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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
ANSLAG/BEVIS 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-10:30 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 
Linda Svahn (S) 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Nils Detlofsson ((L)) 
Mats Seijboldt (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Joacim Hermansson (S) för Tommy Kragh (S) 
Conny Ärlerud (M) för Markus Lundin (KD) 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Sara Eidevald, kommunikatör 
Anna Ljungsten, dataskyddsombud §117 
Nafih Mawlod (S), ersättare som ej tjänstgör 
Magnus Storm (C), ersättare som ej tjänstgör 
Fredrik Vessling (V), ersättare som ej tjänstgör 
Inger Griberg (MP), ersättare som ej tjänstgör 
Fredrik Rosenbecker (SD), ersättare som ej tjänstgör 
 

Utses att 

justera 
Mats Seijboldt (SD) med Jonas Kleber (C) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten torsdag den 27 juni 2019 kl. 15.00 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 
 

 
Paragraf 

 
117 - 129 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustavsson 
 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Kleber 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-06-19 

Anslaget sätts upp 2019-06-28   Anslaget tas ned 2019-07-20   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§117/19 Behandling av personuppgifter i kallelser och protokoll som 

publiceras på kommunens webbplats 
  
§118/19 Utredning av arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd 
  
§119/19 Förbundsordning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

- revidering av § 2 företräda kommunerna i frågor om 
infrastruktur och kommunikationer Ljusnarsberg och 
Hällefors kommun 

  
§120/19 Vattenförsörjningsplan Samhällsbyggnad Bergslagen 
  
§121/19 Utbildning i arbetsmiljöansvar för förtroendevalda i 

kommunstyrelsen 
  
§122/19 Information om försörjningsstöd statistik 
  
§123/19 Remissvar till Boverket 6352/2018 om uppgifter i 

detaljplaner och planbeskrivningar tillgängliggörs och 
behandlas digitalt 

  
§124/19 Svar på motion från Ulla Lundqvist (S) om rensning av träd 

och bilvrak, påfyllning av sand och lagning av brygga vid 
badplatsen Viken i Guldsmedshyttan 

  
§125/19 Svar på medborgarförslag om upprensning av sly längs 

strandpromenaden i Lindesberg 
  
§126/19 Svar på medborgarförslag om cykelbana från Ekenäsvägen till 

Kofallsvägen i Frövi 
  
§127/19 Svar på medborgarförslag om parkering vid lekplats vid 

Tranbärsvägen 
  
§128/19 Delegationsärenden 
  
§129/19 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §117/19   Dnr: KS 2019/106 
 
Behandling av personuppgifter i kallelser och 

protokoll som publiceras på kommunens webbplats 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

• Personuppgifter avseende tjänstepersoner och 
förtroendevalda politiker som har anknytning till deras 
tjänsteutövning eller uppdrag får behandlas i kallelser, 
protokoll och på kommunens anslagstavla. Detta gäller 
även partitillhörighet när det gäller de förtroendevaldas 
politiska uppdrag inom kommunen. 

 
• Personuppgifter i kallelser till de förtroendevalda 

politikerna samt tjänstepersoner som är kallade till 
sammanträdet får innehålla personuppgifter om de inte 
innehåller uppgifter med sekretess. Handlingar med 
sekretess finns att läsa på kansliet.  

 
• Sekretessbelagd information ska aldrig publiceras på 

kommunens anslagstavla eller webbplats.  
 

• Om personuppgifter avseende enskilda personer finns i 
handlingar som ska publiceras på anslagstavlan (eller 
övrig del av webbplatsen) ska dessa maskas innan 
publicering. Känsliga och extra skyddsvärda 
personuppgifter ska aldrig finnas med vid publicering på 
anslagstavlan.   

 
• I anknytning till anslagstavlan publicera texten: ”Vissa 

personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på 
lindesberg.se med anledning av dataskyddsförordningen 
eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna 
offentliga handlingar så är du alltid välkommen att 
kontakta oss.” 

 

• En utvärdering för att se effekterna ska ske i januari 
2020. 

 
 

Ärendebeskrivning 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen uppdrog till kommundirektören (KS §85/19) 
att utreda hur andra kommuner och regioner hanterar 
personuppgifter i bland annat kallelser och protokoll.  

 

En förfrågan har sänts till 71 olika kommuner och regioner samt 
ett kommunalförbund, varav 48 svar inkommit.  
 
Kommunstyrelsen tar den 19 juni 2019 del av inkomna svar.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen besluta 
 

• Personuppgifter avseende tjänstepersoner och 
förtroendevalda politiker som har anknytning till deras 
tjänsteutövning eller uppdrag får behandlas i kallelser, 
protokoll och på kommunens anslagstavla. Detta gäller 
även partitillhörighet när det gäller de förtroendevaldas 
politiska uppdrag inom kommunen. 

 
• Personuppgifter i kallelser till de förtroendevalda 

politikerna samt tjänstepersoner som är kallade till 
sammanträdet får innehålla personuppgifter om de inte 
innehåller uppgifter med sekretess. Handlingar med 
sekretess finns att läsa på kansliet.  

 
• Sekretessbelagd information ska aldrig publiceras på 

kommunens anslagstavla eller webbplats.  
 

• Om personuppgifter avseende enskilda personer finns i 
handlingar som ska publiceras på anslagstavlan (eller 
övrig del av webbplatsen) ska dessa maskas innan 
publicering. Känsliga och extra skyddsvärda 
personuppgifter ska aldrig finnas med vid publicering på 
anslagstavlan.   

 
• I anknytning till anslagstavlan publicera texten: ”Vissa 

personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på 
lindesberg.se med anledning av dataskyddsförordningen 
eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna 
offentliga handlingar så är du alltid välkommen att 
kontakta oss.” 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att en utvärdering för att 
se effekterna ska ske i januari 2020. 
 
Beslutsgång 

 

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

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Dataskyddsombud 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §118/19   Dnr: KS 2018/304 
 
Utredning av arbetsmarknadsenheten och 

försörjningsstöd 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen avvaktar med en omorganisation gällande 
arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd. Uppdraget ska 
ingå i kommundirektörens befintliga uppdrag att genomföra en 
genomlysning och översyn av Lindesbergs kommuns befintliga 
nämnds- och förvaltningsorganisation med förslag till 
förändringar i organisationsstruktur, beslut enligt KS §99/19 
punkt 6.  
 
En styrgrupp bestående av kommunal- och oppositionsråd ska 
bildas för att vara till hjälp för kommundirektören i diskussioner 
gällande arbetsmarknadsenheten, försörjningsstöd och 
definitionen av egen försörjning och arbetslinjen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 augusti 2018 att uppdra till 
kommundirektören att se över möjligheten, med för- och 
nackdelar, att lägga ihop verksamheterna arbetsmarknadsenhet 
och försörjningsstöd.  

 
Den 8 januari 2019 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till 
kommundirektören att ta fram tre olika förslag till organisation 
där arbetslinjen ska gälla samt presentera möjliga konsekvenser 
av dessa förslag. Delredovisning ska ske vid kommunstyrelsens 
sammanträde i mars 2019.  

 
Delredovisning daterad den 15 mars 2019 överlämnas till 
kommunstyrelsen den 26 mars 2019 för vidare 
ställningstagande. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen avvaktar med en omorganisation gällande 
arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att arbeta 
fram en tydlig uttalad arbetslinje genom samverkan mellan 
politiker och tjänstepersoner under 2019 för att antas politiskt 
att gälla senast från den 1 januari 2020. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att:  
 

• Kommunstyrelsen avvaktar med en omorganisation 
gällande arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd. 
Uppdraget ska ingå i kommundirektörens befintliga 
uppdrag att genomföra en genomlysning och översyn av 
Lindesbergs kommuns befintliga nämnds- och 
förvaltningsorganisation med förslag till förändringar i 
organisationsstruktur, beslut enligt KS §99/19 punkt 6.  

 
• En styrgrupp bestående av kommunal- och 

oppositionsråd ska bildas för att vara till hjälp för 
kommundirektören i diskussioner gällande 
arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd. 

 

Linda Svahn (S) föreslår tillägg till Irja Gustavsson (S) förslag 
punkt 2: 
 

• En styrgrupp bestående av kommunal- och 
oppositionsråd ska bildas för att vara till hjälp för 
kommundirektören i diskussioner gällande 
arbetsmarknadsenheten, försörjningsstöd och 
definitionen av egen försörjning och arbetslinjen. 

 
Beslutsgång 

 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Irja Gustavsson 
(S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Irja 
Gustavsson (S) förslag. 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt Linda Svahn (S) tilläggsförslag och finner att 
förslaget godkänns. 
 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommundirektör 
 
För kännedom: 

Tillväxtförvaltningen 
Socialförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §119/19   Dnr: KS 2019/175 
 
Förbundsordning för Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen - revidering av § 2 företräda kommunerna 

i frågor om infrastruktur och kommunikationer 

Ljusnarsberg och Hällefors kommun 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 
 

• ändring i förbundsordningen §2 andra stycket genom att 
”Förbundet företräder på kommunernas uppdrag 
kommunernas strategiska arbete avseende infrastruktur 
och kommunikationer” utgår. 
 

Ärendebeskrivning 

 
Sedan 2017 har förbundet haft i uppdrag att företräda 
medlemskommunernas gemensamma intressen inom 
infrastruktur och kommunikationer. Kompetensen att företräda 
kommunerna har köpts av Lindesbergs kommun under 2017-
2018. 
 
Tanken var att förbundet självt skulle tillskansa sig denna 
kompetens under 2019 och framåt men det kräver en enighet 
bland medlemskommunerna. 
 
Nu vill Ljusnarsbergs och Hällefors kommun istället bedriva 
detta arbete inom respektive kommun vilket därmed kräver en 
justering av förbundsordningens § 2. 
 
Lindesbergs kommun kommer anställa en Infrastruktur 
ansvaring, som även Nora kommun kommer avropa uppdrag 
från. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta 
 

• ändring i förbundsordningen §2 andra stycket genom att 
”Förbundet företräder på kommunernas uppdrag 
kommunernas strategiska arbete avseende infrastruktur 
och kommunikationer” utgår. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
För kännedom: 

Nora kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Hällefors kommun 
 

 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (22) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §120/19   Dnr: KS 2019/67 
 
Vattenförsörjningsplan Samhällsbyggnad Bergslagen 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag 
till vattenförsörjningsplan. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på uppdrag av 
medlems-kommunerna tagit fram ett förslag till 
vattenförsörjningsplan. Vattenförsörjningsplanen har utarbetats 
av Sweco i nära samarbete med förbundet. Även 
samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har deltagit i 
framtagandet av innehållet i planen. 
 
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att beskriva nuvarande 
och potentiella framtida vattentäkter, samt åskådliggöra 
tillgången av vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun. Vidare 
avses vattenförsörjningsplanen utgöra ett kunskapsunderlag 
genom att beskriva vattenresurserna, dess kapacitet, kvalitet, 
risker, påverkan och skydd. Även förslag på förbättringsåtgärder 
redogörs. 
 
Vattenförsörjningsplanen ska fungera som stöd för att skydda 
nuvarande och potentiella framtida vattentäkter, vid bland 
annat framtagande av översikts- och detaljplaner samt 
etablering av industri- och bostadsområden. Kompletterande 
kartmaterial tillgängliggörs inom samhällsbyggnad Bergslagen. 
 
Förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag 
till vattenförsörjningsplan. 
 

_____ 

 
För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §121/19   Dnr: KS 2019/177 
 
Utbildning i arbetsmiljöansvar för förtroendevalda i 

kommunstyrelsen 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Personalchef Carina Fyrpihl informerar kommunstyrelsen om 
förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar.  
 
Sveriges kommuner och landsting har spelat in nio filmer som 
förtydligar de förtroendevaldas arbetsmiljöansvar och 
presenterar det regelverk som gäller på arbetsmiljöområdet. 
Kommunstyrelsen tar del av första och andra delen av 
utbildningspaket om förtroendevaldas arbetsmiljöansvar. 
 
Förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

 

_____ 

 
För kännedom: 

Personalchef 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §122/19   Dnr: KS 2019/199 
 
Information om försörjningsstöd statistik 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Johanna Stunz från socialförvaltningen informerar 
kommunstyrelsen om socialtjänstlagen och ger en lägesrapport 
med statistik och utmaningar inför framtiden.  
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 

_____ 

 
För kännedom: 

Socialförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §123/19   Dnr: KS 2019/160 
 
Remissvar till Boverket 6352/2018 om uppgifter i 

detaljplaner och planbeskrivningar tillgängliggörs och 

behandlas digitalt 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

• Lindesbergs kommun ställer sig bakom 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens svar, 
Kommunens enda erinran är att geodata med digitala 
detaljplaner bör vara i formen ”öppen data” och kunna 
laddas ner och användas utan kostnad. 
 

Ärendebeskrivning 

 
Remissen från Boverket behandlar ett förslag som behandlar 
frågan om vilka typer av filformat som ska användas samt vilka 
som ska bära ansvaret för att lagra och skicka information. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

• Lindesbergs kommun ställer sig bakom 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens svar, 
Kommunens enda erinran är att geodata med digitala 
detaljplaner bör vara i formen ”öppen data” och kunna 
laddas ner och användas utan kostnad. 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Boverket 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §124/19   Dnr: KS 2018/303 
 
Svar på motion från Ulla Lundqvist (S) om rensning av 

träd och bilvrak, påfyllning av sand och lagning av 

brygga vid badplatsen Viken i Guldsmedshyttan 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla 
motionen. Medel tas ur det egna kapitalet.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Ulla Lundqvist (S) inkommer med en motion daterad den 28 
augusti 2018 där hon föreslår rensning av sly, träd och bilvrak, 
påfyllning av sand, lagning av bryggan samt att bänkar runt 
grillplatsen ställs upp vid badplatsen Viken i Guldsmedshyttan.  
 
Samhällsförbundet Bergslagen inkom med yttrande daterat den 
1 mars 2019 där det framkommer att en investeringskostnad för 
bänkar till grillplatsen samt påfyllning av sand vid strandkanten 
beräknas till ca 7tkr. Om förbundet tilldelas medel, kommer 
detta att utföras under vår/sommar 2019. 
 
Slyröjning samt reparation av bryggsektionen ingår i den 
ordinarie skötseln för badet och kommer att utföras under 
våren. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. Medel tas ur det 
egna kapitalet.  

 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §125/19   Dnr: KS 2018/332 
 
Svar på medborgarförslag om upprensning av sly 

längs strandpromenaden i Lindesberg 
 

Beslut 

 

Medborgarförslaget besvaras med yttrande från 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 14 
september 2018 en upprensning av vassruggen längs 
strandpromenaden. 
 
Samhällsförbundet Bergslagen inkommer med yttrande där det 
framgår att vassröjning inte ingår i den normala driften av 
strandpromenaden. Samhällsbyggnadsförbundets bedömning är 
att vattenväxternas utbredning inte motiverar någon extra 
insats i dagsläget. 
 
En dagvattendamm utreds för närvarande i kanalen mellan 
Loppholmen och strandpromenaden. Om en damm ska byggas, 
rensas kanalen lämpligen då. 
 
Förslag till beslut  

 
Medborgarförslaget besvaras med yttrande från 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

 

_____ 

 
För kännedom: 

Förslagsställaren 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §126/19   Dnr: KS 2018/393 
 
Svar på medborgarförslag om cykelbana från 

Ekenäsvägen till Kofallsvägen i Frövi 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen uppdrar åt infrastrukturansvarig att verka för 
att Trafikverket prioriterar medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 

 
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 18 
oktober 2018 att en cykelbana byggs mellan Ekenäsvägen till 
Kofallsvägen i Frövi för att öka säkerheten för cyklisterna. 
 
I ett yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen daterat den 
19 mars 2019 så framkommer det att kommunen inte 
bestämmer över Centralvägen som förbinder Ekenäsvägen och 
Kofallsvägen då den inte är en kommunal väg utan en statlig. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är positiv till föreslagen 
utbyggnad av ny cykelbana ur trafiksäkerhet- och 
tillgänglighetssynpunkt för att skapa förutsättningar till ett 
säkert och hållbart resande.  
 
Trafikingenjör Håkan Blaxmo inkom med tjänsteskrivelse 1 april 
2019 där han föreslår att infrastrukturansvarig får i uppdrag att 
verka för att Trafikverket prioriterar medborgarförslaget. 

 
Förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen uppdrar åt infrastrukturansvarig att verka för 
att Trafikverket prioriterar medborgarförslaget. 
 
_____ 

 
För åtgärd: 

Infrastukturansvarig 
 
För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Förslagsställaren 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §127/19   Dnr: KS 2018/298 
 
Svar på medborgarförslag om parkering vid lekplats 

vid Tranbärsvägen 
 

Beslut 

 

Medborgarförslaget avslås. 
 
Ärendebeskrivning 

 
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 22 
augusti 2018 att två parkeringsfickor ordnas vid Tranbärsvägen 
upp mot bostadsområdet Hjortron-Tranbärsvägen. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande 
daterat den 1 mars 2019 där det framkommer att det finns 
förutsättningar för att anlägga en ca 15 meter lång parkeringsyta 
på västra sidan av Tranbärsvägen. Kostnaden för att anlägga 
grusad parkering samt uppsättning av vägmärken uppskattas till 
ca 50tkr. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet föreslår att Lindesbergs kommun 
antar medborgarförslaget om att anlägga en parkeringsplats på 
västra sidan av Tranbärsvägen och att förbjuda parkering på 
plats som är olämplig att ställa fordon på. 
 
Om Lindesbergs kommun antar förslaget att anlägga en grusad 
parkering samt uppsättning av vägmärken, innebär detta att 
förbundet måste tilldelas extra budgetmedel 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår 

 

Medborgarförslaget avslås. 

 

_____ 

 
För kännedom: 

Förslagsställaren. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §128/19 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2019-04-30 Avtal för lagring av fotografier bilder - 
lagringstjänst Dnr  

  

 
2019-05-21 Förordnande som tillförordnad 
kommundirektör under kommundirektörens semester 
31 maj 2019 Dnr  

  

 
2019-05-21 Förordnande som tillförordnad 
kommundirektör under kommundirektörens semester 3 
juni 2019 Dnr  

  

 
2019-05-22 Yttrande över Överklagan av KF §178 
beslut 2018-12-12 antagande av detaljplan för Lindesby 
1:13 med flera Målnr P 363-19 Dnr KS 2019/166 

  

 
2019-06-07 Förordnande som tillförordnad 
kommundirektör under kommundirektörens semester 
1-5 juli 2019 vecka 27 Dnr  

  

 
2019-06-07 Förordnande som tillförordnad 
kommundirektör under kommundirektörens semester 
8-12 juli 2019 vecka 28 Dnr  

  

 
2019-06-10 Avtal för byggväg i Kullgatans förlängning 
Bangatan-Hermantorpsvägen samt järnvägskorsning 
Kristinavägen- Schröders backe-Banvägen Dnr  

  

 
 
2019-02-19 Tillförordnad personalchef Dnr    

 
2019-05-21 Tjänsteförrättande personalchef Dnr    
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-04-12 Yttrande över planbesked för detaljplan för 
verksamhetsområdet i Stråssa gruva Kårberget 2:20 Dnr 
KS 2019/124 

  

 
2019-05-23 Svar på överklagan om den politiska 
beslutsprocessen över nedläggning av verksamheterna 
för Ramshyttans skola, Rockhammars skola samt 
förskolan Lönngården i Rockhammar Dnr KS 2019/159 

  

 
2019-06-05 Tillägg till medborgarförslag om fortsatt 
drift av F1-5 i Ramshyttans skola Dnr KS 2019/164 

  

 
 
2019-05-29 Förordnande som tillförordnad 
ekonomichef och stabschef för 
kommunledningskontoret Dnr  

  

 
 
2019-06-03 Förordnande som tillförordnad 
förvaltningschef för tillväxtförvaltningen 5-7 juni 2019 
Dnr  

  

 
2019-06-03 Uppdragsavtal för arkeologisk 
förundersökning Frövi 1:46 och Heden 1:11 Dnr 
AKK2015/403 

  

 
2019-06-04 Medfinansieringsavtal Frövi 
funktionsutredningar till ombyggnaden av Frövi 
Bangård spår 4-6 och växelanslutning till 
Bergslagsbanan Dnr  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §129/19 
 
Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2019-05-15 Samhällsbyggnadsnämnden § 118 Beslut 
om föreläggande att åtgärda den bristfälliga 
avloppsanläggningen Lindesberg Östra Öskevik 5:18 
senast 2019-12-31 samt delgivningskvitto Dnr 
AKK2016/50 

  

 
 
2019-05-13 BUN § 54 Uppföljning och analys 2019 för 
barn- och utbildningsnämnden - lägesrapport april Dnr 
KS 2019/116 

  

 
2019-05-15 Protokoll från Bergslagens 
överförmyndarnämnd 15 maj 2019 Dnr  

  

 
2019-05-16 SN § 52 Uppföljning och analys 2019 för 
socialnämnden - lägesrapport april Dnr KS 2019/116 

  

 
2019-05-27 Protokoll från Samordningsförbundet 
SOFINT 2 april 2019 Dnr  

  

 
 
2019-04-16 Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
sammanträde 2019-04-16 Dnr  

  

 
2019-05-21 Protokoll från gemensamt sammanträde 
med Kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning (KRF) och Kommunala 
pensionärsrådet (KPR) 2019-05-21 Dnr  

  

 
 
2019-05-07 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 
sammanträde den 7 maj 2019 - Uppföljning och analys 
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april 2019 för tillväxtutskottet - lägesrapport Dnr KS 
2019/116 

 
 


