser för 2019–2022 nedanstående ledamöter: 

 

För Rådet för skola, utbildning och kompetensförsörjning 

 

Ledamot Ersättare  

Linda Svahn (S) Magnus Eriksson (C) 

 

                                          För Rådet för infrastruktur och trafik 

 

Ledamot Ersättare  

Irja Gustavsson (S) Jonas Kleber (C) 

 

                                          För Specifika samverkansrådet för kultur 

 

Ledamot Ersättare  

Jonas Kleber (C) Irja Gustavsson (S) 

 

                                          För Rådet för folkhälsa, social välfärd och vård 

 

Ledamot Ersättare  

Susanne Karlsson (C) John Omoomian (S) 

 

Ärendebeskrivning  

 

Lindesbergs kommun ska utse en ledamot till de olika specifika 

samverkansråden som Region Örebro län har beslutat om: 

  

• Skola, utbildning och kompetensförsörjning  

• Infrastruktur och trafik  

• Specifika samverkansrådet för kultur  

• Folkhälsa, social välfärd och vård  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ledamöternas förslag till beslut  

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 

utse: 

 

                      För Rådet för skola, utbildning och kompetensförsörjning 

 

Ledamot Ersättare  

Linda Svahn (S) Magnus Eriksson (C) 

 

                                          För Rådet för infrastruktur och trafik 

 

Ledamot Ersättare  

Irja Gustavsson (S) Jonas Kleber (C) 

 

                                          För Specifika samverkansrådet för kultur 

 

Ledamot Ersättare  

Jonas Kleber (C) Irja Gustavsson (S) 

 

                                          För Rådet för folkhälsa, social välfärd och vård 

 

Ledamot Ersättare  

Susanne Karlsson (C) John Omoomian (S) 

 

_____ 

 

 

                    För åtgärd:  
                    Kanslienheten 

  

    För kännedom:  

    Region Örebro län 

    De valda 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §24/19   Dnr: KS 2018/440 

 

Val av 1 ledamot och 1 ersättare från varje parti till 

Tolkningsgrupp arvodesbestämmelser 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen utser för 2019–2022 nedanstående ledamöter:  

 

Ledamöter Ersättare 

Irja Gustavsson (S) Linda Svahn (S) 

Jonas Kleber (C) Susanne Karlsson (C) 

Inger Söderberg (V) Eva Persson (V) 

Göran Gustavsson (M) Pär-Ove Lindqvist (M) 

Markus Lundin (KD) Sven-Göran Holm (KD) 

Carl-Henrik Ling (L) Nils Detlofsson (L) 

Mats Seijboldt (SD) Fredrik Rosenbecker (SD) 

Ingalill Lennartdotter (MP) Marita Haraldsson (MP) 

(LPO)  

 

Ärendebeskrivning  

 

Kommunstyrelsen ska utse ledamöter till tolkningsgrupp 

arvodesbestämmelser. 

 

Förslag till beslut: 

Partierna har nominerat: 

 

Ledamöter Ersättare 

Irja Gustavsson (S) Linda Svahn (S) 

Jonas Kleber (C) Susanne Karlsson (C) 

Inger Söderberg (V) Eva Persson (V) 

Göran Gustavsson (M)  

Markus Lundin (KD) Sven-Göran Holm (KD) 

Carl-Henrik Ling (L)  

Mats Seijboldt (SD) Fredrik Rosenbecker (SD) 

Ingalill Lennartdotter (MP) Marita Haraldsson (MP) 

(LPO)  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

  

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare 

för Moderaterna. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Nils Detlofsson (L) föreslår Nils Detlofsson (L) som ersättare för   

Liberalerna. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 

besluta enligt förslag till beslut med Pär-Ove Lindqvist (M) och Nils 

Detlofsson (L) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 

_____ 

 

                    För åtgärd:  
                    Kanslienheten 

  

    För kännedom:  
    De valda 

    Personalenheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §25/19   Dnr: KS 2018/496 

 

Ägardirektiv för Besök Linde AB - upphandling av 

biograf 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att få fram ett bredare 

underlag till kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari 2019, 

då representanter från Besök Linde AB, kulturenheten och biografen 

ska närvara. Samtidigt ska det ekonomiska underlaget redovisas för 

kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Vid tillväxtutskottets sammanträde den 6 november 2018 §153 fick  

förvaltningschef tillsammans med kommundirektör i uppdrag att 

lämna förslag till Linde Stadshus på reviderat ägardirektiv för Besök 

Linde AB, där även ansvar för biografverksamhet ingår. Under 

förutsättning att reviderat ägardirektiv antas får Besök Linde AB i 

sin tur uppdrag att ta hand om upphandling av biografverksamhet i 

Lindesbergs tätort. Under samma förutsättning föreslås underlag för 

upphandling användas av Besök Linde AB.  

 

Kommundirektör inkom den 5 december med förslag till reviderat  

ägardirektiv för Besök Linde AB avseende avsnitt 2 ”Inriktning av 

bolagets verksamhet” där punkten ”Bolaget ska ansvara för drift av  

biografverksamhet” har lagts till.  

 

Linde Stadshus AB beslutade den 13 december 2018 §32 att 

godkänna förslag till reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB 

avseende inriktning av bolagets verksamhet och överlämnar det till 

kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige fastställa 

förslaget. Det reviderade ägardirektivet ska sedan fastställas även på 

årsstämma med Linde Stadshus AB. 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat 

ägardirektiv för Besök Linde AB. Det reviderade ägardirektivet ska 

sedan fastställas även på årsstämma med Linde Stadshus AB. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Nils Detlofsson (L), Pär-Ove Lindqvist (M), Markus Lundin (KD) 

och Irja Gustavsson (S) föreslår återremiss med motivering att få 

fram ett bredare underlag till kommunstyrelsens sammanträde den 

12 februari, då representanter från Besök Linde AB, kulturenheten 

och biografen ska närvara. Samtidigt ska det ekonomiska underlaget 

redovisas för kommunstyrelsen. 

 

Sammanträdet ajourneras 9.50-10.25 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår följande beslutsgång: 

 

Först behandlas frågan om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras. 

 

Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 

 

Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska 

beslutas idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska 

återremitteras. 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §26/19   Dnr: AKK2016/86 

 

Ombyggnad vändplan Guldsmedshyttan – återta 

tidigare ansökan om bidrag från 

Länstransportplanemedel 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 

• återta den beviljade ansökan för bidrag att bygga om vändplanen i 

Guldsmedshyttan, TRV 2013/78386,  

 

• en ny ansökan ska lämnas in senast den 15 februari 2019, för att 

kunna genomföra ombyggnationen 2020. 

 

• kommunstyrelsen sammanträder extra den 12 februari 2019 kl. 

13.00 för att behandla ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Vändplan i Guldsmedshyttan har varit föremål för åtgärder sedan 

mer än fem år sedan. Redan år 2013 beviljades Lindesbergs 

kommun bidrag med 50% av de beräknade kostnaderna för att 

åtgärda den röriga situation som rådde och fortfarande råder runt 

vändplanen.  

 

Det gäller privatbilister, långtradare, regionbussar såväl som 

skolskjutsar, bilister som önskar tanka och butiksbesökare. 

 

Arbetsmiljöverket lämnade påpekanden att situationen var ohållbar 

och medgav några års dispens för att genomföra åtgärder som skulle 

reducera olycksfallsriskerna. En interimistisk åtgärd var att 

spärrmåla i anslutning till bussangöringarna.  

 

I takt med att kommunen arbetade fram lösningar och presenterade 

dem för berörda politiker och allmänheten i närområdet justerades 

eller refuserades dessa helt eller delvis. Vissa ändringar krävde 

justeringar av de gällande detaljplanerna, vilket i sig fördröjde 

genomförandet. 

  

För lite drygt ett år sedan fanns koncensus om ett förslag som kräver 

detaljplaneförändringar som kommer att genomföras, om tid finns, 

under år 2019. En åtgärd, en hållplats för södergående busstrafik, 

har anlagts utefter Rv 50, i övrigt har inget genomförts. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar:  

 

• återta den beviljade ansökan för bidrag att bygga om 

vändplanen i Guldsmedshyttan, TRV 2013/78386, 

 

• uppdra åt Samhällsbyggnadsförbundet att projektera och 

kostnadsberäkna den nya utformningen av vändplan och 

bussangöringar i Guldsmedshyttan, samt 

 

• lämna in en ny ansökan senast den 15 februari 2019, för att 

kunna genomföra ombyggnationen 2020. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 

beslutar: 

 

• återta den beviljade ansökan för bidrag att bygga om vändplanen i 

Guldsmedshyttan, TRV 2013/78386,  

 

• en ny ansökan ska lämnas in senast den 15 februari 2019, för att 

kunna genomföra ombyggnationen 2020. 

 

• kommunstyrelsen sammanträder extra den 12 februari 2019 kl. 

13.00 för att behandla ärendet. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Irja 

Gustavssons (S) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt Irja Gustavsson (S) förslag. 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  

 

För kännedom 

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §27/19   Dnr: KS 2018/148 

 

Omdisponering av budget 2019 och VP 2020–2021 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar ramarna för tillväxtförvaltningen och 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ändras.  

 

Tillväxtförvaltningens ram ökar med 538 Tkr och 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens ram minskar med 683 Tkr. 

 

Ärendebeskrivning  

   

Efter att kommunfullmäktige beslutade om budget 2019 och VP 

2020–2021 har vissa organisatoriska förändringar genomförts som 

påverkar budget för Tillväxtförvaltningen och 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Tidigare beslutade och 

genomförda investeringar ger även ökade driftkostnader. Tjänsten 

som handlägger infrastrukturella frågor kommer att ligga kvar på 

Tillväxtförvaltningen. Skogsgruppen flyttas inte över till 

Samhällsbyggnadsförbundet, personalen kommer att ingå i 

serviceteamet.  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kompenseras för ökade 

driftkostnader på grund av beslutade investeringar.  

 
Ramarna ändras enligt följande:  

 

                   KF budget   Nytt förslag   Ramjustering  

Tillväxt  

Tjänst infrastruktur        -350 Tkr          188 Tkr              538 Tkr  

 

Samhällsbyggnads-  

Förbundet Bergslagen  

Tjänst infrastruktur          350 Tkr        -188 Tkr  

Skogsgruppen                     400 Tkr               0 Tkr  

Ökade driftkostnader            0 Tkr          255 Tkr            -683 Tkr  

 

Förslag till omdisponering ger sammantaget en minskad kostnad 

med 145 Tkr. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Ramarna för Tillväxtförvaltningen och Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen ändras. Tillväxtförvaltningens ram ökar med 538 Tkr 
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och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens ram minskar med 683 

Tkr. 

 

_____ 
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KS §28/19   Dnr: KS 2018/464 

 

Granskning av registerförteckning och riktlinje för 

konsekvensbedömning i kommunstyrelsen 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen besvarar dataskyddsombudets begäran med 

kommundirektörens svar. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. 

Förordningen gäller som lag i Sverige. Samtidigt upphörde den 

svenska personuppgiftslagen att gälla. Dataskyddsförordningen 

innebär ett ökat skydd för fysiska personers rättigheter och friheter. 

För personuppgiftsansvarig innebär den en del nya förpliktelser. I 

kommunkoncernen är vardera nämnd eller styrelse 

personuppgiftsansvarig myndighet.  

 

Varje personuppgiftsansvarig myndighet inom kommunkoncernen 

ska utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska bl.a. 

informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga och de 

anställda samt att övervaka efterlevnaden av 

dataskyddsförordningen.  

 

Dataskyddsombudet har inlett sin granskning av kommunens arbete 

utifrån dataskyddsförordningen. Därför har dataskyddsombudet 

begärt att kommunstyrelsen ska svara på flera frågor gällande 

kommunstyrelsens arbete med personuppgifter. 

 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen besvarar dataskyddsombudets begäran med 

kommundirektörens svar. 

 

_____ 

 

För kännedom 

Dataskyddsombudet 
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Kommunstyrelsen  

 

2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §29/19   Dnr: KS 2018/476 

 

Granskning av registerförteckning för personuppgifter 

i kommunala revisionen 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen besvarar dataskyddsombudets begäran med 

kommundirektörens svar.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. 

Förordningen gäller som lag i Sverige. Samtidigt upphörde den 

svenska personuppgiftslagen att gälla. Dataskyddsförordningen 

innebär ett ökat skydd för fysiska personers rättigheter och friheter. 

För personuppgiftsansvarig innebär den en del nya förpliktelser. I 

kommunkoncernen är vardera nämnd eller styrelse 

personuppgiftsansvarig myndighet.  

 

Varje personuppgiftsansvarig myndighet inom kommunkoncernen 

ska utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska bl.a. 

informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga och de 

anställda samt att övervaka efterlevnaden av 

dataskyddsförordningen.  

 

Dataskyddsombudet har inlett sin granskning av kommunens arbete 

utifrån dataskyddsförordningen. Därför har dataskyddsombudet 

begärt att kommunstyrelsen ska svara på flera frågor gällande 

kommunstyrelsens arbete med personuppgifter. 
 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen besvarar dataskyddsombudets begäran med 

kommundirektörens svar.  

_____ 

 

För kännedom 

Dataskyddsombudet 
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2019-01-29  
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KS §30/19   Dnr: KS 2018/248 

 

Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om 

ensamkommande flyktingungdomar 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen avslås 

 

Ärendebeskrivning 

 

Agneta Nilsdotter (MP) inkom den 10 juni 2018 med en motion där 

hon föreslår att ensamkommande ungdomar ska få stanna i 

Lindesbergs kommun efter att de fyllt 18 år. De vill att detta även 

gäller de som blivit åldersuppskrivna till 18 år, så att de kan avsluta 

sina gymnasiestudier i väntan på uppehållstillstånd. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2018 att remittera 

motionen till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till socialnämnden för 

yttrande med svar senast den 31 januari 2019. 

 

Den 10 december 2018 inkom förvaltningschef och verksamhetschef 

med ett yttrande på motionen: 

 

Den 1 juli 2018 trädde en tillfällig ändring i gymnasielagen i 
kraft, den så kallade nya gymnasielagen. Ändringen i 
gymnasielagen ger möjlighet till personer som fått avslag på sina 
asylansökan att få uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 

 
I inkommen motion framkommer att Nora kommun ger boende 
till ensamkommande ungdomar som tillhör gruppen med 
tillfälligt uppehållstillstånd. I kontakt med Ljusnarsberg och 
Nora framkommer att de inte ger bostad till ensamkommande 
ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd utan de hänvisar den 
sökande till samma kriterier som övriga medborgare i kommun, 
det vill säga att man kan söka ersättning vid uppvisat 
hyreskontrakt samt hyresavi. 
 
Socialnämnden har inte för avsikt att ändra riktlinjerna. 
 

Därmed anses motionen vara besvarad. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen avslås.  

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §31/19   Dnr: KS 2018/458 

 

Svar på motion från Inger Griberg (MP) och Bengt 

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

plats på äldreboende utan biståndsbeslut 
 

Beslut 

 

Ärendet utgår 

 

_____ 
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Kommunstyrelsen  

 

2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §32/19   Dnr: KS 2018/291 

 

Svar på motion från John Omoomian (S) om ny rutin 

med begäran om belastningsutdrag vid anställning 

inom socialförvaltningens omsorgsområden 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

John Omoomian (S) inkom den 21 augusti 2018 med en motion där 

han föreslår att Lindesbergs kommun ska begära utdrag ur 

belastningsregistret vid alla anställningar av personal inom 

Socialnämndens alla områden. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2018 att remittera 

motionen till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till socialnämnden för 

yttrande med svar senast den 28 februari 2019. 

 

Den 10 december 2018 inkom förvaltningschef med ett yttrande på 

motionen: 

 

Socialförvaltningen begär redan idag utdrag från 

belastningsregistret vid nyanställningar inom individ- och 

familjeomsorgens när det gäller verksamheter inom barn- och unga 

och inom samtliga verksamheter inom funktionsstöd vid 

nyanställningar. 

 

Socialförvaltningen anser att frågeställningen behöver utredas 

ytterligare innan ställning kan tas gällande begäran om 

belastningsutdrag för samtliga anställda inom Socialförvaltningen. 

 

Därför föreslår förvaltningen att frågan lyfts på Socialnämnden 

gällande nytt utredningsuppdrag vilket förvaltningen är positiva till. 

 

Förslag till beslut: 

Att Socialnämnden får i uppdrag att se över möjligheterna kring 

begäran om belastningsutdrag för samtliga anställda inom 

Socialförvaltningen. Återrapportering till Socialnämnden i maj 

månad år 2019. 

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (31)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Därmed anses motionen vara besvarad. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

_____ 
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Kommunstyrelsen  
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KS §33/19   Dnr: KS 2018/292 

 

Svar på motion från Christina Pettersson (C) om yngre 

demenssjuka 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen besvaras med förvaltningschefens yttrande daterat den 10 

december 2018. 

 

Kontakterna ska tas under första halvåret 2019. 

  

Ärendebeskrivning 

 

Christina Pettersson (C) inkom den 10 augusti 2018 med en motion 

där hon föreslår att Lindesbergs kommun samarbetar med övriga tre 

kommunerna i norr för att starta upp en gemensam utredning om en 

minder enhet för demenssjuka. Att en mindre enhet byggs/rustas, 

som kan fungera både som korttidsboende och som särskilt boende 

för yngre demenssjuka. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2018 att remittera 

motionen till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till socialnämnden för 

yttrande med svar senast den 28 februari 2019. 

 

Den 10 december 2018 inkom förvaltningschef med ett yttrande på 

motionen: 

 

Norra länsdelen har ett samverkansforum som kallas för SNÖL, där 

frågor lyfts tillsammans med socialnämndsordförande. Gruppen har 

som syfte att arbeta med bland annat gränsöverskridande 

frågeställningar. 

 

Socialförvaltningen föreslår att denna frågeställning tas upp vid 

möte under år 2019 för att se om intresse finns för ett gemensamt 

utredningsuppdrag. Svaret delges sedan socialnämnden. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 
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Motionen besvaras med förvaltningschefens yttrande daterat den 10 

december 2018. 

 

Nils Detlofsson (L) föreslår att kontakterna ska tas under första 

halvåret 2019. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja 

Gustavsson (S) förslag till beslut med Nils Detlofsson (L) 

tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 

_____ 
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KS §34/19   Dnr: KS 2018/299 

 

Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) och 

Marita Haraldson (MP) 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att socialnämnden 

under hösten 2018 har antagit nya riktlinjer för demensdagvård och 

anhörigstöd. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldson (MP) inkom den 22 

augusti 2018 med en motion där de föreslår att demensvården utökas 

enligt anhörigas önskemål, till exempel till 6 timmar per dag 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2018 att remittera 

motionen till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till socialnämnden för 

yttrande med svar senast den 28 februari 2019. 

 

Den 10 december 2018 inkom förvaltningschef med ett yttrande på 

motionen: 

 

Socialnämnden har under hösten antagit nya riktlinjer för 

demensvård och anhörigstöd. Den enskilde har möjlighet att ansöka 

om mer tid om de anser att behov finns. Biståndsbedömare fattar 

sedan ett formellt biståndsbeslut utifrån varje enskilds behov, enligt 

socialtjänstlagen.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att socialnämnden 

under hösten 2018 har antagit nya riktlinjer för demensdagvård och 

anhörigstöd. 

 

_____ 
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KS §35/19   Dnr: KS 2018/471 

 

Avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna 

restauranger 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att få 

fram ett tydligare underlag kring vilka avgifter kommunstyrelsen ska 

besluta om. 

 

Ärendebeskrivning 

 

På grund av ökade livsmedel-, personal- och övriga kostnader 

föreslås en höjning av priset på dagens lunch, matlådor och 

kuponghäften på de öppna restaurangerna Tallen, Grönboda, 

Ekgården, Vedevågsskolan och för Café Milan. 

 

Prisjusteringen planeras gälla från och med årsskiftet 2018/2019.  

 

Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om 

prisjusteringar för avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna 

restauranger enligt kostchefens förslag daterat den 28 november 

2018. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 

återremitterar ärendet till förvaltningen för att få fram ett tydligare 

underlag kring vilka avgifter kommunstyrelsen ska besluta om. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår följande beslutsgång: 

 

Först behandlas frågan om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras. 

 

Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 

 

Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska 

beslutas idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska 

återremitteras. 
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_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kostchefen 
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KS §36/19 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 

 

2018-12-21 Beslut om utlämnande av handling Dnr KS 

2018/503 

  

 

 

2019-01-09 X@Delegationsbeslut för begäran om 

allmänna handlingar Torphyttan 3:11 - besvärshänvisning 

Dnr  

  

 

 

2019-01-11 Beslut om uppsägning avtal mellan 

Lindesbergs kommun och Draftit om PUL förteckning Dnr  

  

 

 

2019-01-14 Lokalt kollektivavtal. Flextid för 

specialpedagoger med semesteranställning inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen, verksamhetsområde förskola Dnr  

  

 

 

2019-01-21 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

Lindedagen 8 maj 2019 för Lindesbergs Rotaryklubb 

A017.391-2019 Dnr  
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KS §37/19 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 

 

2018-12-14 Protokoll från Kommunövergripande 

samverkansgrupp KÖS 14 december 2018 Dnr  

  

 

2018-12-19 Beslut om bildande av naturreservatet 

Kofallet samt beslut om föreskrifter - Författningssamling 

18FS 2018:19 Dnr  

  

 

2019-01-04 Deldom för BillerudKorsnäs Rockhammar 

AB tillstånd till fortsatt och ökad produktion av oblekt och 

blekt CTMP- och TMP-massa i Rockhammar målnr M 

6681-14 Dnr  

  

 

2019-01-11 Förordnande av begravningsombud för 2019-

2022 utses Carl Henrik Ling Dnr KS 2018/431 

  

 

2019-01-11 Ekonomirapporten december 2018 om 

kommunernas och landstingens ekonomi Dnr  

  

 

2019-01-16 Ny politisk organisation Region Örebro län 

2019 Dnr  

  

 

 

2018-12-21 §167 Besparingar inom 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2019 Dnr KS 

2018/500 

  

 

 

2019-01-11 Redovisning av statsbidrag för arbetet med 

nationella minoriteter och minoritetsspråk 2018 Dnr KS 

2019/8 

  

 

 

 


