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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-03-08  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2022-03-08 
Anslaget sätts upp  2022-03-08 Anslaget tas ned  2022-03-30 
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 09:00-16:00 

Beslutande: Bengt Storbacka (S), Ordförande 
Jonas Bernström (S), Vice ordförande 
Jonas Kleber (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Nils Detlofsson (L) § 1, 7 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Ulf Axelsson (V) ersätter Fredrik Sundén Vessling (V) 
Göran Gustavsson (M) ersätter Nils Detlofsson (L) § 4–6, 8 

Övriga deltagare: Kristine Andersson (S) 
Mathz Eriksson (C) 
Markus Lundin (KD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 

Utses att justera Tom Persson (SD) med Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset, den 8 mars 2022. 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
3 - 8 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Tom Persson 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-03-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§3/22 Utbildning i Agenda 2030 regionala styrdokument och planer 
  
§4/22 Informationsärende: Charlottenlund kopplat till pågående 

planarbeten i nordvästra delen av Lindesbergs tätort 
  
§5/22 Tjänst och struktur för beställarkompetens inom Lindesbergs 

kommun 
  
§6/22 Medfinansiering Partnerskap Bergslagsdiagonalen 2022-2024 
  
§7/22 Utbildning i krisledningsnämnd 2022 
  
§8/22 Försäljning av Vibyn 1:36 Vibyn 40 i Frövi 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-03-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §3/22   Dnr: KS 2022/22 
 
Utbildning i Agenda 2030 regionala styrdokument 
och planer 
 

Beslut 
Utskott för stöd och strategi tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Lindesbergs kommun har i sin avsiktsförklaring avseende 
Agenda 2030 framfört att kommunen kommer under 2022 ha en 
aktivitet kring att få in planer och mål på en styrande nivå. 
 
Kommunen har tagit hjälp av en organisationskonsult, Sven 
Martin Åkesson som kommer att hjälpa till med att koppla ihop 
styrmodellen med Agenda 2030 och uppföljningen. 
 
Utskott för stöd och strategi får den 8 mars 2022 utbildning i 
Agenda 2030, regionala styrdokument och planer. 

Förslag till beslut 
Utskott för stöd och strategi tackar för informationen. 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-03-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §4/22   Dnr:  
 
Informationsärende: Charlottenlund kopplat till 
pågående planarbeten i nordvästra delen av 
Lindesbergs tätort 
 

Beslut 
Utskott för stöd och strategi tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 
 
Utskott för stöd och strategi informeras om prioritering av 
infrastruktur, kopplat till pågående planarbeten i nordvästra 
delen av Lindesbergs tätort 

Förslag till beslut 
Utskott för stöd och strategi tackar för informationen 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-03-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §5/22   Dnr: KS 2022/40 
 
Tjänst och struktur för beställarkompetens inom 
Lindesbergs kommun 
 

Beslut 
Utskott för stöd och strategi tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektören fick i uppdrag av att till den 8 mars 2022 
återkomma till utskott för stöd och strategi med information om 
hur en tjänst/struktur för beställarkompetens gentemot 
samhällsbyggnadsförbundet och 
samhällsbyggnadsförvaltningen kan se ut.  För att samordna 
planer och samhällsbyggande i kommunen. Samt hur det ska 
finansernas. 

Förslag till beslut 
Utskott för stöd och strategi tackar för informationen. 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-03-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §6/22   Dnr: KS 2022/52 
 
Medfinansiering Partnerskap Bergslagsdiagonalen 
2022–2024 
 

Beslut 
Utskott för stöd och strategi beslutar 

• Lindesbergs kommun deltar i Partnerskap 
Bergslagsdiagonalen 2022–2024 

• Den årliga deltagaravgiften på 40 000 kronor finansieras 
ur kommunstyrelsens driftmedel. 

Ärendebeskrivning 
Bergslagsdiagonalen är ett pågående regionalpolitiskt 
samarbetsprojekt mellan 15 kommuner och berörda 
regionförbund. Projektet syftar till att genom aktiviteter för 
förbättrad väginfrastruktur understödja regionförstoring och 
stärka och utveckla det mellansvenska inlandets tillväxt 
och konkurrenskraft för näringsliv, turism och sysselsättning. 
Innevarande samarbetsavtal slutar i och med utgången av år 
2021. 

Partnerskap Bergslagsdiagonalen har inkommit med en 
inbjudan till fortsatt samarbete under perioden 2022–2024.  

Förslag till beslut 
Utskott för stöd och strategi beslutar 

• Lindesbergs kommun deltar i Partnerskap 
Bergslagsdiagonalen 2022–2024 

• Den årliga deltagaravgiften på 40 000 kronor finansieras 
ur kommunstyrelsens driftmedel. 

 
För åtgärd: 
Registrator, kommunstyrelseförvaltningen 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
Partnerskap Bergslagsdiagonalen 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-03-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §7/22   Dnr: KS 2022/61 
 
Utbildning i krisledningsnämnd 2022 
 

Beslut 
Utskott för stöd och strategi tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Enligt § 18 i krisledningsnämndens reglemente ska 
krisledningsnämnden sammanträda minst en gång varje år. 
Sammanträdet kan utgöra en del av ett ordinarie sammanträde 
med kommunstyrelsens utskott för stöd- och strategi eller vara i 
form av utbildning/övning. 
 
Den 8 mars 2022 får utskott för stöd och strategi utbildning i 
krisledningsnämnd med följande inslag: 

• Krisledningsnämnd 
• Erfarenheter från Covid krishantering 
• Förväntningar på kommunen vad gäller civilt försvar. 

Förslag till beslut 
Utskott för stöd och strategi tackar för informationen. 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-03-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §8/22   Dnr: KS 2022/57 
 
Försäljning av Vibyn 1:36 Vibyn 40 i Frövi 
 

Beslut 
Utskottet för stöd och strategi beslutar 

• Godkänna försäljning av Vibyn 1:36 
• Ge kommundirektör i uppdrag att underteckna 

handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Enligt punkt 3.4 i kommunstyrelsen delegationsordning är 
utskottet för stöd och strategi delegat för att överlåta och 
förvärva fastighet till ett belopp från 501 000 kronor upp till 
högst 1 000 000 kronor. 

Ärendet gäller försäljning av Vibyn 1:36 med dress Vibyn 40 i 
Frövi. 

Försäljning av tomt Vibyn 1:36 ska genomföras enligt 
objektsbeskrivning samt köpekontrakt daterad 23 februari 
2022. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta 

• Godkänna försäljning av Vibyn 1:36 
• Ge kommundirektör i uppdrag att underteckna 

handlingarna 
 

För åtgärd: 
Kommundirektör 
Fastighetsbyrån Bergslagen AB 
För kännedom: 
Ekonomienheten 
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