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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-11-17  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2020-11-17 
Anslaget sätts upp      2020-11-25   Anslaget tas ned     2020-12-17   
Förvaringsplats  
för protokoll  Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Digitalt via Teams, kl. 9:00-11:20 

Beslutande: Irja Gustafsson (S) 
Linda Svahn (S) 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Tommy Kragh (S) 
Mathz Eriksson (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Markus Lundin (KD) 
Nils Detlofsson (L) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Magnus Storm (C) för Jonas Kleber (C) 
Fredrik Vessling (V) för Ulf Axelsson (V) 
Fredrik Rosenbecker (SD) för Mats Seijboldt (-) 
 

Övriga 
deltagare: 

Henrik Arenvang, kommundirektör 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
Anette Persson, controller 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Carina Fyrpihl, personalchef, § 186 
Anna Lundström, kanslichef, § 186 
Anders Ceder (S), ej tjänstgörande ersättare 
Nafih Mawlod (S), ej tjänstgörande ersättare 
Elin Axelsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Jan Hansson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Göran Gustavsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Conny Ärlerud (M), ej tjänstgörande ersättare 
Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 
Tommy Lönnström (SD), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att 
justera 

Tommy Kragh (S) med Mathz Eriksson (C) som ersättare 

Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten tisdagen den 24 november kl. 15.00 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
  

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
164 - 187 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Tommy Kragh 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§164/20 Delegationsärenden 
  
§165/20 Godkännande deltagande på distans 
  
§166/20 Kommundirektören informerar 
  
§167/20 Mål och budget 2021–2023 
  
§168/20 Uppföljning och analys 2020 oktober 
  
§169/20 Borgensavgift för år 2021 
  
§170/20 Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafiken Örebro 

län  
  
§171/20 Finansiering av slukhål vid Masugnen Dalkarlshyttan 1:31 i 

Lindesberg 
  
§172/20 Svar på Motion från Jari Mehtäläinen (SD) om att redovisa 

kostnaderna för kommunala verksamheter som styrs av 
lagkrav 

  
§173/20 Kortfattad sammanställning av kommunledningskontorets 

systematiska arbetsmiljöarbete 2019 
  
§174/20 Förslag till reglemente för tillväxtnämnden 2021 
  
§175/20 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 2021 
  
§176/20 Bestämmelser om ersättning av arvode för kommunalt 

förtroendevalda 
  
§177/20 Information om överförmyndarnämndens verksamheter 
  
§178/20 Svar på Medborgarförslag om fiberutbyggnad i Ramsberg 
  
§179/20 Utredning av Ölsjöbadet i Ramsberg med andledning av brand 
  
§180/20 Anläggningstaxa för VA 2021 för Lindesbergs kommun 
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§181/20 Brukningstaxa för VA 2021 för Lindesbergs kommun 
  
§182/20 Avfallstaxa för 2021 för Lindesbergs kommun 
  
§183/20 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

2020 kvartal 2 
  
§184/20 Avgränsningssamråd om planerad täkt av berg Allmänningebo 

1:41 
  
§185/20 Energi- och klimatprogram för Örebro län 2021–2025 
  
§186/20 Sommargåva och julgåva till kommunanställda 2020 
  
§187/20 Meddelanden 
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KS §164/20 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
2020-10-22 Förordnade av tillförordnad 
förvaltningschef för socialförvaltningen 22-23 oktober 
2020 enligt punkt 5.9 i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr  

  

 
2020-10-27 Yttrande över Bildande av naturreservatet 
Forsåns mader Norra Allmänningbo 2:3 Dnr KS 
2020/241 

  

 
2020-10-20 Avtal hyresavtals upphörande Jungfrun 8 
kontraktsnr 199017-5-210-0002 -0003 -0004 
Hyresavtal Ängen 5 199012-4-214-0003 Kristinavägen 
49 Elevhälsan Dnr  

  

 
2020-11-02 Uppsägning av hyreskontrakt nr 80502–
2003 och 80502-2002 samhällsbyggnadsförvaltningen 
Vargen 5 Kungsgatan 41 2021-06-30 sista dag Dnr  

  

 
2020-11-02 Uppsägning av hyreskontrakt för annexet 
496 kvm till Ekbackens sporthall Kvasta 5:13 Dnr  

  

 
2020-11-03 Köpebrev Vibyn 1:39 Vibyn 34 Dnr KS 
2020/265 

  

 
2020-11-05 Uppsägning SFI utbildning 
Sinderstalpsvägen del av Dalkarlshyttan 1:35 
arbetsmarknadsenheten kontraktsnr 13402 SFI 
UTBILDN Dnr KS 2020/271 

  

 
2020-08-21 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr KS 2020/36 
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2020-10-23 Förlängning avtal ärendehanteringssystem 
Public 360 till 2022-12-31 Dnr KS 2020/256 

  

 
2020-10-19 Förordnande som tillförordnad ekonomi- 
och stabschef för kommunledningskontoret 22–23 
oktober 2020 enligt punkt 5.9 i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr  

  

 
2020-10-20 Tillförordnad förvaltningschef för 
tillväxtförvaltningen vecka 44 2020 enligt punkt 5.9 i 
kommunstyrelsens delegationsordning Dnr  
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KS §165/20   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 
 
Beslut 

Ordförande godkänner att Linda Svahn (S), John Omoomian (S), 
Jonas Bernström (S), Tommy Kragh (S), Anders Ceder (S), Nafih 
Mawlod (S), Elin Axelsson (S), Mathz Eriksson (C), Magnus 
Storm (C), Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M), Jan 
Hansson (M), Göran Gustavsson (M), Conny Ärlerud (M), Markus 
Lundin (KD), Nils Detlofsson (L), Fredrik Vessling (V), Inger 
Griberg (MP), Jari Mehtäläinen (SD), Tom Persson (SD), Fredrik 
Rosenbecker och Tommy Lönnström (SD) deltar på distans. 

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 bildförföring 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 Linda Svahn (S), John Omoomian (S), 
Jonas Bernström (S), Tommy Kragh (S), Anders Ceder (S), Nafih 
Mawlod (S), Elin Axelsson (S), Jonas Kleber (C), Mathz Eriksson 
(C), Magnus Storm (C), Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman 
(M), Jan Hansson (M), Göran Gustavsson (M), Conny Ärlerud 
(M), Markus Lundin (KD), Nils Detlofsson (L), Fredrik Vessling 
(V), Inger Griberg (MP), Jari Mehtäläinen (SD), Tom Persson 
(SD), Fredrik Rosenbecker och Tommy Lönnström (SD) deltar 
på distans. 
_____ 
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KS §166/20   Dnr:  
 
Kommundirektören informerar 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen 
och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektören informerade om följande på 
kommunstyrelsen i oktober: 

• Information från Länsstyrelsen och Migrationsverket 
• Covid-19, tillika coronaviruset, i Lindesbergs kommun 
• Det nya normala 

o Digitalisering, Teams 
o Kommunikation och krishantering: veckovisa 

lägesbilder 
o Nya arbetsformer på arbetsplatsen: distans- och 

hemarbete 
o Socialoro 
o Arbetslöshet, försörjningsstöd 

• Friluftslivets år i Örebro län, 2021 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen 
och lägger den till handlingarna. 
_______ 
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KS §167/20   Dnr: KS 2020/135 
 
Mål och budget 2021–2023 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Mål och budget för år 2021 och VP 2022–2023 budgetramar 
(nettokostnader) och investeringar antas. 

2. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten 
fastställs till 55,5 Mnkr. Finansieringen kan ske med 
nyupplåning. Låneramen för långfristig upplåning fastställs 
till maximalt 55,5 Mnkr under 2021. 

3. Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 1 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka under 
planperioden 2021–2023. 

4. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramar skall 
hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att mål 
och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den 
ekonomiska ramen tills annat beslut fattas av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

5. Upphäva Kommunfullmäktiges beslut från 2019-12-10 om 
införandet av resursfördelningen utifrån volymer. 
Resursfördelningsmodellen införts från och med år 2024 och 
skall då gälla samtliga kommunens verksamheter. 

6. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om 
omdisponeringar av budgetramar mellan nämnder/utskott 
med anledning av beslutade organisationsförändringar samt 
rätt att besluta om fördelningen av beslutad 
kostnadseffektivisering mellan 
kommunstyrelseförvaltningen och tillväxtnämnden. 

7. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om 
omdisponeringar av budgeterade medel för projekt i 
investeringsbudget samt besluta om ombudgeteringar 
mellan åren för redan beslutade projekt. 

8. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, medges rätt att 
besluta om omdisponeringar av budgeterade medel för 
va/renhållningsprojekt. Kommunstyrelsen skall informeras 
om detta i den månadsvisa uppföljningen efter beslut i 
direktionen. 

9. Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen är 60 233 tkr för år 2021.  
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10. Medlemsbidraget, inklusive hyresbidrag till Nerikes 
Brandkår är 30 129 tkr för år 2021. 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta fram 
ett förslag på hur bidraget från Migrationsverket, så kallad 
scablonersättningen för nyanlända, skall fördelas till de olika 
verksamheterna. 

Ärendebeskrivning 

Processen kring mål- och budgetarbetet 2021–2023 har på 
grund av den stora ekonomiska osäkerheten som följt av den 
rådande pandemi inte genomförts efter den plan 
kommunstyrelsen antog i november 2019.  

Kommunfullmäktige beslöt 2020-06-08 om budget för 
reinvesteringar för år 2021 samt för investeringsprojekt 
påbörjade 2020 och som sträcker sig över flera år. 

Nyinvesteringar, investeringar för åren 2021–2025 samt 
reinvesteringar för åren 2022-2025 har hanterats i 
budgetprocessen under hösten i samband med driftbudget.  

Vid Mål- och budgetseminarium 2020-09-10 behandlades 
kommunens styrmodell från 2020, kommunstyrelsen och 
nämndernas grunduppdrag, kommunens ekonomiska 
förutsättningar utifrån de förslag som regeringen aviserat inför 
kommande höstbudget/proposition samt resursfördelning. 
Vidare presenterade nämnderna/utskotten vilka åtgärder som 
har gjorts för att klara av 2020 års effektiviseringar, vilka planer 
och strategier som finns för kommande effektiviseringar enligt 
VP 2021-2022 samt dess påverkan på kvalitet och effektivitet. 
Kort presentation av investeringsbehovet när det gällde 
nyinvesteringar samt inventarier åren 2021-2025 samt 
reinvesteringar åren 2022-2025. 

Dagen avslutades med en workshop för att se över 
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål. 

Majoritetens förslag innebär förändringar av 
driftbudgetramarna i förhållande till tidigare beslutad 
verksamhetsplan enligt följande:  
I avvaktan på den pågående utredningen kring samverkan samt 
ny finansieringsmodell för Samhällsbyggnad Bergslagen, 
förbund och nämnd skjuts de tidigare beslutade 
kostnadseffektiviseringar fram till år 2023. För nämnden 0,1 
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Mnkr för år 2021 och 0,2 Mnkr för år 2022 och för förbundet 2,5 
Mnkr för år 2021 och 2,8 Mnkr för år 2022.  

Tillväxtnämnden får årligen 0,3 Mnkr för hyreskostnader för 
lokalen i Linden.  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får årligen 0,9 Mnkr för 
drift av Fellingsbro ishall. 
Under kommunstyrelsen har en planeringsreserv budgeterats 
med 5 Mnkr åren 2021 och 2022 samt 10 Mnkr för år 2023. 

Under finansförvaltningen har justering skett för ökade 
driftkostnader samt avskrivningar p g a tillkommande 
investeringar, för lägre pensionskostnader samt för kostnader i 
samband med kommande planerade val. Skatte-intäkterna har 
beräknats efter skatteunderlagsprognosen per 1 oktober 2020.  

Årets budgeterade resultat kommer efter ovanstående 
kompletteringar uppgå till 8,5 Mnkr för år 2021, 6 Mnkr för åren 
2022 och 2023. 

Investeringarna uppgår under planperioden till 370,2 Mnkr. 
124,1 Mnkr för år 2021, 137,5 Mnkr för år 2022 samt 108,6 
Mnkr för år 2023. Plan finns även för åren 2024–2025. 

Va/renhållningsinvesteringarna beräknas lånefinansieras i sin 
helhet. Dessa uppgår till 55,5 Mnkr för år 2021, 105,0 Mnkr för 
år 2022 och 72,0 Mnkr för år 2023. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Mål och budget för år 2021 och VP 2022–2023 budgetramar 
(nettokostnader) och investeringar antas. 

2. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten 
fastställs till 55,5 Mnkr. Finansieringen kan ske med 
nyupplåning. Låneramen för långfristig upplåning fastställs 
till maximalt 55,5 Mnkr under 2021. 

3. Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 1 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka under 
planperioden 2021–2023. 

4. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramar skall 
hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att mål 
och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den 
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ekonomiska ramen tills annat beslut fattas av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

5. Upphäva Kommunfullmäktiges beslut från 2019-12-10 om 
införandet av resursfördelningen utifrån volymer. 
Resursfördelningsmodellen införts från och med år 2024 och 
skall då gälla samtliga kommunens verksamheter. 

6. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om 
omdisponeringar av budgetramar mellan nämnder/utskott 
med anledning av beslutade organisationsförändringar samt 
rätt att besluta om fördelningen av beslutad 
kostnadseffektivisering mellan 
kommunstyrelseförvaltningen och tillväxtnämnden. 

7. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om 
omdisponeringar av budgeterade medel för projekt i 
investeringsbudget samt besluta om ombudgeteringar 
mellan åren för redan beslutade projekt. 

8. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, medges rätt att 
besluta om omdisponeringar av budgeterade medel för 
va/renhållningsprojekt. Kommunstyrelsen skall informeras 
om detta i den månadsvisa uppföljningen efter beslut i 
direktionen. 

9. Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen är 60 233 tkr för år 2021.  

10. Medlemsbidraget, inklusive hyresbidrag till Nerikes 
Brandkår är 30 129 tkr för år 2021. 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta fram 
ett förslag på hur bidraget från Migrationsverket, så kallad 
scablonersättningen för nyanlända, skall fördelas till de olika 
verksamheterna. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M), Jari Mehtäläinen (SD), Nils Detlofsson (L) 
och Markus Lundin (KD) avstår från att delta i beslutet och 
återkommer till kommunfullmäktige. 

Fredrik Vessling (V) avstår från att delta i beslutet.  

Irja Gustafsson (S), John Omoomian (S), Magnus Storm (C) och 
Mathz Eriksson (C) föreslår bifall till förslaget.  
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_____ 
 

  För kännedom: 
  Samtliga nämnder 
  Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
  Nerikes Brandkår 
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KS §168/20   Dnr: KS 2020/73 
 
Uppföljning och analys 2020 oktober 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger 
månadsuppföljningen för oktober 2020 till handlingarna. 

Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att vid 
kommunstyrelsens sammanträde i december redovisa hur det 
arbetar med underskottet samt ge förslag på hur de får ner 
kostnader. 

Ärendebeskrivning 
I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det 
ska ske en enklare ekonomisk avstämning efter februari, maj, 
juli och augusti from 2020. Efter mars månad så ska det ske en 
uppföljning med en prognos, men utifrån rådande 
omständigheter gällande Corona och de konsekvenser som det 
innebär, så finns det ingen prognos med efter april månad. Efter 
tio månader så visar kommunens verksamheter på ett 
underskott mot budget med 10,3 Mnkr, och finansen (skatter, 
bidrag med mera) visar på ett överskott med 82,0 Mnkr mot 
budget. Finansen överskott beror främst på att budgeten nya 
löner för år 2020 inte är utfördelade för alla fack ännu, då 
löneförhandlingar är flyttat till hösten samt extra generella 
statsbidrag för 2020. Helårsprognosen för finansen är ett 
överskott med 46,7 Mnkr och för verksamheterna så är 
helårsprognosen -22,6 Mnkr. Totalt är helårsprognosen 24,1 
Mnkr. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger 
månadsuppföljningen för oktober 2020 till handlingarna. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
uppdrar till socialnämnden att vid kommunstyrelsens 
sammanträde i december redovisa hur det arbetar med 
underskottet samt ge förslag på hur de får ner kostnader.  
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Beslutsgång 

Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt förvaltningens förslag och finner att förslaget 
godkänns.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja 
Gustavssons (S) tilläggsförslag om att uppdra socialnämnden att 
vid kommunstyrelsens sammanträde i december redovisa hur 
de arbetar med underskottet samt ge förslag på hur de kan få 
ner kostnader och finner att förslaget godkänns.  
_____ 
 
För åtgärd: 

Socialnämnden 
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KS §169/20   Dnr: KS 2020/217 
 
Borgensavgift för år 2021 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3% på 
aktuellt lånebelopp 2020-12-31, d v s saldo året innan 
budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2020 
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 2020-12-31, d v s saldo året innan 
budgetåret. Avgiften är oförändrad i förhållande till 2020 
och gäller åtagande enligt kommunfullmäktiges beslut 
2015-11-24 § 210 

_____ 
 
För åtgärd: 
Ekonomienheten 
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KS §170/20   Dnr: KS 2020/204 
 
Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafiken 
Örebro län  
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. godkänna en justerad tillämpning av avtal om regional 
kollektivtrafik för Örebro län från 2020 där den ekonomiska 
regleringen baseras på invånarantal i respektive kommun 
och en årlig beloppsrevidering baserad på 
skattekraftstillväxten i länet samt 

2. beslutet gäller under förutsättning av att länets samtliga 
kommuner fattar beslut med samma innehåll. 

Ärendebeskrivning 

Sammanfattning 

Region Örebro län har sedan 1 januari 2012 ensamt det 
ekonomiska ansvaret för den regionala kollektivtrafiken. En 
skatteväxling på 34 öre skedde med länets kommuner för det 
ekonomiska ansvaret. Skatteväxlingen blev 2-3 öre för hög. Från 
2013 tillämpas därför en reglering av detta genom att Region 
Örebro län lämnar en allmän rabatt på 36 % av ersättningen för 
gymnasiekorten (såväl för tätorts- som landsbygdsboende 
elever). Nu föreslås en justerad tillämpning av hur den 
ekonomiska regleringen ska ske. 
Bakgrund 

I enlighet med avtalet om kollektivtrafik för Örebro län mellan 
Region Örebro län (dåvarande Örebro läns landsting) och länets 
kommuner bär Region Örebro län från och med den 1 januari 
2012 ensamt det ekonomiska ansvaret för den regionala 
kollektivtrafiken och blev från samma tidpunkt 
kollektivtrafikmyndighet för Örebro län. Region Örebro län 
kompenserades från och med den 1 januari 2012 genom 
skatteväxling för det utökade kostnadsåtagandet. Genom 
skatteväxling höjde landstinget utdebiteringen med 34 öre och 
länets kommuner sänkte utdebiteringen i motsvarande grad.  

En arbetsgrupp utvärderade sedan genomförd skatteväxling och 
konstaterade att det fanns avvikelser mellan genomförd 
skatteväxling och avtalets skrivningar om fördelning av 
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ekonomiskt ansvar. I förhållande till avtalets skrivning om 
fördelning av ekonomiskt ansvar för regional kollektivtrafik i 
Örebro län så blev skatteväxlingen 2-3 öre för hög. Från 2013 
tillämpas därför en reglering av detta genom att Region Örebro 
län lämnar en allmän rabatt på 36 % av ersättningen för 
gymnasiekorten (såväl för tätorts- som landsbygdsboende 
elever). Rabatten omfattar länets samtliga kommuner och 
tillämpningen gäller tills eventuell annan överenskommelse 
träffas mellan Region Örebro län och kommunerna. Rabatten 
som lämnades 2013 uppgick till sammanlagt 17 129 tkr, varav  

1 532 tkr tillföll Lindesberg. 
Förslag till förändrad tillämpning av avtal om kollektivtrafik 

Ekonomidirektörer/-chefer i regionen och länets kommuner har 
diskuterat frågan och har enhälligt kommit fram till att 
skatteunderlagets tillväxt bättre speglar värdet av förändringen 
av den för höga skatteväxlingen än utvecklingen av kommunens 
köp av gymnasiekort i kollektivtrafiken. 

Ett alternativt sätt att fördela den för höga skatteväxlingen än 
fördelningen av gymnasiekort är att fördela på invånarantal i 
länets kommuner. För att beräkna värdet av regleringen bör det 
totala beloppet räknas upp årsvis som skatteunderlagets tillväxt 
på länsnivå. (Uppräkningen till senast fastställda taxeringsår 
görs enligt SCB tabell ”Taxerad/fastställd och beskattningsbar 
förvärvsinkomst samt antal inkomsttagare, fysiska personer, 
efter region. Taxeringsår/deklarationsår 1992 – 2019”. Därtill 
läggs innevarande års februariprognos för 
skatteunderlagstillväxten från SKR.) Det innebär att reglering 
bör kunna ske efter februaris utgång respektive år. Därefter görs 
en fördelning av länsbeloppet till respektive kommun baserat på 
andel invånare per senaste årsskifte. Kommande år görs en 
avstämning av senaste års faktiska uppräkning mot den prognos 
som använts. 

Om den ursprungliga regleringen från 2013 räknas upp med 
skattekraftens tillväxt i länet är ökningen 18,2 % för tiden t o m 
2019. Därtill läggs aktuell prognos för skatteunderlagstillväxten 
2020, 0,9%. Det innebär en sammanlagd ökning med 19,3 % till 
20 435 tkr. Detta kan jämföras med den beräknade rabatten för 
läsåret 2019/2020 på 20 844 tkr. 

För en tillämpning från 2020 skulle ovanstående modell 
användas med uppräkning för 2020 med SKR:s prognos per 
april vilket innebär att  
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20 435 tkr fördelas enligt följande tabell. De rabatter som redan 
har reglerats när ändringen är beslutad ska räknas av från 
beloppen. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. godkänna en justerad tillämpning av avtal om regional 
kollektivtrafik för Örebro län från 2020 där den ekonomiska 
regleringen baseras på invånarantal i respektive kommun 
och en årlig beloppsrevidering baserad på 
skattekraftstillväxten i länet samt 

2. beslutet gäller under förutsättning av att länets samtliga 
kommuner fattar beslut med samma innehåll. 

_____ 
 
För kännedom: 
Ekonomienheten 
Samtlig länets kommuner 
Region Örebro län, ekonomistaben 
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KS §171/20   Dnr: KS 2020/239 
 
Finansiering av slukhål vid Masugnen Dalkarlshyttan 
1:31 i Lindesberg 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Lindesbergs kommun ersätter Fastigheter i Lindesberg 
för uppkomna kostnader. 

2. Finansiering sker genom omdisponering från kontot för 
avskrivningar med 1 300 000 kronor 

Ärendebeskrivning 
Under november/december 2019 uppstod flera slukhål vid 
Masugnens huvudbyggnad. Fastigheten Dalkarlshyttan 1:31 ägs 
idag av FALAB, men har tidigare ägts av Lindesbergs kommun. 
Fastigheten såldes 1988 till Göranssonska Gården AB och 
överläts i befintligt skick, men inte att den nya ägaren övertog 
kommunens samtliga åtaganden. Fastigheten avstyckades 1989 
från Dalkarlshyttan 1:1. Vid tidpunkt då kommunen var lagfaren 
ägare till fastigheten, 1980-1981 utfördes arbeten med att riva 
den kraftstation som fanns på fastigheten samt täta in -och 
utloppen som tillhörde kraftstationen. Det har nu i efterhand 
konstaterats att arbetet skedde med felaktiga metoder.  

Advokatfirman Oebergs har på uppdrag av FALAB utrett frågan 
om vem som primärt är ansvarig att bära kostnaderna som 
slukhålet orsakat.  

Sammanfattningsvis konstateras i rapporten att kommunen är 
ansvarig för skadan på den grunden att kommunen vid 
övertagandet av fastigheten även övertog tillståndet för 
uppförande av ny kraftstation enligt villkor som framgår av en 
Vattendom. Arbetena skedde ej i erforderlig omfattning och 
därmed är kommunen skyldig att ersätta skadan.  

Ytterligare detaljer rörande ägarförhållande, ansvarsfrågan mm. 
framgår av rapporten. Bilaga 1. 

I brev från FALAB beskrivs detaljerat händelsen från det att 
slukhålet uppstod, gjorda och tänkta arbeten samt 
ersättningsanspråket. Bilaga 2. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Lindesbergs kommun ersätter Fastigheter i Lindesberg 
för uppkomna kostnader. 

2. Finansiering sker genom omdisponering från kontot för 
avskrivningar med 1 300 000 kronor 

_____ 
 
För åtgärd: 
Ekonomienheten 
För kännedom: 
Fastigheter i Linde AB 
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KS §172/20   Dnr: KS 2020/143 
 
Svar på Motion från Jari Mehtäläinen (SD) om att 
redovisa kostnaderna för kommunala verksamheter 
som styrs av lagkrav 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

• Motionen avslås utifrån att det krävs tillsättning av 
personella resurser för att kunna göra en djupare 
uppföljning och analys för att kunna redovisa kostnader 
för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav. 

Ärendebeskrivning 

Alla kommuner är enligt svensk lag skyldiga att ha vissa 
verksamheter. Det finns med andra ord ett 

minimikrav som Lindesberg kommuns budget måste innehålla. 
Alla andra verksamheter utöver detta är frivilliga och beslutas 
efter politiska prioriteringar. SKR listar dessa obligatoriska 
områden: 

• Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt 
individ- och familjeomsorg) 

• För-, grund- och gymnasieskola 
• Plan och byggfrågor 
• Miljö- och hälsoskydd 
• Renhållning och avfallshantering 
• Vatten och avlopp 
• Räddningstjänst 
• Civilt försvar 
• Biblioteksverksamhet 
• Bostäder 

För att underlätta kommande budgetprocesser och öka 
transparensen gentemot väljarna är det önskvärt att alla får ta 
del av den lagstadgade kostnad Lindesbergs kommun har. 
Därefter adderar partierna sina prioriteringar. Allt pekar på att 
vi går mot ekonomiskt kärvare tider. Att i det läget kunna peka 
på fakta och påvisa vad som faktiskt är lagstiftade kostnader 
respektive politiska prioriteringar, vore en styrka inte bara för 
kommunen utan även för demokratin. För att få en övergripande 
bild av de lagstyrda verksamheterna behöver man en 
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strukturerad och hanterbar rapport av dessa verksamheter samt 
deras lagstadgade kostnader. Detta kan uppnås om samtliga 
förvaltningar och bolag ges i uppdrag att redovisa dessa 
kostnader. Redovisningen ska ske genom rapporter som 
innehåller rubriceringar med hänvisning till respektive 
lagparagraf. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

• Motionen avslås utifrån att det krävs tillsättning av 
personella resurser för att kunna göra en djupare 
uppföljning och analys för att kunna redovisa kostnader 
för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till motionen. 

Irja Gustafsson (S) och John Omoomian (S) och Pär-Ove 
Lindqvist (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Irja Gustafsson (S) finner att det finns två förslag till 
beslut: bifall eller avslag.  

Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 

Ordförande Irja Gustafsson (S) ställer Jari Mehtäläinens (SD) 
förslag mot förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservationer 

Jari Mehtäläinen (SD), Tom Persson (SD) och Fredrik 
Rosenbecker (SD) reserverar sig mot beslutet. 
_______ 
 
För kännedom: 
Jari Mehtäläinen (SD) 
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KS §173/20   Dnr: KS 2020/138 
 
Kortfattad sammanställning av 
kommunledningskontorets systematiska 
arbetsmiljöarbete 2019 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Under 2019 har kommunstyrelsen genomgått utbildning 
gällande förtroendevaldas arbetsgivaransvar. 
Kommunledningskontoret har utifrån uppdaterat styrdokument 
”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Lindesbergs 
kommun”, haft uppdraget att förnya alla fördelningar i 
chefsledet och samtidigt se över behovet av utbildning. 
Kommunledningskontoret har gjort regler och instruktioner 
gemensamt i form av checklista för systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Nedan följer en kortfattad redovisning av 
denna för 2019. De enheter som sammanfattas är 
måltidsenheten, kanslienheten, ekonomienheten och 
personalenheten. 

- Företagshälsovård finns och är behjälplig 
- Sjukfrånvaro analyseras och handlingsplaner utarbetas på 

individ, grupp och ibland organisationsnivå beroende av 
behov. 

- 4 anmälda arbetsskador för 2019, alla har bearbetats 
- Tillbud rapporterade men enheterna behöver arbeta vidare 

med i vilken omfattning rapportering sker. 
- Mål och uppföljning för verksamheterna sker olika 

systematiskt för olika enheter. Gemensamt system ”Stratsys” 
infört, vilket är under inarbetande. 

- Genomförd medarbetarenkät och uppföljning med analys 
genomförd. 

- Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs årligen 
- Arbetsplatsträffar ca månatligen med gemensam dagordning 

och minnesanteckningar finns på alla enheter. Möjlighet att 
föra frågor vidare i samverkanssystemet finns – 
kommunövergripande samverkansgrupp. 

- Kontakt med skyddsombud vid behov. Särskilt inom 
måltidsverksamheten är detta tydligt utarbetat med 
Kommunal som facklig organisation.  
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- Genomgång av sammanställning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2019 samt synpunkter på framtiden har 
tagits upp till dialog i kommunövergripande 
samverkansgrupp. 

- I chefs- och medarbetarhandbok finns rutiner och 
instruktioner för arbetsmiljöarbete tillgängliga. När det 
gäller att identifiera och dokumentera risk och brister, 
riskbedömningar vid planerade förändringar och koppling 
till handlingsplaner så behöver det tydliggöras inom några 
enheter. Hittills är det vanligare att det diskuteras men att 
dokumentationen inte görs fullt ut. Den enhet som har 
tydligast utarbetad dokumentation samt dialog med 
skyddsombud är måltidsenheten. 

- Kommunövergripande finns styrdokument kopplade till 
arbetsmiljöarbete. Vid uppdatering eller att ett nytt 
dokument antas så går enheterna igenom det vid APT. Ett 
behov av att även gå igenom dokument som redan finns kan 
föreligga upplever enheterna. 

- Alla enheter upplever att stöd för att utveckla 
arbetsmiljöarbetet finns att tillgå och ser möjligheten att öka 
kunskapen bland alla medarbetare inom enheterna som god.  

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta: 

• Kommunstyrelsen tackar för informationen  
_____ 
 
För kännedom: 
Enhetschefer inom kommunledningskontoret 
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KS §174/20   Dnr: KS 2020/214 
 
Förslag till reglemente för tillväxtnämnden 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reglemente för tillväxtnämnden antas att gälla från och 
med den 1 januari 2021. 

2. Övergripande uppgifter för kommunstyrelsens 
tillväxtutskott (KS § 89/2017) upphävs från och med den 
1 januari 2021 i och med detta beslut. 

Kommunstyrelsen uppdrar till tillväxtnämnden att utreda 
ansvaret för kommunens turismverksamhet och besöksnäring. 
Tillväxtnämnden ska delrapportera till kommunstyrelsen i juni 
2021. 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att utreda 
införandet av ett gemensamt system och samordning av 
utarrendering, uthyrning och upplåtande av kommunala 
anläggningar samt fastställande av avgifter för dessa. Delrapport 
ska ske till kommunstyrelsen i juni 2021. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade i september 2019 att 
kommundirektören i projektform ska genomföra en 
genomlysning och en översyn av Lindesbergs kommuns 
befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation. I uppdraget 
ingick även att ge förslag till förändringar i den politiska 
organisationsstruktur för att kunna uppnå en kostnadseffektiv 
organisation som ger bästa möjliga service för Lindesbergs 
kommuns medborgare.  

Projektet startade 1 oktober 2019 och har sitt projektslut 31 
december 2020.  
Projektet kommer att kunna redovisa olika delförslag, som kan 
beslutas och/eller genomföras från projektstart 1 oktober 2019 
fram till nästa mandatperiod 2023.  

Organisationskonsultfirman KMPG har på uppdrag genomfört en 
utredning med förslag till ny politisk organisation, som har 
presenterats för kommunstyrelsen 21 april 2020. 
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Utredningen och frågeställningar har partierna i 
kommunfullmäktige fått för remissyttrande under perioden 1 
maj till 15 juli 2020.  
 
En särskild utsedd referensgrupp (Utskottet för stöd och 
strategi, USS) har följt arbetet med ett antal sammankomster 
och en Workshop 6 april 2020.  

Efter att inkomna remissvar behandlats har ledamöterna i 
utskottet för stöd och strategi (USS) diskuterat förslaget till 
beslut vid sitt sammanträde 13 augusti 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 september 2020 att uppdra 
till kommundirektören att arbeta fram förslag till reglemente för 
tillväxtnämnden (TN). Förslaget ska presenteras för 
kommunstyrelsen 27 oktober. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 att 
tillväxtutskottet blir tillväxtnämnden från och med 2021-01-01  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Reglemente för tillväxtnämnden antas att gälla från och 
med den 1 januari 2021. 

2. Övergripande uppgifter för kommunstyrelsens 
tillväxtutskott (KS § 89/2017) upphävs från och med den 
1 januari 2021 i och med detta beslut. 

Kommunstyrelsen uppdrar till tillväxtnämnden att utreda 
ansvaret för kommunens turismverksamhet och besöksnäring. 
Tillväxtnämnden ska delrapportera till kommunstyrelsen i juni 
2021. 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att utreda 
införandet av ett gemensamt system och samordning av 
utarrendering, uthyrning och upplåtande av kommunala 
anläggningar samt fastställande av avgifter för dessa. Delrapport 
ska ske till kommunstyrelsen i juni 2021. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
För kännedom: 
Tillväxtförvaltningen 
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KS §175/20   Dnr: KS 2020/215 
 
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 2021 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

• Reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla från och 
med den 1 januari 2021.  

• Reglemente för kommunstyrelsen (KF § 73/2020) 
upphävs från och med den 1 januari 2021 i och med detta 
beslut.  

• Övergripande arbetsuppgifter för kommunstyrelsens 
utskott för stöd och strategi (KS § 189/2017) upphävs 
från och med den 1 januari 2021 i och med detta beslut. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade i september 2019 att 
kommundirektören i projektform ska genomföra en 
genomlysning och en översyn av Lindesbergs kommuns 
befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation. I uppdraget 
ingick även att ge förslag till förändringar i den politiska 
organisationsstruktur för att kunna uppnå en kostnadseffektiv 
organisation som ger bästa möjliga service för Lindesbergs 
kommuns medborgare.  

Projektet startade 1 oktober 2019 och har sitt projektslut 31 
december 2020.  

Projektet kommer att kunna redovisa olika delförslag, som kan 
beslutas och/eller genomföras från projektstart 1 oktober 2019 
fram till nästa mandatperiod 2023.  

Organisationskonsultfirman KMPG har på uppdrag genomfört en 
utredning med förslag till ny politisk organisation, som har 
presenterats för kommunstyrelsen 21 april 2020.  

Utredningen och frågeställningar har partierna i 
kommunfullmäktige fått för remissyttrande under perioden 1 
maj till 15 juli 2020.  

En särskild utsedd referensgrupp (Utskottet för stöd och 
strategi, USS) har följt arbetet med ett antal sammankomster 
och en Workshop 6 april 2020.  
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Efter att inkomna remissvar behandlats har ledamöterna i 
utskottet för stöd och strategi (USS) diskuterat förslaget till 
beslut vid sitt sammanträde 13 augusti 2020.  

Kommunstyrelsen beslutade den 22 september 2020 att uppdra 
till kommundirektören att arbeta fram förslag till reglemente för 
kommunstyrelsen. Förslaget ska presenteras för 
kommunstyrelsen 27 oktober. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

• Reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla från och 
med den 1 januari 2021.  

• Reglemente för kommunstyrelsen (KF § 73/2020) 
upphävs från och med den 1 januari 2021 i och med detta 
beslut.  

• Övergripande arbetsuppgifter för kommunstyrelsens 
utskott för stöd och strategi (KS § 189/2017) upphävs 
från och med den 1 januari 2021 i och med detta beslut.  

_____ 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
För kännedom: 
Kommunledningskontoret/Kommunstyrelseförvaltningen 
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KS §176/20   Dnr: KS 2020/224 
 
Bestämmelser om ersättning av arvode för 
kommunalt förtroendevalda 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda, KS 2020/224–1, med följande 
tilläggsändringar: 

a. Under rubriken Sammanträdesarvode: För 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utgår ett 
särskilt fast belopp jämte ett grundarvode, medan 
övriga sammanträden ersätts med ett grundarvode 
och sedan ett helt timarvode för första timmen och 
seden ett halvt timarvode för varje påbörjad 
halvtimme. 

b. Under rubriken Ersättning för förlorad 
arbetslöshetsersättning och föräldraförsäkring: 
Förtroendevald, som p.g.a. sina kommunala uppdrag 
går miste om arbetslöshetsersättning eller ersättning 
för föräldrapenning har rätt till ersättning för styrkta 
förluster. Den som förlorar förmåner från 
arbetslöshetsförsäkring eller föräldraförsäkring ska 
lämna intyg från utbetalaren som visar vilken tid som 
förlusten avser och vilket belopp som har förlorats. 
Med ersättning från arbetslöshetskassa jämställs 
andra arbetsmarknadspolitiska stödreformer som 
avser att ersätta arbetsinkomst, till exempel 
utbildningsbidrag. 

c. Samtliga benämningar om att ansökningar om olika 
typer av ersättningar ska lämnas till sekreterare, inte 
till kanslienheten 

d. Under rubriken Administration av arvoden och övriga 
ersättningar tas följande mening bort: Begäran för 
förlorad pensionsförmån ska lämnas till 
kanslienheten i samband med och senast inom två år 
från pensionstillfället.   
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e. Under rubriken Förlorad arbetsinkomst tas följande 
mening bort: Inkl. i förekommande fall 
semesterförmån.  

f. Under rubriken Anställd i kommunen läggs följande 
mening med: Kommunanställda förtroendevalda får 
med hänvisning till AB § 30 mom. 2 bibehållen lön 
istället för ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
Begäran om ledighet med lön ska göras. 

g. Under rubriken Förlorad pensionsförmån görs 
följande förändring: Förtroendevalda har rätt till 
ersättning för förlorad pensionsförmån med den 
procent av utbetald ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
Ersättning för förlorad pensionsförmån utbetalas med 
automatik en gång per år med 4,5 procent av det 
belopp som utbetalas i ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. Enligt beslut Kf § 70/2011.  

h. Under rubriken Förlorad pensionsförmån tas följande 
meningar bort: Om denna intygar att man har en 
sådan, och Den förtroendevalde ska själv ansöka om 
ersättning. Begäran ska lämnas in till kanslienheten i 
samband med och senast inom två år från 
pensionstillfället. 

i. Under rubriken Försäkringar görs följande 
förändring: För kommunal- och oppositionsråd med 
minst 20 procents tjänstgöringsgrad tecknas 
tjänstegrupplivförsäkring hos KPA Liv istället för 
Kommunernas Försäkrings AB (KFA)  

2. Kommunfullmäktige upphäver därmed Bestämmelser om 
ersättning till kommunalt förtroendevalda, KS 2020/87-20, 
KF §179/2018. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om att upprätta 
en ny nämnd, Tillväxtnämnden, behöver ändringar göras i 
Bestämmelserna om ersättning till kommunalt förtroendevalda. 
Ordförande och vice ordförandes arvoden måste skrivas in i 
bestämmelserna.  

I samband med detta tillägg har en större översyn gjorts 
gällande layouten på bestämmelserna. Nytt teckensnitt och 
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förenkling av text har gjorts. Inga förändringar i 
ersättningsnivåerna har gjorts förutom tillägget gällande 
tillväxtnämndens ordförande och vice. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda, KS 2020/224-1. 

2. Kommunfullmäktige upphäver därmed Bestämmelser om 
ersättning till kommunalt förtroendevalda, KS 2020/87-20, 
KF §179/2018. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår följande ändringar i 
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda: 

a. Under rubriken Sammanträdesarvode: För 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utgår ett 
särskilt fast belopp jämte ett grundarvode, medan övriga 
sammanträden ersätts med ett grundarvode och sedan 
ett helt timarvode för första timmen och seden ett halvt 
timarvode för varje påbörjad halvtimme. 

b. Under rubriken Ersättning för förlorad 
arbetslöshetsersättning och föräldraförsäkring: 
Förtroendevald, som p.g.a. sina kommunala uppdrag går 
miste om arbetslöshetsersättning eller ersättning för 
föräldrapenning har rätt till ersättning för styrkta 
förluster. Den som förlorar förmåner från 
arbetslöshetsförsäkring eller föräldraförsäkring ska 
lämna intyg från utbetalaren som visar vilken tid som 
förlusten avser och vilket belopp som har förlorats. Med 
ersättning från arbetslöshetskassa jämställs andra 
arbetsmarknadspolitiska stödreformer som avser att 
ersätta arbetsinkomst, till exempel utbildningsbidrag. 

c. Samtliga benämningar om att ansökningar om olika typer 
av ersättningar ska lämnas till sekreterare, inte till 
kanslienheten 

d. Under rubriken Administration av arvoden och övriga 
ersättningar tas följande mening bort: Begäran för 
förlorad pensionsförmån ska lämnas till kanslienheten i 
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samband med och senast inom två år från 
pensionstillfället.   

e. Under rubriken Förlorad arbetsinkomst tas följande 
mening bort: Inkl. i förekommande fall semesterförmån.  

f. Under rubriken Anställd i kommunen läggs följande 
mening med: Kommunanställda förtroendevalda får med 
hänvisning till AB § 30 mom. 2 bibehållen lön istället för 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Begäran om 
ledighet med lön ska göras. 

g. Under rubriken Förlorad pensionsförmån görs följande 
förändring: Förtroendevalda har rätt till ersättning för 
förlorad pensionsförmån med den procent av utbetald 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst som fullmäktige 
beslutat enligt bilaga. Ersättning för förlorad 
pensionsförmån utbetalas med automatik en gång per år 
med 4,5 procent av det belopp som utbetalas i ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst. Enligt beslut Kf § 70/2011.  

h. Under rubriken Förlorad pensionsförmån tas följande 
meningar bort: Om denna intygar att man har en sådan, 
och Den förtroendevalde ska själv ansöka om ersättning. 
Begäran ska lämnas in till kanslienheten i samband med 
och senast inom två år från pensionstillfället. 

i. Under rubriken Försäkringar görs följande förändring: 
För kommunal- och oppositionsråd med minst 20 
procents tjänstgöringsgrad tecknas 
tjänstegrupplivförsäkring hos KPA Liv istället för 
Kommunernas Försäkrings AB (KFA) 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till Irja Gustafssons (S) 
tilläggsförslag.  

Beslutsgång 

Mötet ajourneras kl. 09.50.09.55. 

Ordförande behandlar först tilläggsförslag a och finner att 
kommunstyrelsens beslutat enligt Irja Gustafssons (S) 
tilläggsförslag.  

Ordförande behandlar därefter tilläggsförslag b och finner att 
kommunstyrelsens beslutat enligt Irja Gustafssons (S) 
tilläggsförslag.  
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Ordförande behandlar därefter tilläggsförslag c och finner att 
kommunstyrelsens beslutat enligt Irja Gustafssons (S) 
tilläggsförslag.  

Ordförande behandlar därefter tilläggsförslag d och finner att 
kommunstyrelsens beslutat enligt Irja Gustafssons (S) 
tilläggsförslag.  

Ordförande behandlar därefter tilläggsförslag e och finner att 
kommunstyrelsens beslutat enligt Irja Gustafssons (S) 
tilläggsförslag.  

Ordförande behandlar därefter tilläggsförslag f och finner att 
kommunstyrelsens beslutat enligt Irja Gustafssons (S) 
tilläggsförslag.  

Ordförande behandlar därefter tilläggsförslag g och finner att 
kommunstyrelsens beslutat enligt Irja Gustafssons (S) 
tilläggsförslag.  

Ordförande behandlar därefter tilläggsförslag h och finner att 
kommunstyrelsens beslutat enligt Irja Gustafssons (S) 
tilläggsförslag.  

Ordförande behandlar därefter tilläggsförslag i och finner att 
kommunstyrelsens beslutat enligt Irja Gustafssons (S) 
tilläggsförslag.  
_____ 

 
För åtgärd: 
Kanslichef 
För kännedom: 
Gruppledare samtliga partier 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Personalenheten 
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KS §177/20   Dnr: KS 2020/218 
 
Information om överförmyndarnämndens 
verksamheter 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen anser uppsiktplikten gällande 
Överförmyndarnämndens verksamheter är uppfylld. 

Ärendebeskrivning 

Bergslagens Överförmyndarnämnds förvaltningschef, Anders 
Andersson, informerar om Överförmyndarnämndens 
verksamhet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser uppsiktplikten gällande 
Överförmyndarnämndens verksamheter är uppfylld. 
_____ 
 
För kännedom: 
Överförmyndarnämnden Bergslagen 
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KS §178/20   Dnr: KS 2020/40 
 
Svar på Medborgarförslag om fiberutbyggnad i 
Ramsberg 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lämna nedanstående svar på 
förslaget 

• Lindesbergs kommun verkar för att så många som 
möjligt i hela kommunen ska få tillgång snabbt bredband. 
Detta gör vi på flera olika sätt.  

- Vi har med hjälp av befolkningsstatistik från SCB 
tagit fram förslag på de områden på landsbygden 
(se bilaga1) som ligger till grund för den 
stödansökan Skanova lämnat in till Länsstyrelsen. 
De föreslagna områdena omfattade, tillsammans 
med redan utbyggd landsbygd, c:a 90% (i enlighet 
med dåvarande politiska mål) av befolkningen.  

- Intresset i respektive område är avgörande för att 
få anslutning. Därför deltar kommunen aktivt i 
olika möten för att försöka höja intresset för 
fiberanslutning. 

- Vi har dialoger med olika operatörer där vi söker 
lösningar för att öka intresset för att bygga i 
kommunen. 

- Vi informerar om svårigheterna där tillfälle ges för 
sprida kunskap bland landets beslutsfattare.  

- Vi har kontakter med olika myndigheter där vi 
söker lösningar och möjligheter. 

• Länsstyrelsen i Örebro län har 2017-08-25 beviljat 
Skanova AB projektstöd om 39Mnkr för att bygga 
fiberbaserat bredbandsnät (inom 
landsbygdsprogrammet 2014-2020) i Lindesbergs 
kommun. Skanova är endast redovisningsskyldiga till 
Länsstyrelsen. Redovisning och ansökan om slutbetalning 
för projektet ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 
2019-12-15. För detaljer kring fördelningen av medlen 
föreslås föreningen vända sig dit. 
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Ärendebeskrivning 
Bo Olsson har för ”Föreningen Ramsberg en bygd i Bergslagen” 
inkommit med ett medborgarföslag där han yrkar: 

1. ”att Lindesbergs kommun medverkar till att byggnation 
av fiber i sin helhet sker i områdesgrupp 4 i Ramsberg då 
villkoret för byggnation är uppfyllt.” 

2. att Lindesbergs kommun begär en redovisning av hur 
Telia brukat beviljade medel om 38 miljoner kr. 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Lämna nedanstående svar på förslaget 

• Lindesbergs kommun verkar för att så många som 
möjligt i hela kommunen ska få tillgång snabbt bredband. 
Detta gör vi på flera olika sätt.  

- Vi har med hjälp av befolkningsstatistik från SCB 
tagit fram förslag på de områden på landsbygden 
(se bilaga1) som ligger till grund för den 
stödansökan Skanova lämnat in till Länsstyrelsen. 
De föreslagna områdena omfattade, tillsammans 
med redan utbyggd landsbygd, c:a 90% (i enlighet 
med dåvarande politiska mål) av befolkningen.  

- Intresset i respektive område är avgörande för att 
få anslutning. Därför deltar kommunen aktivt i 
olika möten för att försöka höja intresset för 
fiberanslutning. 

- Vi har dialoger med olika operatörer där vi söker 
lösningar för att öka intresset för att bygga i 
kommunen. 

- Vi informerar om svårigheterna där tillfälle ges för 
sprida kunskap bland landets beslutsfattare.  

- Vi har kontakter med olika myndigheter där vi 
söker lösningar och möjligheter. 

• Länsstyrelsen i Örebro län har 2017-08-25 beviljat 
Skanova AB projektstöd om 39Mnkr för att bygga 
fiberbaserat bredbandsnät (inom 
landsbygdsprogrammet 2014-2020) i Lindesbergs 
kommun. Skanova är endast redovisningsskyldiga till 
Länsstyrelsen. Redovisning och ansökan om slutbetalning 
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för projektet ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 
2019-12-15. För detaljer kring fördelningen av medlen 
föreslås föreningen vända sig dit. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Bredbandssamordnare 
För kännedom: 
Medborgare 
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KS §179/20   Dnr: KS 2020/219 
 
Utredning av Ölsjöbadet i Ramsberg med andledning 
av brand 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Den 23 september 2020 brann det vid Ölsjöbadet i Ramsberg. 
Med anledning av branden kommer Monica Iwarsson Lindh och 
Kenneth Persson från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
och informerar om branden vid Ölsjöbadet i Ramsberg samt hur 
de tänker kring uppbyggnationen av badet.  

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

Det är viktigt att eventuella reservationer noteras i protokollet. 
_____ 
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KS §180/20   Dnr: KS 2020/227 
 
Anläggningstaxa för VA 2021 för Lindesbergs 
kommun 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
anläggningstaxa för VA 2021 för Lindesbergs kommun.  

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:414) får 
kommunen meddela föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas 
belopp och hur avgifterna beräknas framgå.  
Förslaget innebär att anläggningstaxan blir oförändrat, med 
undantag av §5.1d) där det tidigare fanns en avgift för lägenhet 
1–8 och en reducerad avgift för lägenhet 9 och uppåt. I förslaget 
finns endast en avgift oavsett antal lägenheter. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
anläggningstaxa för VA 2021 för Lindesbergs kommun.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till förslag till beslut. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KS §181/20   Dnr: KS 2020/228 
 
Brukningstaxa för VA 2021 för Lindesbergs kommun 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
brukningstaxa för VA 2021 för Lindesbergs kommun.  

Ärendebeskrivning 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får 
kommunen meddela föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas 
belopp och hur avgifterna beräknas framgå. 

Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt 
sig av en arbetsform för att ha en långsiktig ekonomisk panering.  

Långsiktig ekonomisk planering används för att få 
resultaträkning, balansräkning och kassaflöde för de närmaste 
15 åren.  

Syftet är att kunna planera en jämn taxeutvecklingsplan och att 
ha en bra översikt mot kommunen när det gäller nya 
investeringar. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
brukningstaxa för VA 2021 för Lindesbergs kommun.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tommy Kragh (S) föreslår bifall till förslag till beslut.  
_____ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KS §182/20   Dnr: KS 2020/229 
 
Avfallstaxa för 2021 för Lindesbergs kommun 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
Avfallstaxa 2021 för Lindesbergs kommun.  

Ärendebeskrivning 

Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela 
föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, 
återvinning och bortskaffande av avfall.  

I förslaget fortsätter förbundet med justeringar mot 
avfallsplanens mål och rätt-visare taxa.  

Några större justeringar i taxan har inte gjorts sedan 2018, med 
undantag 2019 och 2020 då avgiften för tömning av 
markbehållare gjordes. Vilket har bidragit till ett underskott i 
avfallsfonden, som ska regleras.  

Regeringen har beslutat om skatt på avfallsförbränning från och 
med 2020-04-01. Skattenivån kommer att trappas upp stegvis, 
från 75 kr/ton avfall 2020, till 100 kr/ton avfall 2021 och till 
125 kr/ton avfall 2022.  

Förslaget innebär för avfallhämtningen en höjning av taxan med 
7% på intäkts-ramen pga. reglering av avfallsfonden och 
införande av förbränningsskatt.  

Taxan består av en grundavgift som tas ut per hushåll, lägenhet 
eller verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av 
abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym, 
hämtningsintervall, dragväg med mera. Grundavgiften ska 
finansiera bland annat återvinningscentraler, avfallsplanering, 
farligt avfall, information och servicecenter.  

Intäkterna från grundavgifterna ligger på ca 60% av den totala 
kostnaden, ca 40% tas ut i den rörliga avgiften i taxan.  

I förslaget justeras grundavgifterna så att villa och fritidshus får 
en höjning. Lägenheter och verksamheter får en sänkning, 
eftersom de belastas med en besöksavgift vid lämnande av avfall 
på återvinningscentralerna.  

Den rörliga avgiften får en allmän höjning, en större ökning sker 
på avfallskärl med större volym än 140 I. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-11-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
Avfallstaxa 2021 för Lindesbergs kommun.  
_____ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-11-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §183/20   Dnr: KS 2020/267 
 
Redovisning ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen 2020 kvartal 2 
 
Beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2020 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 2 2020 överlämnas 
till kommunfullmäktige. 
_____ 
 
För kännedom: 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-11-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §184/20   Dnr: KS 2020/193 
 
Avgränsningssamråd om planerad täkt av berg 
Allmänningebo 1:41 
 
Beslut 

Yttrandena från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
daterat 2020-08-28 och Nerikes Brandkår daterat 2020-09-23 
är Lindesbergs kommuns svar på samrådet. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Sibelco Nordic AB inkom GeoPro AB den 26 
augusti med en samrådsförfrågan för fortsatt bergtäkt av 
Allmänningebo 1:41. Den inkomna handlingen med bilagd 
fastighetskarta visar verksamhets- och brytningsområde för 
fortsatt bergtäkt inom rubricerad fastighet. Bilagd karta visar 
nuvarande och planerat verksamhetsområde som även 
innefattar bland annat upplag, fabriksområde med byggnader, 
interna transportvägar med mera.  

Verksamheten kan enligt 6 § pkt 2b 
miljöbedömningsförordningen antas medföra betydande 
miljöpåverkan, vilket medför att innehållet i handlingarna utgör 
underlag för avgränsningssamråd. 

Sibelco Nordic AB önskar ett avgränsningssamråd med 
Länsstyrelsen i Örebro län och Lindesbergs kommun. 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro läns 
slutliga ställningstagande om täkttillstånd föregås av prövning 
enligt miljöbalken. 

Lindesbergs kommun ombad Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen och Nerikes Brandkår att lämna synpunkter 
avseende avgränsningssamråd om planerad täkt av berg 
Allmäningebo 1:41. 

Förslag till beslut 

Yttrandena från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
daterat 2020-08-28 och Nerikes Brandkår daterat 2020-09-23 
är Lindesbergs kommuns svar på samrådet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till förslag till beslut. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-11-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

_____ 
 
För åtgärd: 
Registrator 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-11-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §185/20   Dnr: KS 2020/173 
 
Energi- och klimatprogram för Örebro län 2021-2025 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Länsstyrelsen i 
Örebro län och Region Örebro läns förslag till ett reviderat 
energi- och klimatprogram för Örebro län. 

Kommunstyrelsen besvarar och lämnar synpunkter enligt 
framtaget frågeformulär som bilaga till denna handling. 

Ärendebeskrivning 
Så här inleds Örebro läns energi-och klimatprogram 2021–2025  
”Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. 

Samtidigt har vi människor stora möjligheter att förändra 
samhällets energiförsörjning och använda jordens resurser både 
mer effektivt och långsiktigt hållbart.  

En omställning till ett fossilfritt och effektivt energisystem är 
nödvändigt för att möta de utmaningar som återfinns i både 
nationella och internationella scenarier om klimatets 
utveckling.”  

”Den pågående trenden, där jordens medeltemperatur hela tiden 
ökar, måste brytas. En stigande medeltemperatur visar sig bland 
annat genom att extrema väderförhållanden sker mer frekvent 
och att havsnivån stiger. Det positiva är att den kraftiga 
ökningen av utsläpp som vi har sett fram tills nu har börjat plana 
ut. Förnybar energi produceras i mycket större utsträckning än 
någonsin tidigare, och till ett allt lägre pris.”  

Lindesbergs kommun (bolag och förvaltningar) gör mycket inom 
miljöarbetet och har i en undersökning gjord av Aktuell Hållbar 
plats 135 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring 
jämfört med plats 245 i förra årets rankning. Detta arbete vill vi 
ska fortsätta att utvecklas.  

Pågående ärende som finns kan med en fördel samordnas för att 
fortsätta att stärka det fina arbete som genomförs. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Länsstyrelsen i 
Örebro län och Region Örebro läns förslag till ett reviderat 
energi- och klimatprogram för Örebro län. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-11-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsen besvarar och lämnar synpunkter enligt 
framtaget frågeformulär som bilaga till denna handling. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Registrator 
Kommunsekreterare 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-11-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §186/20   Dnr: KS 2020/130 
 
Sommargåva och julgåva till kommunanställda 2020 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

• Sommargåvan som delades ut i somras var en gåva till 
Lindesbergs kommuns medarbetare som ett tack för det 
arbete som de genomför under covid-19, tillika 
coronaviruset. 

• Årets julgåva delas ut till medarbetare och riktas till att 
gynna lokala näringslivet inom Lindesbergs kommun och 
delas ut så snart som möjligt.  

• Storleken på julgåvan uppgår till 450 kr/medarbetare och 
kostnaden belastar kommunstyrelsen år 2020.  

• Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 
arbeta vidare med ett upplägg för genomförande.  

• Presentkortet gäller ej för livsmedelsbutiker, alkohol, spel, 
tobak eller läkemedel. 

• Beslutet fattades av en enig kommunstyrelse.  

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun har som tradition att ge varje 
medarbetare en julgåva. Beslut att göra det tas i 
kommundirektörens ledningsgrupp under april-maj varje år. 
Kostnaden för julgåvan brukar vanligtvis vara mellan 120–170 
kr/medarbetare och belastar varje verksamhet. Julgåvan brukar 
delas ut av respektive chef under slutet av november och fram 
till jul till tillsvidareanställda, tidsbegränsat anställda samt 
aktiva timanställda.  

Utifrån rådande situation gällande covid-19 har inte bara 
kommunens verksamheter en ansträngd situation utan också 
näringslivet i kommunen. Med anledning av detta föreslås att 
kommunens medarbetare i år får en gåva som berättigar till 
varor och tjänster i kommunens lokala näringsliv. Förslaget är 
att dela ut gåvan så snart som möjligt och att giltigheten är fram 
till och med juni 2021. Förslaget är också att värdet på gåvan är 
450 kr. Kostnaden för att göra denna insats föreslås att inte 
belasta kommunens verksamheter utan helt belasta 
kommunstyrelsen år 2020.  
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-11-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kommunens näringslivsenhet är behjälplig kring arbetet med 
julgåvan och samordnar ett tillvägagångssätt så att de lokala 
aktörer som vill ta emot julgåvan kan göra det. 
Julgåvan 

• kan inte utbytas mot kontanter  

• gäller ej för livsmedelsbutiker, alkohol, spel, tobak eller 
läkemedel  

• gäller endast vid ett köptillfälle  

• är personligt, kan inte överlåtas.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Irja Gustafsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

• Sommargåvan som delades ut i somras var en gåva till 
Lindesbergs kommuns medarbetare som ett tack för det 
arbete som de genomför under covid-19, tillika 
coronaviruset. 

• Årets julgåva delas ut till medarbetare och riktas till att 
gynna lokala näringslivet inom Lindesbergs kommun och 
delas ut så snart som möjligt.  

• Storleken på julgåvan uppgår till 450 kr/medarbetare 
och kostnaden belastar kommunstyrelsen år 2020.  

• Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 
arbeta vidare med ett upplägg för genomförande.  

• Presentkortet gäller ej för livsmedelsbutiker, alkohol, spel, 
tobak eller läkemedel. 

• Beslutet fattades av en enig kommunstyrelse.  

Linda Svahn (S), John Omoomian (S), Jonas Bernström (S) 
Tommy Kragh (S), Mathz Eriksson (C), Magnus Storm (C), 
Fredrik Vessling (V), Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman 
(M), Markus Lundin (KD), Nils Detlofsson (L), Jari Mehtäläinen 
(SD), Tom Persson (SD) och Fredrik Rosenbecker (SD) föreslår 
bifall till Irja Gustafssons (S) förslag. 
_____ 

 
För åtgärd: 
Kommundirektör 
Personalchef 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
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KS §187/20 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
2020-09-21 Protokoll från Bergslagens 
överförmyndarnämnd Dnr  

  

 
2020-10-02 Protokoll från kommunövergripande 
samverkansgrupp KÖS Dnr  

  

 
2020-10-05 Stadshus § 19 Delårsrapport 2020-08-31 
Dnr KS 2020/206 

  

 
2020-10-12 BUN § 97 Delårsrapport januari-augusti 
2020 Dnr KS 2020/206 

  

 
2020-10-12 BUN § 96 Uppföljning av internkontroll 
januari-augusti 2020 Dnr KS 2020/210 

  

 
2020-10-15 SN § 90 Delårsrapport januari-augusti 
2020 Dnr KS 2020/206 

  

 
2020-10-16 Tillstånd till ingrepp i fornlämning 
L1980:710 för Bromsen 22 Dnr 431-6777-2020 Dnr  

  

 
2020-10-16 Samhällsbyggnadsförbundet § 85 
Driftuppföljning till och med 2020-09-30 Dnr  

  

 
2020-10-16 Samhällsbyggnadsförbundet § 86 
Investeringsuppföljning till och med 2020-09-30 Dnr  

  

 
2020-10-21 Laxå KS § 191 Justering av tillämpning av 
avtal om kollektivtrafik Örebro län Dnr KS 2020/204 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-10-21 Dom Lindesbergs kommun mot 
samhällsbyggnadsnämnden Ej åtgärdat avlopp Östra 
Öskevik 5:18 M 1070-20 Dnr KS 2020/56 

  

 
2020-10-23 Dom beslut avsluta prövotiden utsläpp 
gruvvatten Lovisagruvan M 3840-07 Dnr KS 2018/382 

  

 
2020-11-05 Bygglov för nybyggad av förråd Brodalen 
22:6 S-2020-763:5 Dnr  

  

 
2020-10-30 Samhällsbyggnadsförbundet § 88 
Sammanträdestider för direktionen 2021 Dnr  

  

 
2020-10-19 Delårsrapport januri-augusti 2020 
nämnderna Dnr KS 2020/206 

  

 
2020-11-02 Information bostadsmarknadsenkät 2020 
Dnr 4335/2020 Dnr KS 2019/317 

  

 
2020-10-06 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 
sammanträde den 6 oktober 2020 TU § 54 - 
Delårsrapport januari - augusti 2020 för tillväxtutskottet 
Dnr KS 2020/206 

  

 
2020-10-06 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 
sammanträde den 6 oktober 2020 TU § 55 - Uppföljning 
av internkontroll januari-augusti 2020 för 
tillväxtförvaltningen Dnr KS 2020/210 
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