Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-10-19

Kommunstyrelsen

Plats och tid:

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-15:00

Beslutande:

Tjänstgörande
ersättare:
Övriga deltagare:

Utses att justera
Justeringens plats
och tid:

Bengt Storbacka (S), ordförande § 118 - 142
John Omoomian (S), § 118 - 142
Jonas Bernström (S), § 118 - 142
Tommy Kragh (S), § 118 - 142
Jonas Kleber (C), vice ordförande, § 118 - 142
Mathz Eriksson (C), § 118 - 142
Ulf Axelsson (V), § 118 - 142
Pär-Ove Lindqvist (M), § 118 - 142
Lillemor Bodman (M), § 118 - 142
Markus Lundin (KD), § 118 - 142
Nils Detlofsson (L), § 118 - 142
Fredrik Rosenbecker (SD), § 118 - 142
Jari Mehtäläinen (SD), § 118 - 142
Tom Persson (SD), § 118 - 142

Nafih Mawlod (S) ersättare för vakant plats (S), § 118 - 142
Elin Axelsson (S), § 118 - 142
Sofie Krantz (S), § 118 - 142
Magnus Storm (C), § 118 - 142
Fredrik Sundén Vessling (V), § 118 - 142
Jan Hansson (M), § 118 - 142
Göran Gustavsson (M), § 118 - 142
Conny Ärlerud (M), § 118 - 142
Inger Griberg (MP), § 118 - 142
Tommy Lönnström (SD), § 118 – 142
Henrik Arenvang, kommundirektör, § 118 – 142
Anette Persson, controller, § 118 – 142
Gunilla Sandgren, ekonomichef, § 118 – 142
Charlotte Lindström, infrastrukturansvarig, § 124

Pär-Ove Lindqvist (M) med Markus Lundin (KD) som ersättare
Kommunhuset 27 oktober 2021.
ANSLAG/BEVIS

Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Kommunstyrelseförvaltningen
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Underskrifter

2021-10-19
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Justerandes signatur

_______________________________
Rouzbeh Isa

Paragraf

118 - 142

__________________________________________________________
Bengt Storbacka
__________________________________________________________
Pär-Ove Lindqvist

Utdragsbestyrkande
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Ärendeförteckning
§118/21

Godkänna deltagande på distans

§120/21

Riktlinje för kompetensförsörjning 2022–2026

§119/21
§121/21
§122/21
§123/21
§124/21
§125/21
§126/21
§127/21
§128/21
§129/21
§130/21
§131/21

Justerandes signatur

Kommundirektören informerar

Inriktning löneöversyn 2022–2023

Utvidgat verksamhetsområde för kommunalt VA vatten och
avlopp för sydvästra Råsvalens strand Snuggan i Lindesberg

Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99 anslutning utanför
VA-verksamhetsområden
Remiss gällande nytt Trafikförsörjningsprogram

Svar på revisionsrapport - Förstudie - Kommunens långsiktiga
planering
Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen
kvartal 1 2021

Avsägelse av uppdraget som ersättare i utskottet för stöd och
strategi tillika krisledningsnämnd från Linda Svahn (S)
Avsägelse av uppdrag som ersättare i tolkningsgrupp för
arvodesbestämmelser från Linda Svahn (S)

Avsägelse av uppdrag som representant i Brottsförebyggande
rådet BRÅ från Linda Svahn (S)
Motion från Emil Wellander (M) och Lillemor
Bodman (M) om att öka elevinflytandet och den
demokratiska processen i grundskola och gymnasium
Medborgarförslag om anslagstavla i Fellingsbro

Utdragsbestyrkande
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§132/21
§133/21
§134/21
§135/21
§136/21
§137/21
§138/21
§139/21
§140/21
§141/21
§142/21

Justerandes signatur

2021-10-19

Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30km/h utanför
Fröviskolan och förskolan i Frövi
Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder längs
Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan
Delegationsordning för kommunstyrelsen 2021
Uppsiktsplikt Folkhälsoteamet
Skattesats 2022 - Utdebitering
Borgensavgift för år 2021

Uppföljning internkontroll jan-aug 2021 för
kommunstyrelseförvaltningen
Delårsrapport 2021

Delårsrapport kommunstyrelseförvaltningen
Delegationsärenden
Meddelanden

Utdragsbestyrkande
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2021-10-19
KS §118/21

Dnr:

Godkänna deltagande på distans
Beslut
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans
under dagens sammanträde på grund av covid-19.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Förslag till beslut
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans
under dagens sammanträde på grund av covid-19.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §119/21

Dnr:

Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen
och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommundirektören informerade om följande på
kommunstyrelsen i juni 2021:
•

•

Corona
o Lindesbergs kommun har beslutat att förlänga
rekommendationen att jobba hemifrån till och
med 29 september

KNÖL-samarbete
o Ljusnarsberg värd
o Datum 25 nov
o SBB-utredning och respektive kommunstyrelsen
beslut om viljeinriktning
o Nära Vård

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen
och lägger den till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-10-19
KS §120/21

Dnr: KS 2021/194

Riktlinje för kompetensförsörjning 2022–2026
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•

Riktlinje för kompetensförsörjning 2022–2026 antas att
gälla som övergripande styrdokument för Lindesbergs
kommun.

Ärendebeskrivning

Kompetensförsörjning är ett mycket viktigt arbete som
kommunen under många år arbetat aktivt med. Något
övergripande styrdokument har inte tidigare antagits
kommunövergripande. Vid genomgång av Sveriges kommuner
och regioner, kommunkompassen, skrevs i sammanfattningen
att Lindesberg arbetar aktivt med frågorna, men föreslås
komplettera med ett övergripande styrdokument som anger den
gemensamma riktningen. Fackliga organisationer och
arbetsgivaren delar den uppfattningen och fackliga
organisationer står bakom föreslaget dokument. En metod ingår
som förslag i styrdokumentet, vilken redan nu används i en
gemensam kompetenskartläggning ”Trygga kompetensen” i
samband med det regionala arbetet med Nära vård. Metoden är
vedertagen inom alla kommuner samt regionen inom Örebro
län. Metoden kartlägger nuläge samt framtida läge kring olika
kompetenser och kompletteras sedan med analyser och förslag
på aktiviteter för att på sikt ha rätt kompetens inom olika
verksamheter. Varje verksamhet, förvaltning arbetar med sin
kartläggning och har samverkan med facket. Delar kan sedan
arbetas med gemensamt eller kommunövergripande beroende
av behov. Samarbete över kommungränser eller tillsammans
med regionen kan också göras på sikt. Återkoppling gällande
kompetensförsörjning föreslås ske fortlöpande via ordinarie
verksamhetsuppföljning genom Stratsys.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige besluta
•

Riktlinje för kompetensförsörjning 2022–2026 antas att
gälla som övergripande styrdokument för Lindesbergs
kommun

För åtgärd
Personalchef
Kommunfullmäktige

För kännedom
Förvaltningschefer, kommunövergripande samverkansgrupp
KÖS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-10-19
KS §121/21

Dnr: KS 2021/195

Inriktning löneöversyn 2022–2023
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
•
•

Kommunstyrelsen tar del av uppföljning gällande
föregående inriktning löneöversyn 2020–2021

Fastställa föreslagen inriktning av löneöversyn för åren
2022–2023

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har en riktlinje för lönepolitik som är
antagen av kommunfullmäktige under 2019. Kommunstyrelsen
fastställer sedan inriktning av löneöversyn. Båda dokumenten
används sedan som en viktig grund när central personalfunktion
har inledande överläggningar med de fackliga organisationerna
inför årlig löneöversyn.
Ärendets beredning
Lönebildning är en ständigt pågående process i kommunens
verksamheter. De löneavtal som tecknats centralt utgår från att
varje kommun tar aktivt ansvar för lokal lönebildning.
Kontinuerlig analys av nuläge, dialog med fackliga
organisationer, medvetna chefer på alla nivåer i verksamheten
samt politiskt stöd gör att Lindesbergs kommun tar ett aktivt
ansvar i lokal lönebildning.
Information om uppföljning av löneöversyn samt lönestatistik
och nuläge vad gäller lönekartläggning samt bedömning av
framtida behov för Lindesbergs kommun presenteras och
kommuniceras i kommunchefens ledningsgrupp och
kommunövergripande samverkansgrupp. Utifrån den dialogen
sker en samlad bedömning som ligger till grund för förslag till
inriktning av löneöversyn kommande år.

En muntlig återkoppling gällande inriktning löneöversyn 2020–
2021 sker till kommunstyrelsen genom personalchef i

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-10-19
kombination med en kortfattad skriftlig bilaga som bifogas
denna tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut
• Kommunstyrelsen tar del av uppföljning gällande
föregående inriktning löneöversyn 2020–2021
• Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
besluta att fastställa föreslagen inriktning av löneöversyn
för åren 2022–2023
För åtgärd
Personalchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-10-19
KS §122/21

Dnr: KS 2020/244

Utvidgat verksamhetsområde för kommunalt VA
vatten och avlopp för sydvästra Råsvalens strand
Snuggan i Lindesberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. En utredning ska utföras av Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen. Utredningen ska visa om området Råsvalen
mellersta i TÖP LIS för Lindesbergs kommun uppfyller
kriterierna för §6 i Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster.

2. Kostnaden för utredningen är 68 880 kronor och belastar
kommundirektörens budget.
3. Utredningen ska redovisas senast mars 2022.

Ärendebeskrivning
I det aktuella området finns det i dagsläget en vatten- och
avloppsförening som försörjs med kommunalt vatten- och
avlopp (VA) via en förbindelsepunkt i Snuggans fritidsområde.
VA -föreningen ingår inte i verksamhetsområde för VA, utan är
ansluten via avtal utanför verksamhetsområdet.
Under det senaste året har ett flertal fastigheter norr om
Snuggans VA förening ansökt om att få ansluta sig till det
kommunala VA nätet. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
har nekat anslutning till kommunalt VA med hänvisning till att
de aktuella fastigheterna inte ligger inom beslutat
verksamhetsområde för kommunalt VA.

De fastigheter som har ansökt om anslutning har i efterhand
ifrågasatt nekandet med hänvisning till att området Råsvalen
mellersta är utpekat som LIS område i TÖP-LIS och att det i
planen bedöms att nybyggnation i området ska kunna anslutas
till det kommunala ledningsnätet.

Utredningen omfattar att ta fram en rapport som beskriver om
området eller delar av Råsvalen mellersta faller under §6 i lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster och därefter kan
ombildas till ett verksamhetsområde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Enligt Lag (2006:412) om allmänna dricksvattentjänster får inte
kostnader för beredning av nya verksamhetsområden belasta
VA-kollektivet eller VA-taxan.

Utredningen är en tillfällig lösning gällande utredning av nya
verksamhetsområden för VA tills det att en VA-plan för
Lindesbergs kommun har antagits.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. En utredning ska utföras av Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen. Utredningen ska visa om området Råsvalen
mellersta i TÖP LIS för Lindesbergs kommun uppfyller
kriterierna för §6 i Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster.

2. Kostnaden för utredningen är 68 880 kronor och belastar
kommundirektörens budget.
3. Utredningen ska redovisas senast mars 2022.

För åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
För kännedom:
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-10-19
KS §123/21

Dnr: KS 2021/131

Upphävande av beslut 2014-05-20 KS § 99
anslutning utanför VA-verksamhetsområden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
•

Upphäva beslut 2014-05-20 KS § 99 Lindesbergs
kommun.

Ärendebeskrivning
VA-avdelningen har genom utbildning de senaste åren fått
information om att beslut 2014-05-20 KS § 99 Lindesbergs
kommun inte är juridiskt korrekt. Endast kommunfullmäktige i
respektive kommun kan fatta beslut om att fastighet ska ingå i
verksamhetsområde för allmänt VA och detta ska ske innan
fastigheten ansluts till det kommunala VA-nätet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta:
•

Upphäva beslut 2014-05-20 KS § 99 Lindesbergs
kommun.

För åtgärd:
Kommunfullmäktige

För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-10-19
KS §124/21

Dnr: KS 2021/174

Remiss gällande nytt Trafikförsörjningsprogram
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande som sitt eget och skickar den
vidare till Region Örebro län med följande tillägg:
•

För Lindesbergs kommuns framtida utveckling är
tågstopp i Fellingsbro och Vedevåg viktiga.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av Region Örebro läns Samhällsbyggnadsnämnd har
en remissversion av nytt trafikförsörjningsprogram (TFP) tagits
fram. Programmet tar sikte på år 2030 och det övergripande
målet för allmän kollektivtrafik är en ökad marknadsandel av de
motoriserade resorna i länet.
Regionen har samordnat arbetet med att förnya mål och
strategier med de parallella projekten där RUS (Regional
utvecklingsstrategi) och Länstransportplan uppdateras.

Strategier kopplade till målen inom områdena trafikering,
attraktiv och tillgängligresa, försäljning samt hälsa klimat och
miljö beskrivs i programmet och måluppfyllelsen föreslås följas
upp årligen via målspecifika och generella indikatorer.
Kommunen har tagit fram förslag till remissvar för beslut i
kommunstyrelsen. Samordning har skett med
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Remissen ska besvaras senast den 31 oktober.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande som sitt eget och skickar den
vidare till Region Örebro län.
Ledamöternas förslag till beslut
Nils Detlofsson (L) yrkar på följande tilläggsförslag:
-

Justerandes signatur

Nytt tågstopp bör etableras i Vedevåg.

Utdragsbestyrkande
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Pär-Ove Lindqvist (M) Markus Lundin (KD) och Jari Mehtäläinen
(SD) yrkar på bifall till Nils Detlofssons tilläggsförslag.
Jonas Kleber (C) yrkar bifall till liggande förslag med följande
tilläggsförslag:
-

För Lindesbergs kommuns framtida utveckling är
tågstopp i Fellingsbro och Vedevåg viktiga.

Beslutsgång

Ordförande ställer tilläggsförslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifaller Jonas Klebers (C) förslag.
Omröstning begärs

JA-röst för Jonas Klebers förslag. 8
Nej-röst för Nils Detlofssons förslag. 7

Med 8 ja-röster för Jonas Klebers förslag och 7 nej-röster för Nils
Detlofssons förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla Jonas
Klebers förslag:
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Nafi Mawlod (S)
John Omoomian (S)
Jonas Bernström (S)
Tommy Kragh (S)
Mathz Eriksson (C)
Ulf Axelsson (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Lillemor Bodman (M)
Markus Lundin (KD)
Nils Detlofsson (L)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Tom Persson (SD)
Jonas Kleber (C), vice ordförande
Bengt Storbacka (S), ordförande
Summa

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JA
x
x
x
x
x
x

x
x
8

NEJ

x
x
x
x
x
x
x
7

AVSTÅR
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Reservationer
Nils Detlofsson (L), Markus Lundin (KD) och Pär-Ove Lindqvist
(M) reserverar till förmån för Nils Detlofssons förslag.
För åtgärd:
Infrastrukturansvarig, Charlotte Lindström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-10-19
KS §125/21

Dnr: KS 2021/150

Svar på revisionsrapport - Förstudie - Kommunens
långsiktiga planering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
• Revisionsrapporten Förstudie – Kommunens långsiktiga
planering” bevaras med yttrande från
kommunstyrelseförvaltningen daterad 2021-08-25

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Lindesbergs kommun genomfört en förstudie avseende
kommunens långsiktiga planering. Syftet med förstudien att
erhålla kunskap rörande kommunens förväntade
befolkningsutveckling samt aktuellt förhållande avseende
förekomst av långsiktiga analyser, kalkyler och långsiktig
planering i kommunen.
Efter genomförd förstudie ser vi att Lindesberg kommuns har
möjlighet att stärka den långsiktiga planeringen i Lindesbergs
kommun. Detta gäller främst långsiktiga ekonomiska kalkyler
och långsiktig investeringsplan.
Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till
kommunstyrelsen med önskan om kommentarer.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta:
Revisionsrapporten Förstudie – Kommunens långsiktiga
planering” bevaras med yttrande från
kommunstyrelseförvaltningen daterad 2021-08-25
För åtgärd:
Ekonomichef Gunilla Sandgren
För kännedom:
Kommunala revisorer
PwC

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-10-19
KS §126/21

Dnr: KS 2021/172

Redovisning ej verkställda beslut inom
socialförvaltningen
kvartal 1 2021
Beslut
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2021 överlämnas
till kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska
kommunerna rapportera detta till IVO.
Kommunerna rapporterar kvartalsvis.

Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge
på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.
Förslag till beslut

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2021 överlämnas
till kommunfullmäktige.
För åtgärd:
Kommunfullmäktige
För kännedom:
Socialnämnden

Justerandes signatur
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KS §127/21

Dnr: KS 2018/436

Avsägelse av uppdraget som ersättare i utskottet för
stöd och strategi tillika krisledningsnämnd från Linda
Svahn (S)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Linda Svahn (S) avsägelse från
uppdraget som ersättare i utskottet för stöd och strategi tillika
krisledningsnämnd från och med 1 oktober 2021.

Ärendebeskrivning
Linda Svahn (S) inkom 2021-09-08 med en avsägelse av
uppdraget som ersätter i utskott för stöd och strategi

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Linda Svahn (S) avsägelse från
uppdraget som ersättare i utskottet för stöd och strategi tillika
krisledningsnämnd från och med 1 oktober 2021.
För åtgärd:
Nämndsekreterare (Troman)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-10-19
KS §128/21

Dnr: KS 2018/440

Avsägelse av uppdrag som ersättare i tolkningsgrupp
för arvodesbestämmelser från Linda Svahn (S)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner avsägelse av uppdrag som
ersättare i tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser från Linda
Svahn (S) från och med 1 oktober 2021.

Ärendebeskrivning
Linda Svahn inkom 2021-09-15 med avsägelse av uppdrag som
ersättare i tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner avsägelse av uppdrag som
ersättare i tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser från Linda
Svahn (S) från och med 1 oktober 2021.
För åtgärd:
Nämndsekreterare (Troman)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §129/21

Dnr: KS 2018/452

Avsägelse av uppdrag som representant i
Brottsförebyggande rådet BRÅ från Linda Svahn (S)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Linda Svahn (S) avsägelse från
uppdraget som representant i Brottsförebyggande rådet från
och med 1 oktober 2021.
Ärendebeskrivning
Linda Svahn (S) inkom 2021-09-08 med en avsägelse av
uppdraget som representant i Brottsförebyggande rådet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Linda Svahn (S) avsägelse från
uppdraget som representant i Brottsförebyggande rådet från
och med 1 oktober 2021.
För åtgärd:
Nämndsekreterare (Troman)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §130/21

Dnr: KS 2021/27

Motion från Emil Wellander (M) och Lillemor
Bodman (M) om att öka elevinflytandet och den
demokratiska processen i grundskola och gymnasium
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar.
• Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Emil Wellander (M) och Lillemor Bodman (M) har inkommit
med en motion om att öka elevinflytandet och den demokratiska
processen i grundskola och gymnasium.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
• Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden
För kännedom:
Motionär

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-10-19
KS §131/21

Dnr: KS 2020/303

Medborgarförslag om anslagstavla i Fellingsbro
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
• Besvara medborgarförslaget med information från
samhällsbyggnadsnämnden
• Hänvisa till pågående dialog runt servicepunkten arbete i
Fellingsbro med tillhörande utvecklingsplaner, bland
annat för information och attraktivitet.

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit till Lindesbergs kommun om att
anslagstavlor i Fellingsbro ska flyttas till nya rastplatsen.
Medborgaren förslår att anslagstavla som står vid Norra
Bangatan kan flyttas till resecentrum och anslagstavlan på
Bergsvägen bör helt enkelt ersätta med en ny.

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun beslutar att remittera
ärendet till Samhällsbyggnadsförbundet bergslagen för yttrande.
Samhällsbyggnadsförbundet bergslagen besvarar remissen med
att förbundet har satt upp nya anslagstavlor vid nya rastplatsen
och vid resecentret under 2020. Anslagstavlor vid södra utfarten
och Bergsvägen renoverades och kommer att
bättringsmålas/oljas under sommaren 2021. Vilket innebär att
förslagna åtgärder redan är vidtagna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
• Besvara medborgarförslaget med information från
samhällsbyggnadsnämnden
• Hänvisa till pågående dialog runt servicepunkten arbete i
Fellingsbro med tillhörande utvecklingsplaner, bland
annat för information och attraktivitet
För kännedom:
Medborgare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

24 (41)

2021-10-19
KS §132/21

Dnr: KS 2021/17

Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30km/h
utanför Fröviskolan och förskolan i Frövi
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
• Besvara medborgarförslaget med att
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har fått i
uppdrag att verka för att medborgarförslaget om
hastighetsbegränsning 30km/h utanför Fröviskolan och
förskolan i Frövi genomförs under 2022
Ärendebeskrivning
Medborgare föreslår att hastigheten sänks till 30 km/h och att
gångpassager hastighetssäkras vid skolan/förskolan i Frövi.

I remissyttrande från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
står det att aktuell vägsträcka har statligt väghållarskap men
ligger inom tättbebyggt område vilket innebär att förbundet har
rätt att besluta om hastighetsbegränsning, men ändringen ska
skickas på remiss till Trafikverket för yttrande. Den fysiska
åtgärder som föreslås om upphöjd passage på Centralvägen kan
endast ske om Trafikverket godkänner sådan åtgärd.
Förbundet har tidigare identifierat behovet av
trafiksäkerhetsåtgärder vid skolan/förskolan i Frövi och anser
att föreslagna åtgärder är befogade.
Direktionen för Samhällsbyggnads förbundet beslutar att
förbundet får i uppdrag att verka för att medborgarförslaget
genomförs under 2022.

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
besluta
• Besvara medborgarförslaget med att
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har fått i
uppdrag att verka för att medborgarförslaget om
hastighetsbegränsning 30km/h utanför Fröviskolan och
förskolan i Frövi genomförs under 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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För kännedom:
Medborgare

Justerandes signatur
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KS §133/21

Dnr: KS 2019/301

Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder
längs Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
• Vidta åtgärder som föreslås av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen när det finns
utrymme i kommunens budget för
trafiksäkerhetsåtgärder, eller när Herrgårdsvägen utifrån
trafiksäkerhetssynpunkt omprioriteras.
• Förslagna åtgärder kan genomföras tidigare vid det fall
det blir aktuellt att byta beläggning på Herrgårdsvägen,
eller i samband med andra anläggningsarbeten.
Ärendebeskrivning
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där
personen föreslår att hastighetsdämpande åtgärder ska
uppföras längs Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Trafik har utrett
förslaget om trafiksäkerhetsåtgärder på Herrgårdsvägen i
Guldsmedshyttan, Lindesbergs kommun.

Förbundet har genomfört en trafikmätning på Herrgårdsvägen
20210810–20210817 (se bif dok) som visar en medelhastighet
av 32 km/h samt en dygnstrafik på 151 fordonsrörelser (ÅDT).

De trafiksäkerhetsåtgärder som motionen föreslår är
motiverade ur trafiksäkerhetssynpunkt, men i förhållande till
andra platser är Herrgårdsvägen inte prioriterad då genomförd
trafikmätning visar på mycket låga trafikflöden och
förhållandevis låga hastigheter.
Åtgärder som tidigare vidtagits på Herrgårdsvägen är att
blomlådor placerats ut i höjd med Herrgårdsvägen 9, vilket har
gett visst resultat, men på grund av att vissa transporter
behöver stort utrymme för framkomligheten har denna åtgärd
begränsad effekt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Motionens förslag bör genomföras när det finns utrymme i
kommunens budget, eller när Herrgårdsgatan utifrån
trafiksäkerhetssynpunkt omprioriteras. Åtgärderna kan och bör
genomföras tidigare, om det blir aktuellt att byta beläggning på
Herrgårdsvägen, eller i samband med andra anläggningsarbeten.
Åtgärderna som föreslås av förbundet är följande:
•

•

En förlängning och breddning av gång- och cykelvägen
längs Herrgårdsvägen mellan Solvägen och
Hammarskogsvägen.

ett upphöjt farthinder i höjd med Otteshagsvägen, och ett
upphöjt farthinder vid korsningen
Herrgårdsvägen/Rebodavägen,

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen besluta:
• Vidta åtgärder som föreslås av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen när det finns
utrymme i kommunens budget för
trafiksäkerhetsåtgärder, eller när Herrgårdsvägen utifrån
trafiksäkerhetssynpunkt omprioriteras.
• Förslagna åtgärder kan genomföras tidigare vid det fall
det blir aktuellt att byta beläggning på Herrgårdsvägen,
eller i samband med andra anläggningsarbeten
För åtgärd:
Ekonomichef
Controller

För kännedom:
Medborgare
Trafikingenjör, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Justerandes signatur
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2021-10-19
KS §134/21

Dnr: KS 2020/155

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2021
Beslut
Kommunstyrelsen antar delegationsordning efter revidering av
punkter under rubrikerna fastighetsärenden,
upphandlingsärenden och verksamhetsärenden.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog en ny delegationsordning 27 januari
2021 utifrån att tillväxtutskottet blir tillväxtnämnd. Efter att
beslutet antagits så har mark- och exploateringsingenjören
tillhörighet flyttats över från samhällsbyggnadsförvaltningen till
kommunstyrelseförvaltningen.
De punkter som det är förändring i är: 3.1 Ombud vid
lantmäteriförrättningar ,3.2 Rätt att teckna avtal vid
lantmäterförättningar,3.3 Yttrande över remisser där
kommunen ska yttra sig som fastighetsägare,4.1 Teckna avtal för
köp, leasing och hyra av varor och tjänster som är
nämndövergripande, 4.2 Köp, leasing och hyra av tjänster inom
respektive förvaltnings verksamhetsområde, 7.3 Yttrande som
kommunen ska lämna till annan myndighet som berör
infrastruktur, markanvändning eller etablering i kommunen
eller i dess närhet 7.6 Utbetalning av iståndsättningsbidrag
Förslag till beslut
Delegationsordning för kommunstyrelsen antas efter revidering
av punkter under rubrikerna fastighetsärenden,
upphandlingsärenden och verksamhetsärenden.
För åtgärd:
Kommunsekreterare
Ekonomienheten
För kännedom:
Controller
Näringslivsenheten
Personalenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-10-19
KS §135/21

Dnr: KS 2020/270

Uppsiktsplikt Folkhälsoteamet
Beslut
Kommunstyrelsen anser att uppsiktsplikt gällande
Folkhälsoteamet är uppfylld, enligt antaget årshjul för
uppsiktplikt
Ärendebeskrivning

För att uppnå god, jämlik och jämställd hälsa i länets befolkning
är samverkan en grundläggande förutsättning. Kommunerna i
länet och Region Örebro län har tillsammans med andra
myndigheter och organisationer ett tydligt ansvar i
folkhälsoarbetet och är beroende av varandras insatser.
Verksamhet inom folkbildning och föreningsliv främjar en god
och jämlik hälsa och är en nödvändig del av samhällets
folkhälsoarbete.

Syftet med denna överenskommelse är att skapa ett långsiktigt
och kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i
samverkan mellan kommunerna i norra länsdelen och Region
Örebro län. Motsvarande överenskommelse tecknas även mellan
Region Örebro län och kommunerna i övriga tre länsdelar,
Örebro läns idrottsförbund med SISU idrottsutbildarna
(ÖLIF/SISU) samt Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF).
Övergripande mål är att uppnå hög och jämlik livskvalitet i
länets befolkning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser att uppsiktsplikt gällande
Folkhälsoteamet är uppfylld, enligt antaget årshjul för
uppsiktplikt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §136/21

Dnr: KS 2021/204

Skattesats 2022 - Utdebitering
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• Utdebiteringen för år 2022 fastställs till 22:30 på
skattekrona.

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2021 fastställdes av
kommunfullmäktige den 2020-11-23 till 22:30 kronor per
skattekrona.
Förslaget innebär oförändrad skattesats år 2022.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
• Utdebiteringen för år 2022 fastställs till 22:30 per
skattekrona.
Beslutsgång

Ulf Axelsson (V) avstår från att delta i beslutet.
För åtgärd:
Ekonomienheten
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §137/21

Dnr: KS 2021/205

Borgensavgift för år 2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3% på
aktuellt lånebelopp 2021-12-31, d v s saldo året innan
budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2021
och gäller åtagande enligt kommunfullmäktiges beslut
2015-11-24 § 210
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunal
borgensavgift för att på så sätt kompensera för den ekonomiska
fördel det innebär för de kommunala bolagen att kommunen
gått i borgen för lån.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
• Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3% på
aktuellt lånebelopp 2021-12-31, d v s saldo året innan
budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2021
och gäller åtagande enligt kommunfullmäktiges beslut
2015-11-24 § 210.
För åtgärd:
Ekonomienheten
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §138/21

Dnr: KS 2021/241

Uppföljning internkontroll jan-aug 2021 för
kommunstyrelseförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapporten
internkontroll januari - augusti 2021 för
kommunstyrelseförvaltningen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har sex punkter under år 2021
med i internkontrollplanen. Av dessa har ett arbete påbörjats
med fem punkter och det slutgiltiga resultatet kommer att
redovisas till helåret. Pågående pandemin har påverkat visst
arbete då flera arbetsuppgifter har varit tvunget att prioriteras
om, men kommer att komma igång under hösten igen.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi föreslå
kommunstyrelsen besluta
1. Att godkänna Uppföljningsrapporten internkontroll
januari - augusti 2021 för kommunstyrelseförvaltningen
För åtgärd:
Ekonomienhet
Personalenhet
Kanslienhet
Måltidsenhet
IT- och telenhet
Näringslivsenhet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §139/21

Dnr: KS 2021/223

Delårsrapport 2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.
• Godkänna delårsrapporten.
Ärendebeskrivning

Enligt kommunens årshjul upprättas delårsrapporten per sista
augusti.

Delårsrapporten redovisar ett resultat på 24,6 Mnkr, vilket är en
försämring med 31,3 Mnkr jämfört med samma period 2020.
Resultatförsämringen förklaras främst med att staten under
2020 tillfört kommunen extra statsbidrag av engångskaraktär
för att säkerställa välfärdens uppdrag inom skola, vård och
omsorg och kompensationer av förlorade skatteintäkter med
anledning av pandemi.
Helårsprognosen visar ett resultat på 5,6 Mnkr och är 2,9 Mnkr
sämre än budget. Vad gäller nämnder och styrelse redovisas
underskott mot budget med totalt 34,7 Mnkr. Samtliga av
kommunens nämnder prognosticerar underskott.
Socialnämnden underskott på 34,7 Mnkr, barn- och
utbildningsnämnden med 17 Mnkr, tillväxtutskottet med 2,3
Mnkr samt Bergslagens miljö- och byggnämnd med 0,9 Mnkr.
Kommunstyrelsens prognos är däremot positiv och uppgår till
20,1 Mnkr.

Investeringarna under perioden uppgår till 33,4 Mnkr att
jämföra med budgeterade 180 Mnkr. Prognosen är att112,8
Mnkr kommer att förbrukas under 2021. För vidare information
om orsakerna till avvikelser för såväl drift- som
investeringsbudgeten hänvisar vi till delårsrapporten.
De finansiella målen är uppfyllda per 2021-08-31.

Den gemensamma kommunala verksamheten, d v s
kommunkoncernens resultat per 2021-08-21 uppgår till 77,7

Justerandes signatur
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Mnkr att jämföra med 58,2 Mnkr föregående år.
Helårsprognosen beräknas till 55,1 Mnkr.

Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning och per sista augusti blev
det 2,4 procent. Soliditeten ska vara oförändrad eller öka, under
2021 så har soliditeten ökat från 23,42 procent till 25,98
procent. Grunduppdragen uppnås till stora delar tillsammans
med kvalitetsfaktorerna som finns under kommunfullmäktige.
Den kvalitetsfaktorer som inte uppnås och det är friska
medarbetare. Sjukfrånvaron är fortsatt hög men den är på väg
nedåt. Att den är högre beror på att pandemin fortsatt pågår och
uppmaningen är att man är hemma vid symtom.

De finansiella målen är uppnådda för kommunen per sista
augusti vilket är en viktig del för att uppnå god ekonomisk
hushållning, tillsammans med utvecklingsmålet långsiktig
ekonomisk planering så bedöms kvalitén var på väg att uppnås.
Den samlade bedömningen från nämnderna gällande uppfyllelse
av sina mål och grunduppdrag så är även de uppfyllda och
därmed är god ekonomisk hushållning uppfyllt.

När en samlad bedömning sker av de finansiella målen,
grunduppdragen och kvalitetsfaktorerna för hela kommunen så
är god ekonomisk hushållning uppfylld. Det finns dock en viss
oro om helårsprognosen verkställs att kommunen kommer att
ha svårt att uppnå god ekonomisk hushållning och balanskravet
.Faktorer som kan påverka är hur stora intäkterna blir
resterande del av året för såld mark, hur kostnadsutvecklingen
blir särskilt för socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden, hur kommer pandemin att utvecklas
under hösten, vilka ambitionsnivåer och vilken kvalitet ska vi ha
i kommunen i våra verksamheter utifrån kommande
effektiviseringar framåt.
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:
• Godkänna delårsrapporten

Justerandes signatur
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För åtgärd:
Ekonomienheten
Kommunfullmäktige
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KS §140/21

Dnr: KS 2021/223

Delårsrapport kommunstyrelseförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten för perioden
januari-augusti 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunstyreselförvaltningen redovisar under perioden januari
till augusti 2021 en positiv avvikelse på 19,4 miljoner kronor.
Alla enheterna redovisar ett överskott efter åtta månader med
ett litet undantag för näringsliv som redovisar en avvikelse på 0,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret är en positiv
avvikelse på 19,6 Mnkr. Det största överskottet finns på politisk
verksamhet och det avser planeringsreserven och projektmedel
som inte nyttjats fullt ut och prognosen på helåret är 12,5
miljoner kronor. Överskottet inom mark- och exploatering avser
sålda tomter främst i Vibyn i Frövi.
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en bedömning av de
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål som utskottet för stöd och
strategi har beslutat om, som redovisas i delårsrapporten.
Covid-19 pandemin har påverkat förvaltningens olika
verksamheter på olika sätt, och utmaningarna för framtiden ser
olika ut för respektive enhet. Grunduppdragen uppnås eller
uppnås till största delen.
Förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi godkänner delårsrapporten för
perioden januari-augusti 2021 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
För åtgärd:
Ekonomienhet
Personalenhet
Kanslienhet
Måltidsenhet
IT- och telenhet
Näringslivsenhet
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KS §141/21

Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärenden läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Kommunstyrelsen :

-Ansökan om fastighetsreglering del av
Bägaren 13 och Rudan 12 mellan Lindesbergs kommun
och Lindesbergsbostäder AB LIBO Dnr KS 2021/210
2021-10-12 Yttrande över ansökan om antagning i
hemvärnet hemvärnsmusiker 206 Dnr KS 2021/53

2021-10-12 Yttrande över förlängning av tidsbegränsat
bygglov för uteservering för Café Oscar till och med 1
oktober 2025 för Lindesås 1:1 Dnr S-2020-651 Dnr KS
2021/66
2021-09-13 Yttrande över ansökan om tillstånd för
Tillfällig parkeering 12 sept-31 dec 2021 Svevia AB Dnr
A503.467/2021 Dnr KS 2021/6

2021-10-14 Yttrande över samråd för sammanslagning
av fastigheter vid BillerudKorsnäs Frövifors enligt punkt
1.6 i kommunstyrelsens delegationsordning Dnr KS
2021/140
2021-09-17 Avtalsservitut för gång- och cykelväg GCväg Stadsskogen 1:1 och 2:5 Fastigheter i Linde AB Dnr
KS 2021/220
2021-09-20 Ansökan om avtalsservitut för gång- och
cykelväg GC-väg Stadsskogen 1:1 och 2:5 Fastigheter i
Linde AB Dnr KS 2021/220

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-19
2021-09-22 Avtal för förmånscyklar hyreskontraktnr
50441163 Dnr KS 2021/1

2021-09-24 Tillförordnad förvaltningschef för
socialförvaltningen under förvaltningschefens semester
30 september till 8 oktober 2021 Dnr KS 2021/36
2021-09-27 Yttrande över ansökan om tillstånd för
inhägnat arbetsområde Kungsgatan 33 Lindesberg
Tommy Allströms Bygg Dnr A525-451-2021 Dnr KS
2021/6

2021-09-29 Kontrakt Pension 2019 projektnr 10433
för KPA Pensionsservice AB enligt punkt 4.1 i
kommunstyrelsens delegationsordning Dnr KS 2021/51
2021-09-29 Personuppgiftsbiträdesavtal för kontrakt
Pension 2019 projektnr 10433 för KPA Pensionsservice
AB enligt punkt 8.9 i kommunstyrelsens
delegationsordning Dnr KS 2021/51

2021-09-30 Uppsägning av upplåtelseavtal 2011-09-28
för lokaler för Dalkarlshyttan 1:36 med Lindesbergs
skateboardförening Dnr KS 2021/12
2021-09-30 Samverkansavtal projekt Bergslagen på G
med Tursam i Bergslagen ekonomisk förening Dnr KS
2021/12
2021-10-08 A519.841-2021 Yttrande Stockholm
Medical Office Mobil Fästingvaccination 2022
Norrtullstorget Lindesberg.docx Dnr KS 2021/6

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-19
KS §142/21

Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Kommunstyrelsen :

-Protokollsutdrag från
Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september
2021 KF § 90 - Avsägelse och fyllnadsval efter Linda
Svahn (S) som ledamot i kommunstyrelsen Dnr KS
2018/405

-Protokollsutdrag från Utskottet för stöd
och strategis sammanträde den 6 september 2021 USS §
28 - Genomlysning över att Lindesbergs kommuns
lokaler används kostnadseffektivt av kommunens
förvaltningar - verksamhetslokaler Dnr KS 2019/234

-Protokollsutdrag från Tillväxtnämndens
sammanträde den 7 september 2021 TN § 57 Investering i nya lokaler och renovering av befintliga
lokaler Masugnen Dnr TN 2021/46

2021-10-01 Lagakraft för Dom målnr M 4015-21
förlängning av tidsfrist för anläggande av loddammar
vid Loppholmen i anslutning till Bottenån aktbilaga 20
Dnr KS 2021/71
2021-09-03 Tillstånd till ingrepp i fornlämning
Gränshyttan Lindesberg Dnr 431-5763-2021 Dnr
2021-09-07 Minnesanteckningar från Tolk- och
översättarservice ägarråd 7 september 2021 Dnr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-10-19
2021-09-07 TN § 57 Investering i nya lokaler och
renovering av befintliga lokaler Masugnen Dnr KS
2019/234

2021-09-08 Protokoll från LindeBRÅ 8 september 2021
Dnr
2021-09-09 Protokoll från Partnerskap
Bergslagasbanan 9 september 2021 Dnr

2021-09-09 Revisionsrapport Styrning och ledning av
biståndsbedömning i Lindesbergs kommun 2021 Dnr KS
2021/221
2021-09-10 Protokoll från Specifika samverkansrådet
kultur 10 september 2021 Dnr
2021-06-11 Samhällsbyggnadsförbundet § 70 Svar på
revisionsrapport granskning av bokslut och
årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen 2020 Dnr KS 2021/79

2021-09-14 Yttrande över ansökan om nätkoncession
Rockhammar – Kärrboda Dnr 2021-100119 Dnr

2021-06-18 Kungörelse om ansökan om förlängning för
tillstånd till vattenverksamhet på Loppholmen för
uppläggning av muddermassor målnr M 4015-21 Aktbil
6 Dnr KS 2021/71
2021-06-22 Beslut om förordnande av
begravningsombud Göran Andersson Dnr 204-88002021 Dnr KS 2020/158

2021-09-24 Protokoll från Regionalt samverkansrå d 24
september 2021 Dnr
2021-08-26 Protokoll från gemensam nämnd för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 26
augusti 2021 Dnr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-10-19
2021-08-27 Protokoll från kommunövergripande
samverkansgrupp KÖS 27 augusti 2021 Dnr

2021-09-28 Stadshus § 24 Delårsrapport 2021 för
stadshuskoncernen Dnr KS 2021/223

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

41 (41)

