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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-03-29 
Anslaget sätts upp  2022-03-30 Anslaget tas ned  2022-04-21 
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 09:00-11:00 

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

Tjänstgörande 
ersättare: 

Jan Hansson (M), ersätter Nils Detlofsson (L) 
Nafih Mawlod (S), ersätter Bengt Storbacka (S) 
 

Övriga deltagare: Göran Gustavsson (M) 
Magnus Storm (C) 
Tommy Lönnström (SD) 
Sofié Krantz (S) 
Elin Axelsson (S) 
Conny Ärlerud (M) 
Anna Lundström, kanslienheten 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Carina Fyrpil, personalchef 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Anette Persson, controller 
 

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

Justeringens plats 
och tid: 

Omedelbar justering 
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Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Anna Lundström 

 
Paragraf 

 
39 - 56 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Kleber 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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Ärendeförteckning 

 
§39/22 Kommundirektören informerar 
  
§40/22 Framtida organisation av verksamheter inom Samhällsbyggnad 

Bergslagen 
  
§41/22 Årsredovisning 2021 
  
§42/22 Ombudgetering investeringar 2021-2022 
  
§43/22 Uppföljning interkontroll 2021 för samtliga nämnder 
  
§44/22 Personalekonomiskt bokslut 2021 
  
§45/22 Motion från Lillemor Bodman (M) och Emil Wellander (M) om 

att öka elevinflytandet och den demokratiska processen i 
grundskola 
och gymnasium 

  
§46/22 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) 

om att undersöka möjligheten till att inleda samarbete med 
organisationen Ung omsorg 

  
§47/22 Medborgarförslag om att måla om bänkarna på Norrtullstorget i 

Lindesberg 
  
§48/22 Dataskyddsombudets årsrapport 2021 
  
§49/22 Gemensam målbild nära vård Örebro län 
  
§50/22 Återkoppling Demokratidag för ungdomar 2021 inklusive 

fortsatt arbete 
  
§51/22 Val av ombud till stämma med Tursam ekonomiska förening 
  
§52/22 Avsägelse från Anna Lindberg som förordnande som borgerlig 

begravningsförrättare 
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§53/22 Redovisning av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 3 år 2021 
  
§54/22 Uppsägning av avtal Frunzenskijdistriktet i Sankt Petersburg - 

vänort i Ryssland 
  
§55/22 Delegationsärenden 
  
§56/22 Meddelanden 
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§39/22   Dnr:  
 
Kommundirektören informerar 
 

Beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektören informerade om följande: 

• Pandemin 
• Utvärdering Politisk organisation 
• Regionala planer / Agenda 2030 
• Ukraina 
• Tjänster 

Förslag till beslut 
Tacka för informationen 
 
_____ 
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§40/22   Dnr: KS 2021/54 
 
Framtida organisation av verksamheter inom 
Samhällsbyggnad Bergslagen 
 

Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

• Kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen, som idag 
hanterar VA (vatten och avlopp), avfall och återvinning, gata, 
park och idrottsanläggningar, lokal och miljöservice, skog och 
naturvård upphör som egen juridisk person. Ansvaret övergår 
till respektive kommun. 

• Alla fyra kommunerna (Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors, 
Nora) fortsatt samverkar kring verksamheterna VA (vatten     
och avlopp), avfall och återvinning, gata och vinterhållning 
genom att en gemensam teknisk nämnd med egen förvaltning 
bildas. Sätet för den gemensamma nämnden föreslås 
organiseras i Lindesbergs kommun med politisk representation 
från Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. 

• Verksamheterna inom lokal och miljöservice, 
idrottsanläggningar, park, natur och skogsvård, vilka idag 
organiseras inom kommunalförbundet Samhällsbyggnad 
Bergslagen, hanteras inom respektive kommun. Samarbeten kan 
komma att ske genom avtalssamverkan mellan kommuner. 

• Förvaltningen inom Samhällsbyggnad Bergslagen, som idag 
hanterar planverksamhet, bygglov och tillsyn för de fyra 
kommunerna, får ett oförändrat uppdrag. Förvaltningen lyder 
fortsatt under en gemensam nämnd som består av politiker från 
de fyra kommunerna. 

• Namnet och varumärket Samhällsbyggnad Bergslagen upphör 

• Den nya politiska organisationen träder i kraft i samband med 
nya mandatperioden 1 januari 2023. 



 

 Sammanträdesprotokoll 7 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-03-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

• Kommunchefer/kommundirektörer presenterar senast juni 
2022 ett förslag till finansieringsmodell för de båda nämnderna. 

• Kommunchefer/kommundirektörer (i de fyra kommunerna) får 
i uppdrag att utarbeta och verkställa en genomförandeplan. 

Ärendebeskrivning 
Sedan 2003 samarbetar kommunerna i Norra Örebro län kring 
samhällsbyggnadsfrågor. Samarbetet har organiserats i ett 
gemensamt kommunalförbund samt en gemensam nämnd. Från 
2017 arbetar verksamheterna under det gemensamma namnet 
Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB. 
 
Förändringar i samhället i allmänhet och kommunernas 
utveckling i synnerhet skapar nya förutsättningar och nya 
villkor för samarbetet. Alla kommunerna är eniga om att sättet 
vi idag är organiserade på skapat en otydlighet gentemot 
medborgare, näringsliv och i vårt sätt att arbeta internt. 
 
För att på ett effektivare sätt kunna leda kommunerna in i 
framtiden inleddes 2019 ett arbete med att se över och skapa en 
tydligare organisation. Arbetet har skett både i kommunernas 
respektive politiska organ och i gemensamma organ som KNÖL-
KS, liksom på förvaltningsnivå. 
 
Under 2021 har en förstudie framtagen av KPMG presenterats, 
en remissrunda har genomförts gällande framtida samverkan 
och en utredning av teknisk förvaltning har behandlats. I slutet 
av 2021fick kommunernas kommundirektörer och -chefer i 
uppdrag att utifrån framtagen politisk viljeinriktning 
konkretisera ett antal beslutsförslag för att driva 
utvecklingsarbetet framåt. Det arbetet har nu lett fram till ett 
gemensamt förslag som skall behandlas i respektive kommun. 
 
Förslaget från kommundirektörer och -chefer kan i korthet 
beskrivas med att verksamheter som idag är organiserade under 
den gemensamma nämnden kvarstår i samma form, medan 
kommunalförbundet som juridisk person föreslås avvecklas.  
 
En del av kommunalförbundets verksamheter flyttas in i 
respektive kommun och en del verksamheter kommer fortsatt 
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bygga på samarbete mellan kommunerna Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora. Lindesbergs kommun föreslås bli 
huvudman för en ny gemensam nämnd med ansvar för 
verksamheterna Vatten och Avlopp, Renhållning och Gata, samt 
tillhörande projektenhet. Förslaget innebär att Samhällsbyggnad 
Bergslagen som namn och varumärke föreslås upphöra. 
 
Efter politiska beslut fortsätter arbetet i de fyra kommunerna 
med att, i samarbete med de fackliga organisationerna och 
extern expertis, arbeta fram en plan för förändringens 
genomförande. 

Förslag till beslut 
Kommundirektör föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen, som 
idag hanterar VA (vatten och avlopp), avfall och 
återvinning, gata, park och idrottsanläggningar, lokal och 
miljöservice, skog och naturvård upphör som egen 
juridisk person. Ansvaret övergår till respektive 
kommun. 

2. Alla fyra kommunerna (Lindesberg, Ljusnarsberg, 
Hällefors, Nora) fortsatt samverkar kring 
verksamheterna VA (vatten     och avlopp), avfall och 
återvinning, gata och vinterhållning genom att en 
gemensam teknisk nämnd med egen förvaltning bildas. 
Sätet för den gemensamma nämnden föreslås 
organiseras i Lindesbergs kommun med politisk 
representation från Lindesberg, Nora, Hällefors och 
Ljusnarsberg. 

3. Verksamheterna inom lokal och miljöservice, 
idrottsanläggningar, park, natur och skogsvård, vilka idag 
organiseras inom kommunalförbundet Samhällsbyggnad 
Bergslagen, hanteras inom respektive kommun. 
Samarbeten kan komma att ske genom avtalssamverkan 
mellan kommuner. 

4. Förvaltningen inom Samhällsbyggnad Bergslagen, som 
idag hanterar planverksamhet, bygglov och tillsyn för de 
fyra kommunerna, får ett oförändrat uppdrag. 
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Förvaltningen lyder fortsatt under en gemensam nämnd 
som består av politiker från de fyra kommunerna. 

5. Namnet och varumärket Samhällsbyggnad Bergslagen 
upphör 

6. Den nya politiska organisationen träder i kraft i samband 
med nya mandatperioden 1 januari 2023. 

7. Kommunchefer/kommundirektörer presenterar senast 
juni 2022 ett förslag till finansieringsmodell för de båda 
nämnderna. 

8. Kommunchefer/kommundirektörer (i de fyra 
kommunerna) får i uppdrag att utarbeta och verkställa en 
genomförandeplan. 

 
____ 
För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
För kännedom: 
Nora kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Hällefors kommun 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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§41/22   Dnr: KS 2022/30 
 
Årsredovisning 2021 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för år 2021 antas. 

2. Årets resultat 23 918 004:34 kronor-överskott förs till det egna 
kapitalet samt verksamheterna vatten och avlopp samt 
renhållning regleras mot respektive balansräkningsenhet enligt 
nedan: 

• Underskott 10 022 335:29 kronor disponeras ur 
balansräkningsenheten för vatten och avlopp. 

• Överskottet 3 023 033:07 kronor förs till 
balansräkningsenheten för renhållning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar årsredovisningen för 
år 2021 till kommunstyrelsen. 

Kommunens resultat uppgår till 23 918 004:34 kronor. I 
resultatet ingår resultatet för va-enheten med underskott 10 
022 335:29 kronor och överskott för renhållningsenheten med 3 
023 033:07 kronor. 

Information om det ekonomiska resultatet samt nämndernas 
resultat 2021 har på en övergripande nivå lämnats på 
kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars 2022. Detaljer från 
verksamheterna med syfte att utvärdera måluppfyllelsen mm. 
för år 2021 har sedan presenteras vid analysdagen den 16 mars 
2022. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för år 2021 antas. 

2. Årets resultat 23 918 004:34 kronor-överskott förs till det 
egna kapitalet samt verksamheterna vatten och avlopp 
samt renhållning regleras mot respektive 
balansräkningsenhet enligt nedan: 
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3. Underskott 10 022 335:29 kronor disponeras ur 
balansräkningsenheten för vatten och avlopp. 

4. Överskottet 3 023 033:07 kronor förs till 
balansräkningsenheten för renhållning. 

_______ 

 
För åtgärd: 
Ekonomienheten 
För kännedom: 
Alla nämnder 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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§42/22   Dnr: KS 2021/126 
 
Ombudgetering investeringar 2021-2022 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar följande tre punkter för att 
förtydliga summorna:  

• Ombudgetera 16 281 000 kronor för projekt Lindbackaskolan 
(950 50) 

• Ombudgetera 466 000 kronor för projekt Inventarier 
grundskola (950 76) 

• Ombudgetera 536 000 kronor för projekt IT på 
Brotorp/Lindbacka (950 51). 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 

• Ombudgetera 10 000 000 kronor för projekt nytt villaområde 
Lindesberg (900 76) 

• Ombudgetera 14 490 000 kronor för projekt Exploatering 
industrimark i Frövi (900 70) 

• Ombudgetera 1 729 000 kronor för projekt Vändplan 
Guldsmedshyttan (900 64) 

• Ombudgetera 2 400 000 kronor för projekt Gång- och cykelväg 
enligt plan (901 10) 

• Ombudgetera 2 776 000 kronor för projekt Gusselby 
verksamhetsområde (910 56) 

• Ombudgetera 122 000 kronor för projekt Överföringsledning 
Löa-Vasselhyttan (910 29) 

• Ombudgetera 110 000 kronor för projekt Va-förnyelse 
Kristinavägen (910 57) 

• Ombudgetera 520 000 kronor för projekt Loddamm vid 
Loppholmen (910 51) 
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• Ombudgetera 1 375 000 kronor för projekt Reningsverk 
Lindesberg (910 29) 

• Ombudgetera 3 053 000 kronor för projekt Prästbron (910 49) 

• Ombudgetera 14 696 000 kronor för projekt Rya vattenverk 910 
59) 

• Ombudgetera 385 000 kronor för projekt Ny återviningscentral 
Lindesberg (910 52) 

• Ombudgetera 2 857 000 kronor för projekt Mindre 
ledningsarbeten (910 06) 

• Ombudgetera 3 380 000 kronor för projekt Mindre va-
anläggningar (910 37) 

• Ombudgetera 9 530 000 kronor för projekt Renovering broar 
(900 86) 

• Ombudgetera 153 000 kronor för projekt Tak på sandfickor 
(935 33) 

• Ombudgetera 192 000 kronor för projekt Reinvestering 
lekplatser (930 44) 

• Ombudgetera 2 381 000 kronor för projekt Reinvestering 
gatuljus (900 83) 

• Ombudgetera 725 000 kronor för projekt Väg- och 
gatubelysning Ramsberg (900 87) 

• Ombudgetera 495 000 för projekt Akut underhåll idrott (935 
43) 

• Ombudgetera 82 000 kronor för projekt Inventarier bibliotek 
(930 06) 

• Ombudgetera 345 000 kronor för projekt Idrottshall Ekbackens 
skola (950 20) 
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Ärendebeskrivning 
2021 års totala investeringsbudget var 180 000 000 kronor. 
Netto är utfallet för investeringar år 2021 blev 78 200 000 
kronor. Utgiften för år 2021 är 82 900 000 kronor och 
inkomsten 4 700 000 kronor. Ett antal projekt har inte hunnit 
att färdigställas eller påbörjats under 2021, utan det kommer att 
ske under år 2022, därav begäran om ombudgetering av 25 
investeringsprojekt, med en totalsumma på 87 266 000 000 
kronor.  
 
Se bilaga varför ombudgetering begärs.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelse besluta: 
 

1. Ombudgetera 10 000 000 kronor för projekt nytt 
villaområde Lindesberg (900 76) 

2. Ombudgetera 14 490 000 kronor för projekt 
Exploatering industrimark i Frövi (900 70) 

3. Ombudgetera 1 729 000 kronor för projekt Vändplan 
Guldsmedshyttan (900 64) 

4. Ombudgetera 2 400 000 kronor för projekt Gång- och 
cykelväg enligt plan (901 10) 

5. Ombudgetera 2 776 000 kronor för projekt Gusselby 
verksamhetsområde (910 56) 

6. Ombudgetera 122 000 kronor för projekt 
Överföringsledning Löa-Vasselhyttan (910 29) 

7. Ombudgetera 110 000 kronor för projekt Va-förnyelse 
Kristinavägen (910 57) 

8. Ombudgetera 520 000 kronor för projekt Loddamm vid 
Loppholmen (910 51) 

9. Ombudgetera 1 375 000 kronor för projekt Reningsverk 
Lindesberg (910 29) 
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10. Ombudgetera 3 053 000 kronor för projekt Prästbron 
(910 49) 

11. Ombudgetera 14 696 000 kronor för projekt Rya 
vattenverk 910 59) 

12. Ombudgetera 385 000 kronor för projekt Ny 
återviningscentral Lindesberg (910 52) 

13. Ombudgetera 2 857 000 kronor för projekt Mindre 
ledningsarbeten (910 06) 

14. Ombudgetera 3 380 000 kronor för projekt Mindre va-
anläggningar (910 37) 

15. Ombudgetera 9 530 000 kronor för projekt Renovering 
broar (900 86) 

16. Ombudgetera 153 000 kronor för projekt Tak på 
sandfickor (935 33) 

17. Ombudgetera 192 000 kronor för projekt Reinvestering 
lekplatser (930 44) 

18. Ombudgetera 2 381 000 kronor för projekt Reinvestering 
gatuljus (900 83) 

19. Ombudgetera 725 000 kronor för projekt Väg- och 
gatubelysning Ramsberg (900 87) 

20. Ombudgetera 495 000 för projekt Akut underhåll idrott 
(935 43) 

21. Ombudgetera 82 000 kronor för projekt Inventarier 
bibliotek (930 06) 

22. Ombudgetera 345 000 kronor för projekt Idrottshall 
Ekbackens skola (950 20) 

23. Ombudgetera 16 281 000 kronor för projekt 
Lindbackaskolan (950 50) 

24. Ombudgetera 466 000 kronor för projekt Inventarier 
grundskola (950 76) 
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25. Ombudgetera 536 000 kronor för projekt IT på 
Brotorp/Lindbacka (950 51) 

Ledamöternas förslag till beslut 

Kristine Andersson (S) föreslår att följande tre punkter 
återremitteras för att förtydliga summorna:  

• Ombudgetera 16 281 000 kronor för projekt Lindbackaskolan 
(950 50) 

• Ombudgetera 466 000 kronor för projekt Inventarier 
grundskola (950 76) 

• Ombudgetera 536 000 kronor för projekt IT på 
Brotorp/Lindbacka (950 51). 

Beslutsgång 
 
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen ställer förslag om 
återremiss på de tre sista punkterna först därefter hanteras 
övriga punkter. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.  
 
Ordförande ställer förslag om återremiss av de tre sista 
punkterna mot att punkterna ska hanteras idag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att punkterna återremitteras.  
 
Ordförande ställer därefter övriga punkter mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen antar övriga punkter. 
 
____ 
För åtgärd: 
Controller 
Ekonomienheten 
För kännedom: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförbundet 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Tillväxtförvaltningen 
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§43/22   Dnr: KS 2021/241 
 
Uppföljning interkontroll 2021 för samtliga nämnder 
 

Beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapporter för 
internkontroll för perioden januari – december 2021 för 
samtliga nämnder. 

Ärendebeskrivning 
Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av 
verksamheten. Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa 
att kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls, 
genom att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d v s de ska 
med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås:   

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet   
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten.  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.   

De kontrollpunkter där åtgärd behövs kommer att arbetas med i 
respektive nämnd under 2022. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

1. Godkänna uppföljningsrapporter för internkontroll för 
perioden januari – december 2021 för samtliga nämnder. 

_____ 
För kännedom: 
Förvaltningschef, Socialförvaltning,  
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltning 
Kommunstyrelseförvaltning 
Förvaltningschef, Tillväxtförvaltning 
Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltning 
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§44/22   Dnr: KS 2022/59 
 
Personalekonomiskt bokslut 2021 
 

Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen i form av personalekonomiskt bokslut 2021, en 
övergripande redogörelse gällande personalrelaterade delar för 
Lindesbergs kommun som arbetsgivare. 
 

Ärendebeskrivning 
Årligen sammanställs en redovisning för Lindesbergs kommun 
som arbetsgivare kopplat till ett flertal områden såsom 
exempelvis kostnader, hälsa, personalomsättning, arbetad tid, 
anställningsförhållande, kompetensförsörjning med mera. 
Sammanställningen är tänkt både som information men också 
ligga till grund för fortsatt arbete med analys och aktivt arbete 
för att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare. Det 
yttersta ansvaret som arbetsgivare ligger hos politiken vilket 
innebär att det är viktigt med kunskap om personalrelaterade 
frågor. 
 
Kortfattad sammanfattning av 2021 är: 
 

• 1 november hade kommunen 1 909 tillsvidareanställda. 
• 79 procent var kvinnor och 21 procent män. 
• 158 medarbetare slutade sin anställning vid Lindesbergs 

kommun. 
• 153 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, yrkesbenämning 

eller arbetsplats. 
• 78 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 76 procent och 

av männen 87 procent. 
• Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 94,8 

procent och bland män 97,2 procent. Totalt 95,3 procent. 
• Medelåldern 2021 för kommunens medarbetare var 46,9 år. 
• Sjukfrånvaron var 6,65 procent av ordinarie arbetstid. 
• Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till 2 miljoner kronor. 
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• 127 medarbetare anmälde en arbetsskada och 145 anmälde 
tillbud 

• 52 medarbetare har under året gått i pension. 

Förslag till beslut 
Personalchef och kommunstyrelsens ordförande föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

1. Redovisningen i form av personalekonomiskt bokslut 
2021, en övergripande redogörelse gällande 
personalrelaterade delar för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare. 
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§45/22   Dnr: KS 2021/27 
 
Motion från Lillemor Bodman (M) och Emil Wellander 
(M) om att öka elevinflytandet och den demokratiska 
processen i grundskola 
och gymnasium 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 
Motionen bifalls. 

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. Kommunstyrelsen har 
remitterat motionen till Barn- och utbildningsnämnden. 
 
I motionen ges fyra förslag: 

• Att alla skolor i Lindesbergs kommun ska erbjudas en 
elevrådsutbildning med exempelvis Elevernas riksförbund. 

• Att eleverna ges rätt förutsättningar för en hållbar struktur där 
de kan bedriva skoldemokratiskt arbete. 

• Att eleverna ska ges förutsättningar att bedriva elevrådsarbete 
på eget initiativ. 

• Att Barn- och utbildningsnämnden ges fortlöpande information 
hur detta arbete fortskrider. 

Motionen remitteras till Barn- och utbildningsnämnden som 
beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att förtydliga 
uppföljningen av det demokratiska uppdraget under 2022. 
Redovisningen ska ske inom ramen för lägesrapport per sista 
april, delårsredovisning per sista augusti och i årsredovisning 
för 2022. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 

1. Motionen anses besvarad. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
 
Kristine Andersson (S) föreslår att motionen bifalls. Lillemor 
Bodman (M), John Omoomian (S), Pär-Ove Lindqvist (M), Jari 
Mehtäläinen (SD), Mathz Eriksson (C), Markus Lundin (KD), 
Tommy Kragh (S) och Jan Hansson (M) föreslår bifall till Kristine 
Anderssons (S) förslag.  
 
______ 

 
För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
För kännedom: 
Förslagsställare 
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§46/22   Dnr: KS 2020/205 
 
Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta 
Andergard (KD) om att undersöka möjligheten till att 
inleda samarbete med organisationen Ung omsorg 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 
KD har genom Markus Lundin och Margareta Andergard skrivit 
en motion gällande möjligheten för Lindesbergs kommun att 
inleda ett samarbete med organisationen Ung omsorg. 

För de äldre vill man med ungdomlig energi ge det lilla extra och 
en meningsfull vardag och social gemenskap. En möjlighet för 
ungdomar att kunna få sitt första extra jobb som erbjuder 
möjlighet att kunna utvecklas både som individ och ledare. 

Målet med Ung omsorg är att vara en naturlig språngbräda ut i 
arbetslivet och att ungdomen ska bli intresserad och engagerad i 
välfärdsfrågor framöver och med nya ögon vilja vara en del av 
lösningen på framtidens välfärdsutmaningar genom att göra 
äldreomsorgen mer mänsklig och attraktiv som ett framtida 
karriär- och yrkesval. 
 
Ärendet har remitterats till Tillväxtnämnden och Socialnämnden 
som ställer sig positiva till att tillväxtförvaltningen tillsammans 
med Socialförvaltningen bjuder in organisationen Ung omsorg 
för att ta del av deras verksamhet och se hur ett samarbete 
skulle kunna se ut. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla motionen. 
 
____ 
För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
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För kännedom: 
Förslagsställare 
Tillväxtnämnden 
Socialnämnden 
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§47/22   Dnr: KS 2021/201 
 
Medborgarförslag om att måla om bänkarna på 
Norrtullstorget i Lindesberg 
 

Beslut 
 
Bevilja medborgarförslaget om att måla om bänkarna på 
Norrtullstorget i Lindesbergs och bemöta förslagsläggställarens 
önskemål i samråd med stadsarkitekten. 
 

Ärendebeskrivning 
Den 18 augusti år 2021 inkommer medborgarförslag där 
förslagsläggaren framför att de svarta bänkarna på 
Norrtullstorget i Lindesberg har en tråkig färg och därför inte är 
jätteroliga. Förslagsläggaren sänder med skiss där bänken har 
blivit ommålad till rosa. 
 
Medborgarförslaget har sänts över på remiss till 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för yttrande. i yttrande 
daterat 2022-01-14 summeras svaret med att det är roligt att 
initiativ att färgsätta möblerna på en av de mer välanvända 
torgytorna i Lindesberg inkommit. Våra torg är tillför 
allmänheten och det är viktigt att medborgare får påverka 
utvecklingen. 
 
Mer färg i olika slags miljöer är ett relativt vanligt sätt att ”liva 
upp” miljöer, särskilt om de riktar sig till barn eller unga. Att 
måla om bänkar är ett relativt enkelt, billigt och reversibelt sätt 
att åstadkomma en tydlig förändring i en miljö. På så sätt skulle 
det vara relativt lätt för kommunen att ta ett beslut. Inom 
riksintresset för kulturmiljö, som Norrtullstorget delvis ligger 
inom, har vi en känsligare miljö som gör det svårt att få till 
kraftigt avvikande gestaltningar. På andra platser i staden kan 
vara lättare och ibland önskvärt att ta utvecklingen framåt med 
tydliga, nya grepp på gestaltningen. 
Att lös inredning av offentliga miljöer såsom torg sällan har så 
lekfull eller färggrann karaktär är dock för att just dessa element 
är anpassade till omgivningen, för att tillse en helhet. Syftet med 
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förändringen måste tydliggöras och kompetens användas för att 
göra goda avvägningar. 
 
Finns en kommunal önskan att ta detta vidare bör en specifikt 
formulerad beställning från någonstans i 
kommunorganisationen läggas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen eller -förbundet (eller någon 
annan enhet som sedan tar med relevant kompetens som del av 
sin arbetsgrupp). Enligt det politiskt antagna dokumentet Plan 
för gestaltning av det offentliga rummet 2018-2021 ska en 
arbetsgrupp aktiveras för frågor som rör det offentliga rummet 
och särskilt om det är mer konstnärliga frågor. 
Den 4 februari år 2022 antar Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen yttrandet gällande medborgarförslag om att måla om 
bänkarna på Norrtullstorget i Lindesberg. Förbundet 
rekommenderar att bemöta barnets önskemål att bemöta 
barnets önskemål i samråd med stadsarkitekten. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Bevilja medborgarförslaget om att måla om bänkarna på 
Norrtullstorget i Lindesbergs och bemöta 
förslagsläggställarens önskemål i samråd med 
stadsarkitekten. 

 
_____ 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
För kännedom: 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
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§48/22   Dnr: KS 2022/37 
 
Dataskyddsombudets årsrapport 2021 
 

Beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

År 2020 ingick Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, 
Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun och 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (förbundet) ett avtal 
om samverkan i personuppgiftsfrågor, dataskydd och 
dataskyddsombud. 

Denna rapport är framtagen av dataskyddsombudet för 
Lindesbergs kommun. 

Rapporten inleds med en uppföljning av de mål som inkluderats 
i dataskyddsombudets årsrapport för år 2020. Därefter följer en 
utvärdering av de personuppgiftsansvarigas arbete med 
personuppgifter och dataskyddsfrågor under år 2021. 
Utvärderingen är uppdelad i olika delområden som rör 
grundläggande krav i GDPR. 

Förslag till åtgärder i denna rapport är markerade med röd text. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen besluta 

1. Tacka för informationen. 
 
____ 
För kännedom: 
Dataskyddsombud, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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§49/22   Dnr: KS 2022/39 
 
Gemensam målbild nära vård Örebro län 
 

Beslut 
• Lindesbergs kommun antar föreslagen länsgemensam målbild 

för omställningen till nära vård. 
• Kommunstyrelsen får återkommande information om 

utvecklingen av nära vård och dess konsekvenser för 
kommunen. 

Ärendebeskrivning 
Omställningen till nära vård är en nationell reform av hälso- och 
sjukvårdssystemet som omfattar och påverkar flera aktörer och 
samverkansparter inom Regionen och länets kommuner. En 
gemensam målbild är en förutsättning för att kunna ta ut en 
riktning i ett gemensamt omställningsarbete mellan 
samverkansparter. Målbildsarbetet har genomförts på uppdrag 
av samverkansgruppen för kommunchefer och regiondirektör. 

Förslaget till målbild har tagits fram i ett gemensamt arbete 
mellan de politiska och tjänstemannaledningarna för Regionen 
och kommunerna i Örebro län. 

Efter målbildsarbetet har förslaget beretts i den politiska 
samverkansstrukturen. Regionala samverkansrådet ställer sig 
bakom förslaget. Av den anledningen uppmanas kommunerna 
att fatta beslut senast 31 mars 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen besluta 

1. Lindesbergs kommun antar föreslagen länsgemensam 
målbild för omställningen till nära vård. 

2. Kommunstyrelsen får återkommande information om 
utvecklingen av nära vård och dess konsekvenser för 
kommunen. 

______ 
För åtgärd: 
Registrator, kommunstyrelseförvaltningen 
Förvaltningschef, Socialförvaltningen 



 

 Sammanträdesprotokoll 29 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-03-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

För kännedom: 
Region Örebro lön 
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§50/22   Dnr: KS 2021/259 
 
Återkoppling Demokratidag för ungdomar 2021 
inklusive fortsatt arbete 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

• Tacka för redovisningen och lägger informationen till 
handlingarna  

• Överlämnar redovisningen till respektive nämnd, förvaltning 
och bolag för att ta med ungdomarnas synpunkter och förslag i 
framtida verksamhetsplanering och verkställighet. 

• Nästa Demokratidag för ungdomar genomförs 26 respektive 27 
oktober 2022. 

• Kommundirektör får uppdrag att utse en ny samordnare för 
Demokratidagen. 

• Kommunfullmäktiges presidium är tillsammans med den nya 
utsedda samordnaren även fortsättningsvis styrgrupp för 
arbetet med demokratidagen. 
Fortsatta arbetet med demokratidagen för ungdomar skall ske i 
samråd med gruppledarna för respektive parti i 
kommunfullmäktige. 
 
Lillemor Bodmans (M) förslag till förbättringar bifogas 
protokollet. 

Ärendebeskrivning 
För femte året genomfördes Demokratidag för ungdomar mellan 
13–25 år och förtroendevalda allt i enlighet med riktlinjer för 
Demokratidag för ungdomar, KS 2018/94-6. Dagen 
genomfördes under två förmiddagar dels den 26 och dels den 27 
oktober. Temat i år var Framtidens Lindesberg - Hur planerar 
kommunen för våra samhällen och landsbygd? Var och hur i 
kommunen vill du bo i framtiden? Vad drömmer du om? Påverka 
framtida bostäder och bostadsområden. 
 
För första gången så genomfördes det i digital form via Microsoft 
Teams. 
Den 26 oktober var för de yngre ungdomarna 13–15 år. Den 27 
oktober var för de äldre ungdomarna 16–25 år. Dag 1 deltog 
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ungdomar från Fröviskolan och Storåskolan, på grund av olika 
skäl kunde inte ungdomarna från Lindbackaskolan medverka, de 
fick lämna återbud dagen innan. Dag 2 var det ungdomar från 
Lindeskolan som deltog. Som en förberedelse inför dagen så fick 
alla ungdomarna göra i ordning frågor i förväg som de ville ställa 
till politikerna.   
 
Programmet var likadant dag 1 och dag 2: 

• Dagens syfte 
• Ordförande för KS/SN/BUN/TN och SBN - Ungdomsfokus för sin 

nämnd eller hela kommunen 
• SBB:s uppdrag och arbete respektive LIBO:s arbete och 

organisation 
• Frågor till ungdomarna på Mentimeter 
• Heta stolen – varje parti svarar på frågor från ungdomarna 
• Sammanfattning och tankar från ordförande KS, SBN, respektive 

LIBO 
 
De två huvudpunkterna var Heta stolen (där ungdomarna gavs 
möjlighet att ställa sina frågor till politikerna) samt 
Mentimeterfrågor (bilaga 5 och 6) där ungdomarna gav sina 
synpunkter, svar och perspektiv.  
 

• Vad är bra respektive mindre bra med Lindesberg som 
bostadskommun? 

• Vad är bra respektive mindre bra med platsen där du bor? 
• Hur och var skulle du vilja bo? 
• Vad är viktigt att det finns närhet till i ditt boende? 
• Delningsekonomi är en trend i världen i samband med klimat 

och miljöarbetet. Vad skulle du kunna tänka dig att dela med 
andra? 

• Vad tror du är viktigast för framtidens bostäder i Lindesbergs 
kommun? 

• Vad skulle du göra för att kommunen skulle bli mer attraktiv att 
bo i? 
 
För Samhällsbyggnads räkning har svaren möjliggjort ett bra 
underlag till arbetet med den fördjupande översiktsplanen, de 
kommer även att lyfta det till den politiska referensgruppen. För 
LIBO har svaren och synpunkterna stärkt och tydliggjort arbetet 
med projekt ”Framtidens stadsdel”. 
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Totalt deltog 52 ungdomar. 27 från Fröviskolan, 10 från 
Storåskolan och 15 från Lindeskolan. Precis som tidigare år så 
var det tyvärr inget deltagande från ungdomar i åldern 19–25 år. 
Tanken var att ungdomar, över 19 år, från daglig verksamhet 
skulle delta men på grund av pandemin så gick det inte 
genomföra.  Antal politiker som deltog var 19 stycken (se bilaga 
1). 
 
Ungdomarna fick möjlighet att utvärdera dagen efteråt, för mer 
specifika detaljer se bilaga 2, 3 och 4). I genomsnitt så gav 
ungdomarna från Fröviskolan betyg 6,7; Storåskolan 5,6 och 
Lindeskolan 6 allt på en tiogradig skala där 1 är väldigt dåligt 
och 10 är väldigt bra. 
 
Samordnare för dessa dagar, 2021, har varit utvecklingsstrateg 
på socialförvaltningen. Ett uppdrag som togs med från tidigare 
tjänst som folkhälsochef. Tjänsten som utvecklingsstrateg 
innefattar inte detta uppdrag och utrymme finns inte för att 
driva det jobbet men det blev en bra praktisk lösning för 2021. 
Var uppdraget ska läggas framöver behöver bestämmas. Enligt 
riktlinjerna är det folkhälsoteamet som har uppdraget, ett 
dokument som gäller till och med 2023. Fördelar finns med att 
de fortsätter med att ha uppdraget men det finns även klara 
fördelar om det ligger på en funktion i linjeverksamheten inom 
någon av kommunens förvaltningar. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Tacka för redovisningen och lägger informationen till 
handlingarna  

2. Överlämnar redovisningen till respektive nämnd, 
förvaltning och bolag för att ta med ungdomarnas 
synpunkter och förslag i framtida verksamhetsplanering 
och verkställighet. 

3. Nästa Demokratidag för ungdomar genomförs 26 
respektive 27 oktober 2022. 

4. Kommundirektör får uppdrag att utse en ny samordnare 
för Demokratidagen. 
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5. Kommunfullmäktiges presidium är tillsammans med den 
nya utsedda samordnaren även fortsättningsvis 
styrgrupp för arbetet med demokratidagen. 

6. Fortsatta arbetet med demokratidagen för ungdomar 
skall ske i samråd med gruppledarna för respektive parti 
i kommunfullmäktige. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Lillemor Bodman (M) önskar att hennes yttrande gällande 
förbättringsförslag ska bifogas protokollet.  
 
_____ 

 
För åtgärd: 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tillväxtnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Kommundirektör 
Samtliga förvaltningschefer 
Ordförande LIBO 
VD LIBO 
För kännedom: 
Folkhälsochef 
Kanslichef 
Kommunfullmäktige 
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§51/22   Dnr: KS 2022/62 
 
Val av ombud till stämma med Tursam ekonomiska 
förening 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Kristine Andersson (S) som ombud till 
stämma med Tursam ekonomisk förening 2022 

Ärendebeskrivning 
Tursam i Bergslagen ekonomisk förening är en intresseförening 
för kommunerna i norra Örebro län för samverkan kring 
turismfrågor. 
 
Socialdemokraterna nominerade Kristine Andersson (S) till 
ombud för TURSAM i Bergslagen ekonomisk förening. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser Kristine Andersson (S) som ombud till 
stämma med Tursam ekonomisk förening 2022 
 
_____ 

 
För åtgärd: 
Systemförvaltare Troman 
För kännedom: 
Tursam i Bergslagen ekonomisk förenings 
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§52/22   Dnr: KS 2019/10 
 
Avsägelse från Anna Lindberg som förordnande som 
borgerlig begravningsförrättare 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

• Anna Lindbergs avsägelse som borgerlig begravningsförrättare 
godkänns från och med april 2022 

• Förordnandet lämnas vakant tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 
Anna Lindberg (S) har inkommit med en avsägelse som 
borgerlig 
begravningsförrättare. 
 
Ärendet gick till kommunfullmäktige den 14 februari 2022 där 
fullmäktige beslutade att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen med motivering att kommunstyrelsen 
beslutat att utse Anna Lindberg (S), inte 
kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Anna Lindbergs avsägelse som borgerlig 
begravningsförrättare godkänns från och med april 2022 

2. Förordnandet lämnas vakant tillsvidare. 
 
____ 
För åtgärd: 
Systemförvaltare Troman 
För kännedom: 
Anna Lindberg 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-03-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§53/22   Dnr: KS 2022/65 
 
Redovisning av ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen kvartal 3 år 2021 
 

Beslut 
Redovisning av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 
kvartal 3 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 inom socialförvaltningen 
kvartal 3 2021 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
____ 
 
För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-03-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§54/22   Dnr: KS 2022/75 
 
Uppsägning av avtal Frunzenskijdistriktet i Sankt 
Petersburg - vänort i Ryssland 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Bryta vänortavtal med Frunzenskijdistriktet i Sankt Petersburg 
daterat 14 april 2003. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av Rysslands invasion av självständiga staten 
Ukraina föreslås Lindesbergs kommun lämna det 
vänortssamarbete som funnits med Frunzenskijdistriktet i Sankt 
Petersburg sedan 2003. 

Detta är inte en markering mot ryska folket utan mot en 
auktoritär statsledning ledd av Vladimir Putin. Vi tar starkt 
avstånd från Rysslands angrepp på ett demokratiskt och fredligt 
grannland varför ett fortsatt samarbete inte är möjligt. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Bryta vänortavtal med Frunzenskijdistriktet i Sankt 
Petersburg daterat 14 april 2003. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Jari Mehtäläinen (SD) och Markus Lundin (KD) föreslår bifall. 
_____ 
För åtgärd: 
Informatör, kanslienheten 
Registrator, kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Frunzenskijdistriktet i Sankt Petersburg. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-03-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §55/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen : 
 
2022-03-01 Medborgarförslag om att anlägga en 
skatepark på Fröjevi eller i anslutning till Fröjevi i Frövi 
Dnr KS 2021/196 

  

 
2022-03-14 Remiss - Medborgarförslag om 
hundrastgård och utemiljö i Brogårdsområdet i 
Fellingsbro Dnr KS 2020/304 

  

 
2022-03-17 Remiss Medborgarförslag om belysning på 
Bergslagsvägen i Lindesberg ut till riksväg 50 Dnr KS 
2021/198 

  

 
2022-02-21 Medborgarförslag om lekpark vid 
Rådmansgatan i Lindesberg Dnr KS 2021/62 

  

 
 
-- Anställande av enhetschef vid 
ekonomienheten från och med 1 april 2022 Dnr KS 
2022/51 

  

 
-- Protokollsutdrag från Utskottet för stöd 
och strategis sammanträde den 8 mars 2022 USS § 8 - 
Försäljning av Vibyn 1:36 Vibyn 40 i Frövi Dnr KS 
2022/57 

  

 
2022-03-01 Ansökan om fastighetsreglering Lindesby 
1:11 1:44 1:36 enligt punkt 3.1 i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr KS 2022/58 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-03-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-03-03 Tillförordnad förvaltningschef för 
socialförvaltningen under förvaltningschefens semester 
4 mars till och med 11 mars 2022 Dnr KS 2022/49 

  

 
2022-03-04 Samverkansöverenskommelse med 
lokalpolisområde Lindesberg i brottsförebyggande- och 
trygghetsskapande arbete enligt punkt 4.1 i 
kommunstyrelsens delegationsordning Dnr KS 2022/67 

  

 
2022-03-07 Tillförordnad förvaltningschef för barn- 
och utbildningsförvaltningen under förvaltningschefens 
semester 14-18 mars 2022 Dnr KS 2022/49 

  

 
2022-02-14 Nyttjanderättsavtal och 
genomförandeavtal för del av Mariedal 1:1 enligt punkt 
3.5 i kommunstyrelsens delegationsordning Dnr 
AKK2015/403 

  

 
2022-03-15 Markanvisningsavtal för del av Mariedal 
1:1 Essinge Rail AB enligt punkt 3.4 i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr KS 2019/151 

  

 
2022-02-17 Överenskommelse om fastighetsreglering 
Lindesby 1:11 1:44 1:36 enligt punkt 3.2 i 
kommunstyrelsens delegationsordning Dnr KS 2022/58 

  

 
2022-01-24 Svar Lindesbergs kommun Dnr  
I2021/02884 på remiss från Trafikverket om nationell 
plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 enligt 
punkt 1.6 i kommunstyrelsens delegationsordning Dnr 
KS 2021/297 

  

 
2022-02-24 Svar på föreläggande om 
laglighetsprövning enligt kommunallagen enligt punkt 
1.6 Brådskande ärenden i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr KS 2022/53 

  

 
 
2022-03-01 KS 2022/12-9 - Yttrande över ansökan om 
tillstånd för traktorträff och marknad 1-2 juli 2022 
Ullersäters bygdegårdsförening Dnr A095.874/2022 
Dnr KS 2022/12 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-03-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2022-03-09 Yttrande över ansökan om uteservering 
2022 St Mary Linde Bergslagsförsamling A093.158-
2022.docx Dnr KS 2022/12 

  

 
2022-03-09 Yttrande över ansökan om lådbilsrally 
Trollrallyt 21 maj 2022 i Lindes A100.733-2022 Dnr KS 
2022/12 

  

 
2022-03-17 Yttrande över ansökan om tillstånd 
A053_545_2022 Skyddsjakt.docx Dnr KS 2022/12 

  

 
2022-03-18 Yttrande över ansökan om 
Byggnadsställning Trädgårdsgatan A136.877_2022.docx 
Dnr KS 2022/12 

  

 
2022-03-18 Yttrande över ansökan om politisk 
information (V) i Flugparken A123.498_2022.docx Dnr 
KS 2022/12 

  

 
 
2022-03-09 Remiss för yttrande av motion från Ulf 
Axelsson Gunilla Remnert och Hans Lindkvist (V) om 
resor till daglig verksamhet Dnr KS 2020/301 

  

 
 
2022-02-24 Svar: KS 2022/54-1 - Samråd om 
brygganläggning i Bottenån för Tredingen 1:1 och 
Lindesås 1:1 Enligt punkt 3.3 i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr KS 2022/54 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-03-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §56/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen : 
 
-- Synpunkt med förslag om förbättring av 
varuhallstorget i Lindesberg - skickat till ks ordf - svar 
från ks ordf till samhällsbyggnadsförbundet - 
Varuhallstorget finns skisser framtagna till förbättringar 
samt ansa träd städa ta bort ogräs ingår i uppdrag Dnr 
KS 2019/50 

  

 
-- Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 
2021 KF § 92 - Strategi för arbetet med nationella 
minoriteter inom finskt förvaltningsområde Dnr KS 
2021/112 

  

 
-- Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 
2022 KF § 4 - Äskande om 7 miljoner kronor för 
skolskjutskostnader till barn- och utbildningsnämnden 
Dnr KS 2021/125 

  

 
-- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 1 mars 2022 KS § 34 - 
Verksamhetsberättelse 2021 för 
kommunstyrelseförvaltningen Dnr KS 2022/30 

  

 
2022-03-01 Protokoll från Högsta Domstolen målnr Ö 
7323-21 Slutligt beslut ej särskilt uppsatt  - Avvisar 
överklagan av Detaljplan för Lindesby 1:13 med flera för 
Nytt bostadsområde i Torphyttan Dnr KS 2019/310 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-03-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-02-04 Protokoll från Regionalt samverkansråd  4 
februari 2022 Dnr  

  

 
2021-07-06 Synpunkt med förslag om skylt på 
Strandpromenaden i Lindesberg för offentlig toalett i 
Oskarsparken Dnr SBB2021-784 - skickat till 
samhällsbyggnadsförbundet dnr SBB2021-784 Jan-Eric 
Andersson Gata Park Idrott ser till att det åtgärdas - 
Slutfört Dnr KS 2019/50 

  

 
2022-01-09 Synpunkt förslag hastighetsdämpande 
åtgärd Stenstavägen i Rockhammar - skickad till 
trafikingenjör samhällsbyggnadsförbundet - Pågår Dnr 
KS 2022/18 

  

 
2022-03-10 Yttrande samhällsbyggnadsförbundet Dnr 
SBB2022-219-2 geografisk utvidgning av 
naturresrevatet Dragtjärn Dnr 511-9848-2021 Dnr  

  

 
2022-03-10 Minnesanteckningar från Tolk- och 
översättarservice ägarråd 10 mars 2022 Dnr  

  

 
2022-02-11 Protokoll Specifika samverkansrådet 
kultur 11 februari 2022 Dnr  

  

 
2022-02-11 Synpunkt om etablering av vindkraftverk -  
Svar från samhällsbyggnadsförvaltningen om att en 
vindbruksplan ska tas fram, innan beslut tas, 
vindbruksplanen kommer allmänheten ha möjlighet att 
lämna synpunkter på - Slutfört Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-01-12 Synpunkt om belysning i fasaden av 
högstadieskola Lindbackaskolan - Svar från 
ekonomichef och Fastigheter i Linde AB som har byggt 
skolan - Slutfört Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-01-13 Synpunkt med svar på förslag om cykel-  
och vandringsled på den nya vattenledningen mellan 
Lindesberg och Nora - svar skickat av förbundschef - 
Slutfört Dnr KS 2022/18 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-03-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-01-13 Synpunkt med önskemål om att öppna 
tågstation i Gusselby - Svar sickat av ks ordf att det är 
Trafikverket som äger ärendet - inte prioriterat av 
Trafikverket - finns tre tågstopp - Slutfört Dnr KS 
2022/18 

  

 
2022-01-14 Föreskrifter om kvalitetskrav för 
vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt 
19FS 2021:10 18FS 2022:1 Dnr  

  

 
2022-01-14 Föreskrifter om kvalitetskrav för 
vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt 14FS 
2021:43 18FS 2022:2 Dnr  

  

 
2022-01-14 Föreskrifter om kvalitetskrav för 
vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt 
08FS 2021:11 18FS 2022:3 Dnr  

  

 
2022-01-14 Föreskrifter och allmänna råd 14 FS 
2017:178 om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism 18FS 2022:4 Dnr  

  

 
2022-03-14 Föreskrifter över allmänna vägar och 
andra viktigare vägar i Örebro län 18FS 2022:5 Dnr  

  

 
2022-02-16 Protokoll från Specifikt samverkansråd för 
skola utbildning och kompetensförsörjning 16 februari 
2022 Dnr  

  

 
2022-02-16 Samhällsbyggnadsnämnden § 41 Beslut om 
investeringsmedel 2022 Dnr A-2022-6 Dnr KS 
2021/126 

  

 
2022-02-16 Samhällsbyggnadsnämnden § 38 Beslut 
Verksamhetsberättelse 2021 för 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt ombudgetering 
investering av nytt GIS-system till 2022 Dnr A-2020-60 
Dnr KS 2022/30 

  

 
2021-10-16 Synpunkt med förslag om bänkar längs 
strandpromenaden i Frövi - svar 21 okt från 
samhällsbyggnadsförvaltningen att utvecklingsprogram 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-03-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

för strandpromenaden Frövi pågår denna synpunkt tas 
med i fortsatta arbetet - Slutfört Dnr KS 2019/50 

 
2022-01-17 Synpunkt med förbättringsidé om att utöka 
service i Frövi med anledning av företagsetablering med 
räkodling - svar från ks ordf etpp1 Frövi 
strandpromenad klar behov bostäder finns i  
investeringsplaneringen förslag skickat Fastigheter i 
Linde AB - Pågår Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-02-17 Protokoll från Bergslagens 
överförmyndarnämnd 17 februari 2022 Dnr  

  

 
2022-02-17 Synpunkt med frågor om 
vindkraftsetablering i Norrmogen Ramsberg - svar 
skickat 18 februari 2022 av ks ordf kommunen är 
positiv till vindkraft och tar sin del av ansvaret för 
fossilfri energi. Kommunen ska anta en vindbruksplan 
innan svar lämnas-Slutfört Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-02-17 Synpunkt med frågor om fastigheternas 
värde vid etablering av vindkraftsverk i Lindesbergs 
kommun - Svar skickat 18 februari 2022 av ks ordf att vi 
inväntar en Vindbruksplan innan vi kan ta ställning till 
förfrågningar om vindkraftverk - Slutfört Dnr KS 
2022/18 

  

 
2022-02-17 Ljusnarsberg KF § 1 Taxa för individuell 
mätning och debitering (IMD) för 
samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr KS 2022/3 

  

 
2021-08-17 Synpunkt med svar på förslag om 
cykelbana utmed riksväg 50 i Lindesberg mellan norra 
infarten fram till Yxe - Svar från infrastrukturansvarig 
att trafikverket äger frågan om gång- och cykelväg längs 
väg 50 - önskemål tas med i framtiden - Slutfört Dnr KS 
2019/50 

  

 
2021-11-17 Synpunkt med frågor om hur 
yrkesutbildning inom industrin i Lindesberg 
marknadsförs - Svar av rektor vuxenutbildningen att 
utbildningarna på teknikcollege i Lindesberg och region 
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 Sammanträdesdatum  
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 2022-03-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Örebro samverkar i marknadsföring för 
yrkesutbildningarna - Slutfört Dnr KS 2019/50 

 
2022-01-18 Synpunkt med förslag om trafiksituation på 
Västerplan skyltat övergångsställe Kristinavägen i 
Lindesberg - Svar från trafikingenjör 
samhällsbyggnadsförbundet 14 februari 2022 - Slutfört 
Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-01-20 Samhällsbyggnadsnämnden § 12 Beslut att 
fastställa tillsynsplanen enligt plan- och bygglagen PBL 
samt Lag om energimätning i byggnader för 2022 Dnr  

  

 
2021-12-20 Synpunkt med beröm över att Lindesbergs 
kommun såg till att kollektivtrafik med Buss 308 
trafikerar kommunen efter 15 december 2021 - svar 
skickat av ks ordf som tackar för återkoppling från 
arbetspendlare - Slutfört Dnr KS 2019/50 

  

 
2022-02-21 Synpunkt om vindkraft i Norrmogen - Svar 
skickat av ks ordf att en vindbruksplan ska antas innan 
kommunen tar ställning - Slutfört Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-02-27 Synpunkt med frågor om påverkan av 
fastigheters värde vid etablering av vindkraft i 
Lindesbergs kommun - svar skickat av ks ordf att 
kommunen tar ställning när en vinbruksplan finns 
antagen fastigheters värde är en mäklares uppgift att 
besvara - Slutfört Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-02-27 Synpunkt med fråga om när 
vindbruksplanen planeras bli antagen - svar skickat av 
ks ordf att ambitionen är att vindbruksplan antas slutet 
av hösten 2022 - Slutfört Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-01-29 Synpunkt med förslag om att göra om för 
detta Stadsskogsskolan till ett köpcentrum - svar skickat 
av ks ordf att det finns förslag om att bygga bostäder och 
äldreboenden, vilket inte är beslutat än - Slutfört Dnr KS 
2022/18 

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 46 (46) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-11-30 Synpunkt höjning av pris på matlådor för 
pensionärer - skickat till ks ordf 30 dec 2021 - svar från 
ks ordf - förslag till kommunfullmäktige höja avgiften 
per matlåda 57 kr från och med 2022-0301 höjs årligen 
enlighet med konsumentprisindex - Slutfört Dnr KS 
2019/50 
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