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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 

 
 2022-03-01  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-03-01 

Anslaget sätts upp  2022-03-02 Anslaget tas ned  2022-03-24 

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunstyrelseförvaltningen 

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

 

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 09:00-11:40 

Beslutande: Bengt Storbacka (S), Ordförande 
Kristine Andersson (S) 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Tommy Kragh (S) 
Jonas Kleber (C), Vice ordförande 
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) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
 

Övriga deltagare: Nafih Mawlod (S) 
Magnus Storm (C) 
Jan Hansson (M) 
Göran Gustavsson (M) 
Conny Ärlerud (M) 
Inger Griberg (MP) 
Tommy Lönnström (SD) 
Henrik Arenvang, Kommundirektör 
Gunilla Sandgren, Ekonomichef 
Anette Persson, Controller 
Isabella Lohse, Enhetschef samhällsbyggnadsförvaltningen 

Utses att justera Fredrik Rosenbecker (SD) med Nils Detlofsson (L) som ersättare 

Justeringens plats 

och tid: 
Kommunhuset den 1 mars 2022. 
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Underskrifter 

 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
24 - 38 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Fredrik Rosenbecker 
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Ärendeförteckning 

 
§24/22 Yttrande gällande Överklagan Eolus Vind AB ./. Länsstyrelsen i 

Örebro län över tillstånd till uppförande och drift av 
gruppstation för vindkraft vid Siggebohyttan i Lindesbergs 
kommun 

  

§25/22 Kommundirektören informerar 

  

§26/22 Lokaliseringsutredning för ny återvinningscentral ÅVC i 
Lindesbergs tätort 

  

§27/22 Taxa för tillsyn av individuell mätning och debitering IMD 

  

§28/22 Ledamotsinitiativ från Nils Detlofsson (L) om hur 
socialförvaltningen arbetar med att få underlag om andelen 
vaccinerade som arbetar inom äldreomsorgen 

  

§29/22 Sammanställning av synpunkter från juli 2019 till och med juni 
2021 till kommunstyrelsen 

  

§30/22 Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade 4 
september till och med 30 juni 2021 

  

§31/22 Redovisning av medborgarförslag som är överlåtna till nämnder 
från 4 september 2019 till och med 30 juni 2021 

  

§32/22 Delegationsordning för kommunstyrelsen 2022 

  

§33/22 Vindbruksplan för etablering av vindkraft i Lindesbergs kommun 

  

§34/22 Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelseförvaltningen 

  

§35/22 Uppföljning internkontroll 2021, kommunstyrelseförvaltningen 

  

§36/22 Information om årsredovisning 

  

§37/22 Delegationsärenden 
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§38/22 Meddelanden 
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KS §24/22   Dnr: KS 2022/47 

 

Yttrande gällande Överklagan Eolus Vind AB ./. 

Länsstyrelsen i Örebro län över tillstånd till 

uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid 

Siggebohyttan i Lindesbergs kommun 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 Lindesbergs kommun är fortsatt positiv till utbyggnaden 

av vindkraft och medger således klagandes yrkande på 
ändring. Kommunen har inget ytterligare att erinra i 
ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande 
av drift av vindkraftspark vid Siggebohyttan i Lindesbergs 
kommun. Eolus Vind AB (”Eolus”) har den 29 september 
överklagat Mark- och Miljödomstolens dom av den 7 september 
2021 i mål nr M 2005-20 avseende ansökan om tillstånd för 
uppförande och drift av vindkraftspark Siggebohyttan, 
Lindesbergs kommun. Bolaget erhöll, efter begäran, anstånd i 
beslut från Mark- och miljööverdomstolen till och med den 24 
januari 2022 att inkomma med skäl för prövningstillstånd samt 
utveckling av yrkanden och grunder för överklagandet.  
 
Eolus yrkar att MÖD meddelar prövningstillstånd. Eolus yrkar 
att MÖD, med ändring av MMD:s dom i mål nr M 2005-20, 
meddelar Eouls tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och 
drift av vindkraftspark Siggebohyttan i Lindesbergs kommun i 
enlighet med de yrkanden som Eolus framställt i mål nr M 2005-
20.  
 
Mark- och miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd 
och förelagt kommunen att svara på överklagandet. Av svaret 
ska framgå om kommunen medger eller motsätter sig klagandes 
yrkande om ändring. Om kommunen motsätter överklagandet 
ska kommunen ange skälen till detta och eventuella bevis som 
kommunen vill åberopa. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen besluta 
 Lindesbergs kommun är fortsatt positiv till utbyggnaden 

av vindkraft och medger således klagandes yrkande på 
ändring. Kommunen har inget ytterligare att erinra i 
ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M) och Nils Detlofsson (L), Jonas Kleber (C) 
och Ulf Axelsson (V) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Jari Mehtäläinen (SD) begär ajournering. 

Beslutsgång 

Ordförande beslutar att ajournera mötet i 5 min. 
 
Ordförande öppnar mötet. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
liggande förslag och finner så beslutat. 

Reservationer 

Jari Mehtäläinen (SD), Tom Persson (SD), Fredrik Rosenbecker 
och Markus Lundin (KD) avstår från att delta i beslutet. 
För åtgärd: 

Registrator, kommunstyrelseförvaltningen 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
  



 

 Sammanträdesprotokoll 7 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 

 
 2022-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §25/22   Dnr:  

 

Kommundirektören informerar 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 Tacka för informationen 

Ärendebeskrivning 

 
Kommundirektören informerade om följande: 

 Pandemin 
 Samhällsbyggnad Bergslagen 
 Utvärdering Politisk organisation 
 Regionala planer 
 Lägesbild Förvaltningar i Lindesberg 
 Samhällsbyggnad Bergslagen och kommunernas förslag 

på politisk organisation 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen besluta: 
 Tacka för informationen 
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KS §26/22   Dnr: KS 2021/320 

 

Lokaliseringsutredning för ny återvinningscentral ÅVC 

i Lindesbergs tätort 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 Under 2022 utreda en lämplig tätortsnära placering i 
enlighet med utredningsförslag 1, där byggnation av en 
ny återvinningscentral med tillhörande ytor för 
reparation och försäljning av återbruksmaterial kan 
påbörjas under 2023.  

 Detta skall återrapporteras till utskott för stöd och 
strategi april 2022. 

Ärendebesk 

Anläggningen som idag är lokaliserad till Södra Måle har sedan 
slutet av 80-talet varit en plats där mycket av Lindesbergs 
kommuns avfall hamnat. Tidigare deponerades hushållsavfall på 
platsen, vilket upphörde 2008 och sedan dess har platsen 
fungerat som ett mellanlager av hushållsavfall. Platsen har gått 
från soptipp till återvinningscentral. 
 
Södra Måles återvinningscentral ligger på fastighet Yxe 7:5 som 
till ytan är stort, men den täcks till stor del av två deponikroppar 
som ska sluttäckas. Den del som idag är återvinningscentral är 
begränsad och går inte att utöka. En ny återvinningscentral bör 
ha en yta av ca: 2 hektar och ryms inte på fastigheten.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 Under 2022 utreda en lämplig tätortsnära placering i 

enlighet med utredningsförslag 1, där byggnation av en 
ny återvinningscentral med tillhörande ytor för 
reparation och försäljning av återbruksmaterial kan 
påbörjas under 2023.  

 Detta skall återrapporteras till utskott för stöd och 
strategi april 2022. 
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För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KS §27/22   Dnr: KS 2022/3 

 

Taxa för tillsyn av individuell mätning och debitering 

IMD 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta taxa för 
tillsyn av individuell mätning och debitering. 

Ärendebeskrivning 

Enligt Lag (2014:267) om energimätning i byggnader är det den 
eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- 
och byggområdet (byggnadsnämnden) som har tillsyn över att 
de skyldigheter som anges i lag fullgörs. 
 
Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn och meddela 
föreskrifter om avgifternas storlek. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta taxa för 
tillsyn av individuell mätning och debitering. 
 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KS §28/22   Dnr: KS 2021/311 

 

Ledamotsinitiativ från Nils Detlofsson (L) om hur 

socialförvaltningen arbetar med att få underlag om 

andelen vaccinerade som arbetar inom 

äldreomsorgen 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Nils Detlofsson (L) väcker följande ledamotsinitiativ under 
kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2021: 
 

 Hur arbetar socialförvaltningen med att få underlag kring 
andelen vaccinerade som arbetare inom äldreomsorgen. 

 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektör att ta 
upp frågan med HR avdelning och återrapporter till 
kommunstyrelsen i januari 2022. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Nils Detlofsson (L) yrkar på återremiss av med motivering: 
 Att socialnämnden redovisar varför fråga inte har ställts 

till de anställda vid äldreboenden och hemtjänst om de är 
vaccinerade mot Covid -19. Hade frågan ställts så kunde 
kanske smittspridningen inom äldreomsorgen ha 
begränsats och effekten kunde ha blivit färre sjuka och 
döda 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att frågan ska avgöras idag. 
 
Votering begärs och ska genomföras 
 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst för återremiss. 



 

 Sammanträdesprotokoll 12 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 

 
 2022-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ordförande har utslagsröst och lägger sin röst sist. 
 
Med 11 Ja-röster och 4 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att 
ärendet ska avgöras idag. 
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja Nej Avstår 

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

x   

Summa 11 4 0 
 

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen kan besluta 
enligt liggande förslag och finner så beslutat. 

Reservationer 

Nils Detlofsson (L), Pär-Ove Lindqvist (M), Markus Lundin (KD) 
och Lillemor Bodman (M) reserverar sig till förmån för 
återremiss. 
 
Nils Detlofsson (L) inkommer skriftlig reservation. 
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KS §29/22   Dnr: KS 2019/50 

 

Sammanställning av synpunkter från juli 2019 till och 

med juni 2021 till kommunstyrelsen 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 Tackar för sammanställningen 
 Framöver presenteras sammanställning av synpunkter 

kontinuerligt som meddelanden till Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En gång i halvåret sammanställs beröm, förslag, klagomål och 
synpunkter som inkommit till kommunen från medborgarna. 
Det är en del i arbetet med ständiga förbättringar av 
kommunens verksamheter och ett sätt att följa upp 
verksamheten. Sammanställningen överlämnas till 
kommunstyrelsen som information. 

Totalt har 41 förslag, klagomål, beröm och synpunkter hanterats 
och diarieförts från juli 2019 till och med juni 2021. Dessa har 
vidarebefordrats till rätt instans för svar och återkoppling. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 Tackar för sammanställningen 
 Framöver presenteras sammanställning av synpunkter 

kontinuerligt som meddelanden till Kommunstyrelsen. 
 
För åtgärd: 

Registrator, kommunstyrelseförvaltningen 
Kommunsekreterare 
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KS §30/22   Dnr: KS 2021/294 

 

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade 

4 september till och med 30 juni 2021 

 

Beslut 

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade 4 
september till och med 30 juni 2021 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska 
kommunstyrelsen vid fullmäktiges april- och oktober 
sammanträde redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 

Kanslienheten har i en förteckning redovisat de motioner som 
inte är slutbehandlade 4 september till och med 30 juni 2021. 

Förslag till beslut 

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade 4 
september till och med 30 juni 2021 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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KS §31/22   Dnr: KS 2021/295 

 

Redovisning av medborgarförslag som är överlåtna till 

nämnder från 4 september 2019 till och med 30 juni 

2021 

 

Beslut 

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder från 4 
september 2019 till och med 30 juni 2021 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 från 4 september 2019 till och med 30 
juni 2021. 

Förslag till beslut 

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder från 4 
september 2019 till och med 30 juni 2021 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
 
För åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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KS §32/22   Dnr: KS 2022/11 

 

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2022 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta delegationsordning för 
kommunstyrelsen 2022 efter revidering av 

 Punkt 4.1 under rubrik Upphandlingsärenden 

 Punkt 5.9 under rubrik Personalärenden – 
kommunövergripande 

 Delge barn- och utbildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och 
tillväxtnämnden att punkt 5.9 Rätt att utse ersättare för 
förvaltningschef vid semester i kommunstyrelsens 
delegationsordning ändras. 

 Delegationsordningarna ska börja gälla från och med 1 
april 2022 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen föreslås revidera punkt 4.1 Teckna avtal för 
köp, leasing och hyra av varor och tjänster som är 
nämndövergripande – delegat kommundirektör med 
vidaredelegering till ekonomichef. Ändringens syfte är att 
säkerställa en effektiv administrativ handläggning. 

Delegat Vidaredelegering Commenter 

Ekonomichef 
Kommundirektör 

Ekonomichef Vid leasing ska 
samråd ske med 
upphandlaren. 

Punkt 5.9 Rätt att utse ersättare stabs/förvaltningschef vid 
semester föreslås att ändras genom tillägg under Kommentar – 
Inom respektive verksamhetsområde och Övriga nämnder 
beslutar om delegation inom sitt verksamhetsområde. Uppdrag 
ges till respektive nämnd att lägga till denna punkt i respektive 
nämnds delegationsordning. Ändringens syfte är att säkerställa 
en effektiv administrativ handläggning. 
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Delegat Vidaredelegering Kommentar 

Kommundirektör Stabs/förvaltningschef Inom respektive 

verksamhetsområde. 

Övriga nämnder beslutar 

om delegation inom sitt 

verksamhetsområde. 

Delegationsordningarna förslås börja gälla från och med 1 april 
2022. 

Kommunstyrelsen antog en ny delegationsordning 19 oktober 
2021 KS § 134 med revidering under rubrikerna 
fastighetsärenden, upphandlingsärenden eftersom en 
omorganisation av tillväxtförvaltningen och 
kommunstyrelseförvaltning genomfördes. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta anta 
delegationsordning för kommunstyrelsen 2022 efter revidering 
av 

 Punkt 4.1 under rubrik Upphandlingsärenden 

 Punkt 5.9 under rubrik Personalärenden – 
kommunövergripande 

 Delge barn- och utbildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och 
tillväxtnämnden att punkt 5.9 Rätt att utse ersättare för 
förvaltningschef vid semester i kommunstyrelsens 
delegationsordning ändras. 

 Delegationsordningarna ska börja gälla från och med 1 
april 2022 

För åtgärd: 

Registrator 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Tillväxtnämnden 
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KS §33/22   Dnr: KS 2022/17 

 

Vindbruksplan för etablering av vindkraft i 

Lindesbergs kommun 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

 Lindesbergs kommuns grundinställning är positiv till 
förnyelsebara energikällor. 
 

 Lindesbergs kommunen tar inte ställning till 
etableringsfrågor om vindkraft i kommunen innan 
vindbruksplan är beslutat.  

 
 Kommunstyrelsen uppdrar till 

samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att 
återkomma med förslag om kostnadsnivå samt vilka 
kommuner som ska vara med i arbetet med framtagande 
av vindbruksplan till kommunstyrelsens sammanträde 
29 mars 2022. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun ska besluta om en vinbruksplan inför 
kommande ansökningar om vindkraft. 

Processen för ärendet har påbörjats och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen behöver få i 
uppdrag att upphandla konsulter för kommande utredning. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 

 Lindesbergs kommunen tar inte ställning till 
etableringsfrågor om vindkraft i kommunen innan 
vindbruksplan är beslutat.  

 
 Kommunstyrelsen uppdrar till 

samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att 
återkomma med förslag om kostnadsnivå samt vilka 
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kommuner som ska vara med i arbetet med framtagande 
av vindbruksplan till kommunstyrelsens sammanträde 
29 mars 2022. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Nils Detlofsson (L) yrkar på följande ändringsförslag: 
 

 Att punkt ett i liggande förslag stryks. 
 
Jonas Kleber (C) yrkar på följande tilläggsförslag: 
 

 Lindesbergs kommuns grundinställning är positiv till 
förnyelsebara energikällor. 

 
Kristine Andersson (S) yrkar bifall till Jonas Klebers 
tilläggsförslag och avslag till Nils Detlofsson ändringsförslag. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar bifall till Jonas Klebers 
tilläggsförslag. 
 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer liggande förslag mot Nils Detlofssons förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 

 
Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta enligt med 
Jonas Klebers tilläggsyrkande och finner så beslutat. 

Reservationer 

Nils Detlofsson(L) reserverar sig till förmån till sitt eget förslag. 
 
Jari Mehtäläinen (SD), Tom Persson (SD) och Fredrik 
Rosenbecker (SD) reservare sig mot Jonas Klebers 
tilläggsyrkande. 
 
Nils Detlofsson inkommer med skriftlig reservation. 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 

 
 2022-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §34/22   Dnr: KS 2022/30 

 

Verksamhetsberättelse 2021 för 

kommunstyrelseförvaltningen 

 

Beslut 

kommunstyrelsen beslutar 
 Godkänna verksamhetsberättelse 2021 för 

kommunstyrelseförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

De flesta medarbetare har jobbat hemifrån, delvis eller helt 
under stora delar av året. Det har inneburit att enheterna har 
blivit tvungna att hitta nya rutiner och arbetssätt. Mycket fokus 
har legat på att säkerställa arbetsmiljön för både de 
medarbetare som jobbar hemifrån men även för de som är på 
plats. Riskbedömningar har gjorts och följts upp kontinuerligt av 
enhetschef. Att kombinera utvecklingsarbete med distansarbete 
och att få alla att känna dig delaktiga och ha en bra 
kommunikation är svårt. Arbete kring informationssäkerhet, 
program för framtida ledare, utveckling av IT-baserade verktyg 
kopplade till medarbetaranteckningar men också arbete kring 
tillbud och arbetsskador har implementerats. Arbetet kring 
kompetensförsörjning både inom kommunen men också 
regionalt samarbete har tagit fart. 

Totalt visar kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett 
överskott på 17,6 Mnkr. Politisk verksamhet ger ett överskott på 
10,3 Mnkr som beror på ett överskott för planeringsreserven 
samt projektmedel. Ekonomistyrning och ekonomienhet visar 
totalt ett överskott på 0,3 Mnkr och beror på att planerade 
projekt inte kunnat genomföras. Kanslienhetens överskott beror 
på att bemanningen varit lägre under vissa månader och att 
projekt inte kunnat genomföras på grund av 
Coronapandemin. Personalenhetens överskott kan härledas till 
lägre bemanning, godkända ansökningar kopplat till statliga 
ersättningar, en återbetalning från företagshälsovården kopplat 
till ett upparbetat överskott sedan 2016 samt att vi avvecklat 
träningslokaler i egen regi. Måltidsenheten redovisar vid bokslut 
ett underskott på 0,2 Mnkr och det avser främst mindre intäkter 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 

 
 2022-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

i kommunhusets café. Mark - och exploateringsöverskott avser 
sålda villatomter i Vibyn i Frövi. Färdtjänst överskott beror på 
pandemin och därmed är det färre personer som använder 
färdtjänst. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
Att godkänna verksamhetsberättelse 2021 för 
kommunstyrelseförvaltningen 

För kännedom: 

Ekonomienheten, 
Personalenheten 
Kanslienheten, 
IT-och telenheten 
Måltidsenheten 
Näringslivsenheten 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 

 
 2022-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §35/22   Dnr: KS 2021/241 

 

Uppföljning internkontroll 2021, 

kommunstyrelseförvaltningen 

 

Beslut 

kommunstyrelsen beslutar 
 Godkänna Uppföljningsrapporten internkontroll 2021 för 

kommunstyrelseförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelseförvaltningen har sex punkter under år 2021 
med i internkontrollplanen.  En avvikelse finns och det är 
kontrollpunkten om lagkraven uppfylls gällande om lagkravet 
för minoritetsspråket följs. På grund av pandemin så har detta 
arbete skjutits på under 2021 men en plan finns för att få igång 
ett projekt och anställa under 2022 för att säkerställa detta.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
Att godkänna Uppföljningsrapporten internkontroll 2021 för 
kommunstyrelseförvaltningen 

För kännedom: 

Ekonomienhet 
Personalenhet 
Kanslienhet,  
Måltidsenhet 
Näringslivsenhet 
It-teleenhet 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 

 
 2022-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §36/22   Dnr:  

 

Information om årsredovisning 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 

 
Ekonomichef informerar om årsredovisning. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 

 
 2022-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §37/22 

 

Delegationsärenden 

 

Beslut 

 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen : 
 
2022-02-01 Yttrande över ansökan om tillstånd 
Skottlossning BillerudKorsnäs Skog och Industri AB Dnr 
A722.344-2021 Dnr KS 2022/12 

  

 
2022-02-02 Personuppgiftbiträdesavtal för Insikt till 
företag Enkätfabriken AB Del19 Dnr KS 2021/107 

  

 
2022-02-04 Yttrande över ansökan om tillstånd 
A021.560-2022 Railcare AB schaktarbeten järnväg 
Örebro-Frövi vecka 12-17 Dnr KS 2022/12 

  

 
2022-02-09 Förordnande av tillförordnad 
kommundirektör under kommundirektörens semester 
vecka 8 år 2022 Dnr KS 2022/41 

  

 
2022-02-11 Avtal för försäljning av kommunägda 
tomter delegationsbeslut enligt punkt 4.1 i 
kommunstyrelsens delegationsordning Dnr KS 2022/36 

  

 
2022-01-12 Uppsägning av hyreskontrakt för 
cykelparkering i Järnvägsgatan 2 Kajen 4 avtalsnr 12 
771 i Lindesberg samt bekräftelse på mottagande av 
uppsägning gäller till och med 2026-08-31 Dnr KS 
2022/1 

  

 
2022-02-16 Tillförordnad förvaltningschef för 
tillväxtförvaltningen under förvaltningschefens 
semester 18 februari och 21 februari 2022 Dnr KS 
2022/49 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 

 
 2022-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2022-01-31 Avtal om nyttjanderätt av kontorslokal 
elevhälsan Kristinavägen 49 Ängen 5 från 1 februari 
2022 tillsvidare enligt punkt 4.1 i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr KS 2022/8 

  

 
 
2022-02-16 Yttrande över ansökan om tillstånd 
A070.379-2022 Brödernas Uteservering Dnr KS 
2022/12 

  

 
2022-02-16 Yttrande ansökan tillstånd A032.017-2022 
Lindesbergs Rotaryklubb Lindedagen 2022.docx Dnr KS 
2022/12 

  

 
 
2022-02-08 Remiss för yttrande av motion från Markus 
Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om alla 
elevers rätt till likvärdig medicinsk elevhälsa enligt 
punkt 1.5 i kommunstyrelsens delegationsordning Dnr 
KS 2019/197 

  

 
2022-02-08 Remiss för yttrande av motion från Emil 
Wellander (M) Pär-Ove Lindqvist (M) Lillemor Bodman 
(M) om att ge politiken en naturlig plats i skolan enligt 
punkt 1.5 i kommunstyrelsens delegationsordning Dnr 
KS 2021/303 

  

 
2022-02-16 Remiss för yttrande av medborgarförslag 
om att utveckla en handlingsplan för att minska 
självmorden enligt punkt 1.5 i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr KS 2020/171 

  

 
2022-02-21 Remiss för yttrande av motion från Markus 
Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) om 
båtplatser och gästbrygga i Lindesjön enligt punkt 1.5 i 
kommunstyrelsens delegationsordning Dnr KS 
2021/147 

  

 
2022-02-21 Remiss för yttrande av motion från 
Lillemor Bodman (M) och Pär- Ove Lindqvist (M) om att 
utveckla och gynna båtlivet i Lindesberg enligt punkt 1.5 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 

 
 2022-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

i kommunstyrelsens delegationsordning Dnr KS 
2021/156 

 
2022-02-21 Remiss för yttrande av motion från Tomas 
Klockars (M) om turistbussar under sommarmånaderna  
enligt punkt 1.5 i kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr KS 2022/33 

  

 
2022-02-22 Remiss för yttrande av motion från Sven-
Erik Larsson (M) om minnessten för Veteraner i fredens 
tjänst enligt punkt 1.5 i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr KS 2020/202 

  

 
2022-02-10 Nyttjanderättsavtal Stadsskogen 2:6 
hundrastgård Dnr KS 2022/13 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 

 
 2022-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §38/22 

 

Meddelanden 

 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
2022-02-10 SN § 19 Verksamhetsberättelse 2021 för 
socialförvaltningen Dnr KS 2022/30 

  

 
2022-02-14 BUN § 21 Verksamhetsberättelse 2021 för 
barn- och utbildningsförvaltningen Dnr KS 2022/30 

  

 
2022-02-15 TN § 12 Verksamhetsberättelse 2021 för 
tillväxtnämnden Dnr KS 2022/30 

  

 
2022-01-18 OX2 avbryter samråd för vindpark 
Tretjärnsberget Dnr KS 2021/285 

  

 
2022-01-19 Yttrande samhällsbyggnadsförvaltningen 
överlåtelse av undersökningstillstånd för Riddarhyttan 
nr 6 Dnr M-2022-6 Dnr KS 2022/2 

  

 
2022-01-27 Deldom Tillstånd till nuvarande och utökad 
produktion av sulfatmassa och kartong i Frövi 
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB målnr M 7332-17 
Dnr  

  

 
 

 

 


	Yttrande gällande Överklagan Eolus Vind AB ./. Länsstyrelsen i Örebro län över tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Siggebohyttan i Lindesbergs kommun
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ledamöternas förslag till beslut
	Beslutsgång
	Reservationer


	Kommundirektören informerar
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Lokaliseringsutredning för ny återvinningscentral ÅVC i Lindesbergs tätort
	Beslut
	Ärendebesk
	Förslag till beslut

	Taxa för tillsyn av individuell mätning och debitering IMD
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Ledamotsinitiativ från Nils Detlofsson (L) om hur socialförvaltningen arbetar med att få underlag om andelen vaccinerade som arbetar inom äldreomsorgen
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ledamöternas förslag till beslut
	Beslutsgång
	Reservationer


	Sammanställning av synpunkter från juli 2019 till och med juni 2021 till kommunstyrelsen
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade 4 september till och med 30 juni 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Redovisning av medborgarförslag som är överlåtna till nämnder från 4 september 2019 till och med 30 juni 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Delegationsordning för kommunstyrelsen 2022
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Vindbruksplan för etablering av vindkraft i Lindesbergs kommun
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ledamöternas förslag till beslut
	Beslutsgång
	Reservationer


	Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelseförvaltningen
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Uppföljning internkontroll 2021, kommunstyrelseförvaltningen
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Information om årsredovisning
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	Delegationsärenden
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Meddelanden
	Beslut
	Ärendebeskrivning


