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Plats och tid:

Näset, kl. 09:00-16:00

Beslutande:

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

Tjänstgörande
ersättare:
Övriga deltagare:

Utses att justera

Nafih Mawlod (S) ersätter Tommy Kragh (S)
Fredrik Sundén Vessling (V) ersätter Ulf Axelsson (V)

Elin Axelsson (S)
Sofié Krantz (S)
Magnus Storm (C)
Jan Hansson (M)
Göran Gustavsson (M)
Conny Ärlerud (M)
Tommy Lönnström (SD)
Inger Griberg (MP)
Henrik Arenvang, Kommundirektör
Anette Persson, Controller
Charlott Lindström, Infrastrukturansvarig
Håkan Blaxmo, Trafikingenjör
Madde Gustafsson, Förvaltningschef Socialförvaltningen
Michael Lindström, Tf. Avfallschef
Rouzbeh isa, kommunsekreterare

Lillemor Bodman (M) med Fredrik Rosenbecker (SD) som
ersättare
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Justeringens plats
och tid:
Underskrifter

2022-01-25
Kommunhuset, 28 januari 2022
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Justerandes signatur

_______________________________
Rouzbeh Isa

Paragraf

1 - 23

__________________________________________________________
Bengt Storbacka
__________________________________________________________
Lillemor Bodman

Utdragsbestyrkande
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2022-01-25

Ärendeförteckning
§1/22

Godkänna deltagande på distans

§3/22

Utvärdering och redovisning av Resursjobb till och med
november 2021

§2/22

§4/22
§5/22
§6/22
§7/22
§8/22
§9/22

§10/22
§11/22
§12/22
§13/22
§14/22

Justerandes signatur

Kommundirektören informerar

Uppföljningen av projekt socialpedagoger 2021

Anmälan som leverantör av samhällsviktig tjänst till
Livsmedelsverket enligt NIS-lagstiftningen för leverans och
distribution av dricksvatten

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, begäran av medel för
att utreda befintliga VA-verksamheter i Lindesberg kommun
Remissvar Länstransportplan i Örebro län 2022–2033

Hur Lindesbergs kommun tillämpar Lag 2018:1937 om
tillgänglighet till digital offentlig service
Fördelning av statlig ersättning från Migrationsverket

Riktlinje Brottsförebyggande rådet i Lindesbergs kommun

Medelstilldelning för Samordningsförbundet i norra Örebro län
SOFINT 2022
Gemensam budget för barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden – ombudgetering från år 2022

Motion från Tomas Klockars (M) om justering av protokoll
genom elektronisk signering

Motion från Lillemor Bodman (M) om kommunstyrelsen och
kommunfullmäktiges behandling av beslutade motioner

Utdragsbestyrkande
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§15/22
§16/22
§17/22
§18/22
§19/22
§20/22
§21/22
§22/22
§23/22

Justerandes signatur

2022-01-25

Komplettering till svar på motion från Lillemor Bodman (M) om
farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg

Medborgarförslag gällande gatubelysning Snickartorpsvägen 10 i
Vedevåg
Medborgarförslag om säker gångväg över riksväg 50 i
Guldsmedshyttans centrum och till Råsshallen
Medborgarförslag om övergångsställe vid rondellen i
Guldsmedshyttan
Avgifter för matlådor inom hemtjänsten

Fyllnadsval av 1 ledamot i Rådet för skola, utbildning och
kompetensförsörjning, Region Örebro län 2019–2022 efter Linda
Svahn (S)
Yttrande över en förbättrad förpackningsinsamling nya roller för
kommuner och producenter Dnr 21–01420
Meddelanden

Delegationsärenden

Utdragsbestyrkande
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2022-01-25
KS §1/22

Dnr:

Godkänna deltagande på distans
Beslut
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans
under dagens sammanträde på grund av covid-19.
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 samtliga ledamöter deltar på distans
under dagens sammanträde på grund av covid-19.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-01-25
KS §2/22

Dnr:

Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen
Ärendebeskrivning

Kommundirektören informerade om följande:
• Corona situationen i kommunen och nya
rekommendationer och riktlinjer för verksamheter inom
Lindesbergs kommun.
• Information om Samhällsbyggnad Bergslagen
• Politisk organisation
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-01-25
KS §3/22

Dnr: KS 2019/256

Utvärdering och redovisning av Resursjobb till och
med november 2021
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Resursjobb har funnits sedan 2020, ett koncept som kombinerar
anställning med kompetenshöjande insatser. Syftet är att rusta
individer som kan komma vidare till studier eller arbete efter
maximalt 2 år.
Sedan starten har 30 resursjobb tillsatts, varav 8 hunnit
avslutas. Majoriteten har gått vidare till studier då låg
utbildningsbakgrund är en av de främsta orsakerna till
långtidsarbetslöshet och försörjningsstödsberoende.

Pandemin har försvårat placeringar inom kommunala
verksamheter, likväl som förflyttning till reguljära anställningar.
Under senhösten 2021 har arbetsmarknadens stärkts ånyo och
framledes finns möjligheter till att få ut fler i reguljärt arbete.
Utmaningar med resursjobben har varit målgruppen som
omfattats – det är få försörjningsstödstagare vars behov av
rustande insatser tillgodoses efter ett år. Många har långvariga
och större behov än så, vilket har gjort att vi öppnat upp
anställningarna för fler än det var tänkt inledningsvis. Det har i
sin tur förlängt vägen till egen försörjning via reguljärt arbete.

I november har vi utvärderat konceptet bland de deltagare som
innehar en serviceassistentanställning inom ramen för
Resursjobb. Resultaten redovisas enligt bilaga till
tjänsteskrivelsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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För kännedom:
Socialförvaltningen, försörjningsstöd
Tillväxtförvaltningen, arbetsmarknadsenheten och
vuxenutbildning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-01-25
KS §4/22

Dnr: KS 2020/192

Uppföljningen av projekt socialpedagoger 2021
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Åsa Jönsson biträdande verksamhetschef för grunskolan har
presenterat arbetet kring socialpedagoger.

Kommunstyrelsen har sedan ett år tillbaka beslutat om en
prioritering som innebär att man finansierar två av våra totalt 4
socialpedagoger på våra tre 7–9-skolor. Vi vet att många elever
har en svår socioekonomisk bakgrund och att den psykiska
ohälsan bland ungdomar ökar. Skolan har en viktig roll i
ungdomarnas vardag och med hjälp av socialpedagogerna kan vi
på ett förstärkt sätt stödja elever som på olika sätt har
utmaningar inom det psykosociala området.
Våra socialpedagoger möter upp elever när skoldagen börjar, de
kontaktar vårdnadshavare, de finns bland eleverna i de fria
situationerna, de jobbar förebyggande och åtgärdande mot
kränkande behandling, de hjälper elever att reda ut konflikter
och de samverkar med skolans elevhälsa. De bidrar också till att
lärare får fokusera på undervisning så att inte dyrbar lektionstid
går till att lösa konflikter, ringa till vårdnadshavare för att en
elev ej dykt upp etc. På så sätt ser vi att socialpedagogerna
bidrar både till ett socialt gott klimat men även ett förbättrat
kunskapsresultat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Ledamöternas förslag till beslut
Nils Detlofsson (L) yrkar på återremiss med följande motivering:
Gör en utvärdering av socialpedagogernas arbete
•

Justerandes signatur

Hur har de och andra kompletterande kompetenser
förbättrat lärarnas situation

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-25
•
•
•

Hur har de och andra kompletterande kompetenser
förbättrat elevernas situation
Hur många kompletterande kompetenser finns idag i
skolan och bör det finnas fler
Hur mycket medel har sökts från Skolverket för dessa

Pär- Ove Lindqvist (M), Markus Lundin (KD), och Tom Persson
(SD) yrkar bifall till Nils Detlofsson förslag om återremiss.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och ska genomföras.

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst för återremiss.

Ordförande har utslagsröst och lägger sin röst sist.

Med 8 Ja-röster och 7 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att
ärendet ska avgöras idag.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Kristine Andersson (S)
John Omoomian (S)
Jonas Bernström (S)
Nafih Mawlod (S)
Jonas Kleber (C)
Mathz Eriksson (C)
Fredrik Sundén Vessling (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Lillemor Bodman (M)
Markus Lundin (KD)
Nils Detlofsson (L)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Tom Persson (SD)
Bengt Storbacka (S), ordförande
Summa

Justerandes signatur

Ja-röst
x
x
x
x
x
x
x

x
8

Utdragsbestyrkande

Nej-röst Avstår

x
x
x
x
x
x
x

7

0
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2022-01-25
Ordförande frågar om styrelsen kan besluta enligt liggande
förslag och finner så beslutat.
Reservationer

Pär-Ove Lindqvist (M)Lillemor Bodman (M), Markus Lundin
(KD), Nils Detlofsson (L), Fredrik Rosenbecker (SD), Jari
Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD) reserverar sig till
förmån för förslag om återremiss.
För kännedom:

Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-01-25
KS §5/22

Dnr: KS 2021/286

Anmälan som leverantör av samhällsviktig tjänst till
Livsmedelsverket enligt NIS-lagstiftningen för
leverans och distribution av dricksvatten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
• Lindesbergs kommun ska anmälas som leverantör av
samhällsviktig tjänst till Livsmedelsverket enligt den så
kallade NIS-lagstiftningen (lagen (2018:1174) om
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala
tjänster) gällande leverans och distribution av
dricksvatten.
• Lindesbergs kommun lämnar i uppdrag åt
Samhällsbyggnad Bergslagen att efterleva NISlagstiftningen vilket innefattar att
o Utveckla och bedriva ett systematiskt
informationssäkerhetsarbete
o Utveckla en förmåga att hantera och rapportera
inträffade incidenter som orsakat störning i den
samhällsviktiga tjänsten
Ärendebeskrivning
Sedan augusti 2018 gäller lagen (2018:1174) om
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.
Lagen baseras på ett EU-direktiv (NIS-direktivet) och
kompletteras av en förordning samt föreskrifter utfärdade av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Dessa
författningar benämns sammantaget för NIS-lagstiftningen,
vilken pekar ut sju samhällsviktiga sektorer med tillhörande
tillsynsmyndigheter som också har föreskriftsrätt inom
respektive sektor.

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster som faller under NISlagstiftningen ska anmäla detta till respektive tillsynsmyndighet,
bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete samt
rapportera inträffade incidenter till MSB.
En av sju samhällsviktiga sektorer som pekas ut i lagstiftningen
är leverans och distribution av dricksvatten där Livsmedelsverket

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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är tillsynsmyndighet. Anmälningspliktiga leverantörer är sådana
som tillhandahåller dricksvatten till 1) minst 20 000 personer
eller 2) akutsjukhus.
Leverans och distribution av dricksvatten i Lindesbergs, Noras,
Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner ombesörjs av
Samhällsbyggnad Bergslagen som ägs av de fyra kommunerna
och som är huvudmän. Av dessa är det dock endast Lindesbergs
kommun som faller under lagen enligt kriterierna ovan. Detta
innebär att Lindesbergs kommun är anmälningspliktig och har
att efterleva kraven i lagstiftningen.
Samhällsbyggnad Bergslagen bör därför ges i uppdrag av
Lindesbergs kommun att efterleva NIS-lagstiftningen vilket i
stort omfattar att bedriva ett systematiskt
informationssäkerhetsarbete samt att ha förmåga att hantera
och rapportera inträffade incidenter som orsakat störning i den
samhällsviktiga tjänsten. Uppfyllandet av uppdraget ska också
kunna följas upp av Lindesbergs kommun i samverkan med
Samhällsbyggnad Bergslagen.
För att kunna efterleva NIS-lagstiftningen måste
Samhällsbyggnad Bergslagen ställa och följa upp lämpliga krav
på underleverantörer av relevanta tjänster och produkter.

Kontakt har förts med Livsmedelsverket för att säkerställa att
ovanstående tolkning av NIS-lagstiftningen är korrekt och att
föreslaget upplägg är lämpligt.

Efterlevnaden av NIS-lagstiftningen kommer med stor
sannolikhet att i framtiden granskas av tillsynsmyndigheten
Livsmedelsmedelverket. Ett sådan granskning kan omfatta
Lindesbergs kommun och Samhällsbyggnad Bergslagen
inklusive dessas överenskommelser, samt kontrakterade
underleverantörer.

Tidigare är Samhällsbyggnad Bergslagen anmälda till
Livsmedelsverket, vilket ska ändras till Lindesbergs kommun.
Lindesbergs IT-chef har tidigare kommunicerat ovanstående
med kommundirektören för Lindesbergs kommun och
förbundsdirektören för Samhällsbyggnad Bergslagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
• Lindesbergs kommun ska anmälas som leverantör av
samhällsviktig tjänst till Livsmedelsverket enligt den så
kallade NIS-lagstiftningen (lagen (2018:1174) om
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala
tjänster) gällande leverans och distribution av
dricksvatten.
• Lindesbergs kommun lämnar i uppdrag åt
Samhällsbyggnad Bergslagen att efterleva NISlagstiftningen vilket innefattar att
o Utveckla och bedriva ett systematiskt
informationssäkerhetsarbete
o Utveckla en förmåga att hantera och rapportera
inträffade incidenter som orsakat störning i den
samhällsviktiga tjänsten
För åtgärd:
Säkerhetsskyddschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-01-25
KS §6/22

Dnr: KS 2021/130

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, begäran av
medel för att utreda befintliga VA-verksamheter i
Lindesberg kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i samband
med budget 2023 anslå 589 000 kr för att utreda befintliga VAverksamheter i Lindesbergs kommun

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsområden utgör
grunden för hela den kommunala VA-verksamheten.
Det är endast inom verksamhetsområdena som lag (2006:412)
om allmänna vattentjänster gäller. Den lag som reglerar
skyldigheter och rättigheter för såväl kommun, huvudman och
fastighetsägare. Av vattentjänstlagen följer även att
kommunernas beslutade ABVA och VA-taxor endast gäller inom
verksamhetsområdena.

Enligt vattentjänstlagen 7 § ska det framgå vilka fastigheter som
ett verksamhetsområdesbeslut omfattar. Detta görs tydligast
med en fastighetslista och tillhörande kartunderlag.

I dagsläget har förbundet endast tillgång till
verksamhetsområdesbeslut som tagits efter förbundets bildande
år 2003. De kartunderlag från före år 2003 som förbundet fått
från kommunerna kan inte verifieras med
verksamhetsområdesbeslut tagna i kommunfullmäktige.
Det är kommunerna (kommunfullmäktige), inte VAhuvudmannen, som bär ansvaret för att beslut om
verksamhetsområden finns antagna, och vilka uppfyller
vattentjänstlagens krav på tydlighet och tillgänglighet. VAkollektivens medel får endast användas inom av kommun
beslutade verksamhetsområden.

På grund av verksamhetsområdesbeslutens juridiska tyngd
enligt vattentjänstlagen 6 §, i kombination med dagens situation

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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där tillgång till många beslut saknas, vill VA-avdelningen
uppmärksamma kommunerna kring problematiken och ge
förslag till lösning.

Den lösning VA-avdelningen har funnit mest lämplig för detta, är
att lägga ut uppdraget till en konsult, genom att presentera en
offertförfrågan till de konsulter som VA-avdelningen har
ramavtal med inom för uppdraget lämplig avtalsgrupp.
Kostnaden för uppdraget uppskattas uppgå till 1 150 000 kr
exkl. moms inklusive konsultkostnad, kostnad för VAavdelningens merarbete och andra oförutsedda kostnader.
Kostnaden fördelas procentuellt mellan de fyra kommunerna
enligt kommunnyckelns värden.

För Hällefors kommun innebär det en total uppskattad kostnad
om 175 000 kr.
För Lindesbergs kommun innebär det en total uppskattad
kostnad om 589 000 kr.

För Ljusnarsbergs kommun innebär det en total uppskattad
kostnad om 118 000 kr.

För Nora kommun innebär det en total uppskattad kostnad om
268 000 kr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i samband
med budget 2023 anslå 589 000 kr för att utreda befintliga VAverksamheter i Lindesbergs kommun
För åtgärd:
Kommunfullmäktige

För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur
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2022-01-25
KS §7/22

Dnr: KS 2021/248

Remissvar Länstransportplan i Örebro län 2022–2033
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande som svar på
remissen.
Ärendebeskrivning

Region Örebro Län har tagit fram en tjänstemannaversion av ny
Länstransportplan och bjudit in till samråd.
Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län har beslutat att
skicka förslaget på remiss utan ett politiskt ställningstagande till
innehållet. Länstransportplanen är en del av Nationell plan för
transportinfrastruktur och Region Örebro län är ansvarig för
framtagande av länsplan, enligt förordning om länsplaner för
regional transportinfrastruktur (SFS 1997:263).
Förslaget avser perioden 2022–2033 och innehåller förslag på
prioriteringar, behov, brister och åtgärder i den regionala
transportinfrastrukturen. Samrådet innehåller även en första
version av strategisk hållbarhetsbedömning som innehåller en
miljöbedömning, enligt lagkrav, och en social
konsekvensbedömning.
Kommunen förbereder nu ett remissyttrande för beslut i
kommunstyrelsen i januari. Samordning sker med
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Nedan beskrivs de
huvudsakliga punkter som yttrandet kommer att formuleras
kring.
Remissen ska besvaras senast den 1 februari 2022.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta:
• Anta förslag till yttrande som svar på remissen.
För åtgärd:
Infrastrukturansvarig

Justerandes signatur
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Dnr: KS 2021/161

Hur Lindesbergs kommun tillämpar Lag 2018:1937
om tillgänglighet till digital offentlig service
Beslut
Kommunstyrelsen besvarar Hörselskadades riksförbund med
kanslichefens förslag till svar.

Ärendebeskrivning
Hörselskadades riksförbund har inkommit med frågor om hur
Lindesbergs kommun tillämpar Lagen om tillgänglighet till
digital offentlig service.
Kanslichefen har skrivit förslag till svar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besvarar Hörselskadades riksförbund med
kanslichefens förslag till svar.
För kännedom:
Hörselskadades riksförbund, Örebrodistriktet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-01-25
KS §9/22

Dnr: KS 2021/280

Fördelning av statlig ersättning från Migrationsverket
Beslut
kommunstyrelsen beslutar
• Av schablonersättningen behålls 300 000 kronor per år
för att finansiera den administrativa kostnaden för
tolktjänster
• Av schablonersättningen behålls åtta procent för att
finansiera utbildningsplikten inom svenska för
invandrare.
• Resterande belopp fördelas till verksamheterna enligt
fördelningsmodell 1 och 2.

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har en antagen riktlinje för Fördelning av
statligersättning från Migrationsverket (schablonersättning). I
den nuvarande fördelning av statligersättning så avsätts 12
procent av schablonersättningen för att finansiera övergripande
kostnader för integrationsarbete, del av en administrativ tjänst
för överförmyndarverksamhet och tolkkostnader i kommunen
och 8 procent för utbildningsplikten inom svenska för
invandrare (SFI). I samband med att mottagandet har minskat
kraftigt så kan fördelningen ändras. Förslaget är att 8 procent
går till utbildningsplikten fortsättningsvis då det är ett
regeringsbeslut att en viss summa ska gå till utbildningsplikten.
300 000 kronor avsätts för att finansiera den administrativa
kostnaden för tolktjänster sedan fördelas resterande del ut till
respektive förvaltning utifrån ålder och fördelningsnyckel.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
• Av schablonersättningen behålls 300 000 kronor per år
för att finansiera den administrativa kostnaden för
tolktjänster
• Av schablonersättningen behålls åtta procent för att
finansiera utbildningsplikten inom svenska för
invandrare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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•

Resterande belopp fördelas till verksamheterna enligt
fördelningsmodell 1 och 2.

För åtgärd:
Ekonomienhet, controller

För kännedom:
Barn- och utbildningsförvaltning
Socialförvaltning
Tillväxtförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20 (44)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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KS §10/22

Dnr: KS 2021/293

Riktlinje Brottsförebyggande rådet i Lindesbergs
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner riktlinje för Brottsförebyggande
rådet i Lindesbergs kommun.

Ärendebeskrivning
Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i
Lindesbergs kommun tar sin utgångspunkt i vision och
inriktningsmål som beslutats i kommunens utvecklingsstrategi
samt i samverkansöverenskommelse mellan Lindesbergs
kommun och lokalpolisområde Lindeberg om samverkan i
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete med syfte att
minska brottsligheten och öka tryggheten.
Syftet med arbetet i LindeBRÅ (Brottsförebyggande rådet i
Lindesbergs kommun) är att samordna lokala insatser för att
öka trygghet och minska brottslighet i enlighet med den lokala
överenskommelsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner riktlinje för Brottsförebyggande
rådet i Lindesbergs kommun.

För åtgärd:
Kommundirektör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-01-25
KS §11/22

Dnr: KS 2021/190

Medelstilldelning för Samordningsförbundet i norra
Örebro län SOFINT 2022
Beslut
kommunstyrelsen avslår socialnämndens begäran om
förstärkning.

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
• Omdisponera budgetanslaget för medlemsbidrag till
Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT),
436 000 kronor från socialnämnden till
kommunstyrelsens ansvarsområde.

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun är medfinansiärer av Samordningsförbundet
i norra Örebro län (SOFINT). Inför år 2022 föreslås ingen
förändring av debiteringen gentemot kommunerna och
Lindesbergs andel uppgår till 510 208 kr.
Budgeten för SOFINT, som finns inom Socialförvaltningen under
verksamheten Ekonomiskt bistånd, uppgår till 436 000 kr.
Budgeten har inte räckt sedan 2018 då medlemsbidraget höjdes
med 150 000 kr årligen. En viss del kunde finansieras genom
omfördelning internt av budget men fortfarande är drygt 70 000
kronor ofinansierade.
Socialnämnden har 2021-08-19, §119 beslutat att:
•
•

”Fortsatt vara medfinansiär av Samordningsförbundet i
norra Örebro län år 2022.
Totala summan är 510 208 kr, förvaltningen har
budgeterade medel på 436 000 kr. Resterande del begärs
från kommunstyrelsen som förstärkning till
socialnämndens budget gällande Samordningsförbundet i
norra Örebro län SOFINT 2022.”

Kommunstyrelsen har sedan tidigare budget för ett flertal
medlemsbidrag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-01-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
besluta:
• Avslå socialnämndens begäran om förstärkning

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
• Omdisponera budgetanslaget för medlemsbidrag till
Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT),
436 000 kronor från socialnämnden till
kommunstyrelsens ansvarsområde

För åtgärd:
Ekonomienheten
För kännedom:
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-01-25
KS §12/22

Dnr: KS 2021/304

Gemensam budget för barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden – ombudgetering från år 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
• Omdisponera 0,5 Mkr från barn- och
utbildningsnämnden till socialnämndens budget

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2021-10-28, § 161 beslutat ”föreslå
kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige
beslutar att den del av den gemensamma pott som
kommunfullmäktige tidigare överflyttat från socialnämndens
budget till barn-och utbildningsnämndens budget återförs till
socialnämnden år 2022.” Beloppet uppgår till 0,5 Mnkr. Anslaget
utgör en delfinansiering av nämndens effektiviseringskrav för
budget 2022.
Potten 1 Mnkr, tillskapades för nämndernas insatser för barnoch ungdomar där det fanns ett gemensamt intresse för båda
förvaltningarna och budgeterades i barn- och
utbildningsnämndens ram. Ett gemensamt arbetsutskott
bildades för samarbetet, men har nu upphört att gälla.
Den gemensamma ledningsgruppen har beslutat att 0,5 Mnkr
skall gå tillbaka till socialnämnden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta:
• Omdisponera 0,5 Mkr från barn- och
utbildningsnämnden till socialnämndens budget
För åtgärd:
Ekonomienheten

För kännedom:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-01-25
KS §13/22

Dnr: KS 2020/122

Motion från Tomas Klockars (M) om justering av
protokoll genom elektronisk signering
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
• Motionen anses besvarad

Ärendebeskrivning
Tomas Klockars (M) har inkommit med en motion där han
föreslår att justering av sammanträdesprotokoll ska ske genom
elektronisk signering (e-signering).

Förvaltningen ser positivt på att införa e-signering för protokoll.
Under 2022 kommer upphandling av diariesystem att
genomföras, ett av kraven kommer att vara e-signering.

På kommunövergripande nivå diskuteras olika lösningar för esignering i kommunens grupp ”Samordning digitalisering”.
Denna grupp träffas en gång per månad och har som uppdrag att
kartlägga kommunens behov och lägga förslag till riktning för
kommunens digitaliseringsarbete.
Det ska dock tilläggas att e-signeringen inte kommer att
digitalisera hela processen för protokoll. För att kunna övergå
till en helt digital process krävs att kommunen har ett e-arkiv,
för att säkerställa bevarandet av handlingarna. Detta finns inte i
dagsläget.
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad.

Ledamöternas förslag till beslut
Pär- Ove Lindqvist (M), Markus Lundin (KD), och Nils Detlofsson
(L) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att motionen anses besvarad
mot bifall och finner att motionen anses besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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26 (44)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-25
Votering begärs och ska genomföras.

Ja-röst för motionen anses besvarad och Nej-röst för bifall av
motionen.
Ordförande har utslagsröst och lägger sin röst sist.

Med 8 Ja-röster och 7 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att
motionen anses besvarad.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Kristine Andersson (S)
John Omoomian (S)
Jonas Bernström (S)
Nafih Mawlod (S)
Jonas Kleber (C)
Mathz Eriksson (C)
Fredrik Sundén Vessling (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Lillemor Bodman (M)
Markus Lundin (KD)
Nils Detlofsson (L)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Tom Persson (SD)
Bengt Storbacka (S), ordförande
Summa

Ja-röst
x
x
x
x
x
x
x

x
8

Nej-röst Avstår

x
x
x
x
x
x
x

7

0

Reservationer
Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M), Markus Lundin
(KD), Nils Detlofsson (L), Fredrik Rosenbecker (SD), Jari
Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD) reserverar sig till
förmån för förslag om bifall.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-01-25
KS §14/22

Dnr: KS 2020/203

Motion från Lillemor Bodman (M) om
kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges
behandling av beslutade motioner
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
• Motionen anses besvarad

Ärendebeskrivning
Lillemor Bodman (M) föreslår i en motion att tid ska anges om
motioner bifalls samt att om det finns någon osäkerhet gällande
genomförandet ska motionen skyndsamt tillbaka till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Antalet motioner och medborgarförslag har ökat markant de
senaste tre åren. Förvaltningen har tidigare svarat på en
interpellation om hanteringen av motioner och
medborgarförslag, samma svar gäller här. När antalet motioner
och medborgarförslag har ökat har inte förvaltningen hunnit
med. Nu jobbar vi med att ta fram tydliga rutiner för hur dessa
ärenden ska hanteras.
Förhoppningen är att rutinerna ska vara färdiga och antagna av
kommunstyrelseförvaltningen till årsskiftet. Målet är att
motionerna ska besvaras snabbare idag.
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad.

Ledamöternas förslag till beslut
Pär- Ove Lindqvist (M), Markus Lundin (KD), Lillemor Bodman
(M) och Jari Mehtäläinen (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att motionen anses besvarad
mot bifall och finner att motionen anses besvarad.

Votering begärs och ska genomföras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-25
Ja-röst för motionen anses besvarad och Nej-röst för bifall av
motionen.
Ordförande har utslagsröst och lägger sin röst sist.

Med 8 Ja-röster och 7 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att
motionen anses besvarad.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Kristine Andersson (S)
John Omoomian (S)
Jonas Bernström (S)
Nafih Mawlod (S)
Jonas Kleber (C)
Mathz Eriksson (C)
Fredrik Sundén Vessling (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Lillemor Bodman (M)
Markus Lundin (KD)
Nils Detlofsson (L)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Tom Persson (SD)
Bengt Storbacka (S), ordförande
Summa

Ja-röst
x
x
x
x
x
x
x

x
8

Nej-röst Avstår

x
x
x
x
x
x
x

7

0

Reservationer
Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M), Markus Lundin
(KD), Nils Detlofsson (L), Fredrik Rosenbecker (SD), Jari
Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD) reserverar sig till
förmån för förslag om bifall.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

29 (44)

2022-01-25
KS §15/22

Dnr: KS 2020/201

Komplettering till svar på motion från Lillemor
Bodman (M) om farthinder och parkeringsförbud på
Åstigen i Lindesberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för vidare
utredning under sommartid.
Ärendebeskrivning
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion om
farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg.
Lillemor föreslår att två farthinder anläggs på Åstigen och att
parkeringsförbud införs på del av Åstigen där vägen är smal.
Motionen beskriver hur trafikstörningar uppkommer på
sträckan och att sopbilar får backa sträckor på grund av
parkerade fordon som hindrar framkomligheten.

Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun återremitterade
motionen till kommunstyrelsen för att komplettera med bilaga
från trafikingenjören.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
• Tacka motionären för inkommen motion.
• Anta komplettering till remissyttrande från
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen som sitt eget och
avslå motionen.
Ledamöternas förslag till beslut
Bengt Storbacka (S) yrkar på att återremittera ärendet för
vidare utredning under sommartid

Beslutsgång
Ordförande ställer liggande förslag mot återremiss och finner att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

För åtgärd:
Trafikingenjör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-01-25
KS §16/22

Dnr: KS 2020/181

Medborgarförslag gällande gatubelysning
Snickartorpsvägen 10 i Vedevåg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar bifalla medborgarförslaget gällande
gatubelysning på Snickartorpsvägen 10 i Vedevåg och att
befintlig belysning kommer att kompletteras med en ny
belysningsstolpe. Kostnaden ryms inom den befintliga budgeten.
Ärendebeskrivning
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där
personen föreslår att gatubelysning bör sättas upp på
Snickartorpsvägen 10 i Vedevåg.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen svarar i remissyttrande
att direktionen beslutar anta förslag gällande
medborgarförslaget, vilket innebär att befintlig belysning
kommer att kompletteras med en ny belysningsstolpe och
kostnaden ryms inom den befintliga budgeten.
Kostnadskalkyl cirka 20 000 kronor.

Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget
gällande gatubelysning på Snickartorpsvägen 10 i Vedevåg och
att befintlig belysning kommer att kompletteras med en ny
belysningsstolpe. Kostnaden ryms inom den befintliga budgeten.
För åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
För kännedom:
Förslagsläggare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

31 (44)

2022-01-25
KS §17/22

Dnr: KS 2021/197

Medborgarförslag om säker gångväg över riksväg 50 i
Guldsmedshyttans centrum och till Råsshallen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
• Medborgarförslaget anses besvarad.
Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har sänts in angående att det för närvarande
är det otryggt att passera RV50 både i höjd med
Guldsmedshyttans centrum och vid Råsshallen. Fordonen som
passerar på riksvägen kör ofta fort och förväntar sig inte att
gångtrafikanter behöver passera riksväg 50. Råsshallen är en
jättefin idrottsanläggning som i stora delar riktar sig till barn
och unga.
Frågeställaren ställer sig undrande om man som förälder ska
vara tvungen att skjutsa sina barn i bil för att dom själva inte kan
ta sig över riksvägen på ett säkert sätt. Det finns också ett
relativt nybyggt, relativt outnyttjat utegym vid Råsshallen,
kanske skulle besökarna öka om det på ett säkert sätt gick att ta
sig till gymmet till fots? Vid överfarten vid rondellen skyms även
sikten för gångtrafikanten när fordon (främst lastbilar) parkerar
på den tidigare "bussfickan", vilket medför att man måste vara
en bra bit ut på vägen för att kunna se om det kommer några
fordon i södergående körfält.

Det är Trafikverket som ansvarar för vägen och att kommunen
inte har rådighet att utföra åtgärder. Lindesbergs kommun kan
endast verka för att försöka påverka Trafikverket. Lindesbergs
kommun deltar genom partnerskapet Bergslagsdiagonalen i
påverkansarbetet att utveckla RV 50 både gällande
framkomlighet och trafiksäkerhet. Åtgärder och förbättringar
som krävs för att hela Rv50/Bergslagsdiagonalen ska ha en hög
och jämn standard. Med en hög och jämn standard menas att
hela stråket ska:
1. Vara en mötesfri väg.
2. Ha minst 100 km/h i hastighet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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3. Ha klass 3 när det gäller vinterväghållning.
4. Ha ett utbyggt system av laddningsstationer för elbilar.
För mer information se bifogad fil Partnerskap
Bergslagsdiagonalen. Kommunen kommer att med sig
dessa frågor i den fortsatta dialogen med
Trafikverket.

För att som medborgare påverka Trafikverket kan man vända
sig till: https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/, där
medborgare kan skicka in frågor och önskemål som berör den
statliga infrastrukturen. Det går även bra att skicka in mejl till
Trafikverkets e-postadress: trafikverket@trafikverket.se.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
besluta.
• Medborgarförslaget anses besvarad.
För kännedom
Förslagsställare

Justerandes signatur
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2022-01-25
KS §18/22

Dnr: KS 2021/95

Medborgarförslag om övergångsställe vid rondellen i
Guldsmedshyttan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
• Medborgarförslaget anses besvarad.
Ärendebeskrivning

Medborgarförslag har sänts in angående övergångsställe vid
rondellen i Guldsmedshyttan. Förslagsläggare lyfter att det är
många skolbarn som ensamma ska korsa riksväg 50, många
bilar som inte stannar eftersom ingen skylt sitter och visar att
det är ett övergångsställe. Hastigheten är idag 50km/h. Sänkt
hastighet skulle göra folk mer uppmärksammade.
Det är Trafikverket som ansvarar för vägen och att kommunen
inte har rådighet att utföra åtgärder.
Lindesbergs kommun kan endast verka för att försöka påverka
Trafikverket.
Det finns en relativt ny utredning från Trafikverket som föreslår
att vägen ska byggas om till 2+1 väg och i samband med det
bygga om ex den här platsen till planskildhet för att öka
säkerheten.
Några beslut är ännu inte fattade och det kommer därför inte
ske än på några år. Men det är en fråga som kommunen just nu
lägger stor vikt vid att påverka till beslut. Lindesbergs kommun
deltar genom partnerskapet Bergslagsdiagonalen i
påverkansarbetet att utveckla RV 50 både gällande
framkomlighet och trafiksäkerhet. Åtgärder och förbättringar
som krävs för att hela Rv50/Bergslagsdiagonalen ska ha en hög
och jämn standard. Med en hög och jämn standard menas att
hela stråket ska:
1. Vara en mötesfri väg.
2. Ha minst 100 km/h i hastighet.
3. Ha klass 3 när det gäller vinterväghållning.
4. Ha ett utbyggt system av laddningsstationer för elbilar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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För mer information se bifogad fil Partnerskap
Bergslagsdiagonalen.

Kommunen kommer att med sig dessa frågor i den fortsatta
dialogen med Trafikverket.
För att som medborgare påverka Trafikverket finns det
kontaktflikar, länk till kontaktflikarna
https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/, där medborgare
kan skicka in frågor och önskemål som
berör den statliga infrastrukturen. Det går även bra att skicka in
mejl till Trafikverkets e-postadress:
trafikverket@trafikverket.se.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
besluta.
• Medborgarförslaget anses besvarad.
För kännedom
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-01-25
KS §19/22

Dnr: KS 2021/305

Avgifter för matlådor inom hemtjänsten
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
• Höja avgiften per matlåda till 57 kr från och med 2022–
03–01. Därefter höjs den årligen i enlighet med
konsumentprisindex.
• Nivån på avgiften för hemkörning ändras inte utan
räknas endast upp i enlighet med årligt
konsumentprisindex

Kommunstyrelsen beslutar
• Övriga punkter återlämnas till Socialnämnden för beslut
med motivering att punkterna ligger inom
socialnämndens ansvarsområde.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda matlådor
inom ordinärt boende enligt beslut SN §53/21. Förvaltningen
har tillsammans med måltidsenheten sett över debiteringen
gentemot de enskilda samt risker och konsekvenser för enskilda
och hur förändringen kommer att påverka producerande
enheter.

Under 2020 levererade Socialförvaltningen 59 438 st matlådor
till enskilda i ordinärt boende. Av dem avsåg 6 034 st
specialkost. För 2021 prognosticeras antalet portioner uppgå till
60 034 st baserat på antalet producerade matlådor under första
kvartalet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
• Höja avgiften per matlåda till 57 kr från och med 2022–
03–01. Därefter höjs den årligen i enlighet med
konsumentprisindex.
• Nivån på avgiften för hemkörning ändras inte utan
räknas endast upp i enlighet med årligt
konsumentprisindex
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Kommunstyrelsen beslutar:
• Övriga punkter återlämnas till Socialnämnden för beslut
med motivering att punkterna ligger inom
socialnämndens ansvarsområde.
För åtgärd:
Kommunfullmäktige
Socialnämnden

För kännedom:
Förvaltningschef socialförvaltningen
Verksamhetschef Vård och omsorg
Verksamhetschef måltidsenheten
Ekonomienheten
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Dnr: KS 2019/2

Fyllnadsval av 1 ledamot i Rådet för skola, utbildning
och kompetensförsörjning, Region Örebro län 2019–
2022 efter Linda Svahn (S)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Linda Svahn (S) avsägelse i
specifika samverkansrådet för skola, utbildning och
kompetensförsörjning från 2021–2022.

Kommunstyrelsen utser Kristine Andersson (S) som ledamot till
specifika samverkansrådet för skola, utbildning och
kompetensförsörjning efter Linda Svahn (S).
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun ska utse en ledamot till de olika specifika
samverkansråden som Region Örebro län har beslutat om:
• Skola, utbildning och kompetensförsörjning
• Infrastruktur och trafik
• Specifika samverkansrådet för kultur
• Folkhälsa, social välfärd och vård

Den 8 september 2021 inkom Linda Svahn (S) med avsägelse av
sitt uppdrag som ledamot i specifika samverkansrådet för skola,
utbildning och kompetensförsörjning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Linda Svahn (S) avsägelse i
specifika samverkansrådet för skola, utbildning och
kompetensförsörjning från 2021–2022.

Kommunstyrelsen utser Kristine Andersson (S) som ledamot till
specifika samverkansrådet för skola, utbildning och
kompetensförsörjning efter Linda Svahn (S).
För åtgärd:
Systemansvarig Troman
För kännedom:
Region Örebro län
Den valde
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KS §21/22

Dnr: KS 2021/318

Yttrande över en förbättrad förpackningsinsamling
nya roller för kommuner och producenter Dnr 2101420
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar
• Anta Direktionens svar som sitt eget och stå bakom
remissvaret från Avfall Sverige med reservation om att
full kostnadstäckning är en väsentlig fråga i
sammanhanget.

Ärendebeskrivning
I november 2021 gick Miljödepartementets remiss om en
förbättrad förpackningsinsamling ut till 143 utvalda
remissinstanser, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora
kommuner var inte med som remissinstans men har möjlighet
att till Miljödepartementet inkomma med synpunkter senast den
7:e februari. Avfall Sverige och SKR svarar som organisation för
sina medlemmar oavsett om de ingår i sändlistan eller ej, deras
remissvar skiljer sig däremot åt vilket inte framkommit förrän
deras svar delgavs kommunerna 17 resp. 21 december. SKR vill
avslå remissen och låta ytterligare utredningar komma fram till
en bättre lösning medans Avfall Sverige står bakom remissen
men framhåller vikten av att full kostnadstäckning uppnås.
I Sverige har producentansvaret funnits sedan 1994, en
förordning som har skapat utrymme för att mer förpackningar
ska återvinnas där både ansvar för insamling och behandling
men även kostnad för densamma ska åligga den som släpper en
förpackning på marknaden, producenten. När plockanalyser
genomförs, lokalt eller nationell visar resultaten samma sak,
ungefär en tredjedel förpackningar återfinns i restavfallet. Det
system som används idag för att samla in förpackningar är inte
tillräckligt effektivt för att möta nationellt uppsatta mål för
insamling och återvinning av förpackningar. Att invänta
ytterligare en utredning skulle bl.a. innebära att
avfallskollektiven inom Samhällsbyggnad Bergslagens område
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fortsatt får bära kostnaden för den del av förpackningar som
hamnar i restavfallet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar
• Anta Direktionens svar som sitt eget och stå bakom
remissvaret från Avfall Sverige med reservation om att
full kostnadstäckning är en väsentlig fråga i
sammanhanget.
Ledamöternas förslag till beslut
Jonas Kleber (C) yrkar bifall till liggande förslag

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
liggande förslag och finner så beslutat.
Reservationer
Nils Detlofsson (L) avstår från att delta i beslutet.
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KS §22/22

Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Kommunstyrelsen:

2021-12-01 Stadshus § 36 Affärs- och verksamhetsplan
2022-2024 för Linde Stadshus AB och dotterbolag Dnr
KS 2021/126
2021-12-01 Stadshus § 34 Internkontrollplan 2022 för
Linde Stadshus och dotterbolagen Dnr KS 2021/238
2021-12-01 Stadshus § 37 Ekonomisk uppföljning
januari-oktober 2021 Dnr KS 2021/38
2021-12-10 Protokoll från kommunövergripande
samverkansgrupp KÖS 10 december 2021 Dnr

2021-12-10 Protokoll från Regionalt samverkansråd 10
december 2021 inklusive länsplan för regional
transportinfrastruktur samt Regional
utvecklingsstrategi Dnr
2021-12-10 Samhällsbyggnadsförbundet § 143 Budget
för 2022 Verksamhetsplan VP 2023-2024 för
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Dnr
2021-12-10 Samhällsbyggnadsförbundet §147
Kommentarer på Revisionsrapport om underhåll och
skötsel av parkmiljöer och skogsinnehav i KNÖLkommuner Dnr

2021-11-11 Protokoll från Partnerskap Bergslagsbanan
11 november 2021 Dnr
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2021-11-12 Protokoll från Kommunövergripande
samverkansgrupp KÖS 12 november 2021 Dnr

2021-12-13 BUN § 120 Verksamhetsplan 2022 för
barn- och utbildningsnämnden Dnr KS 2021/126

2021-12-13 BUN § 121 Internkontrollplan 2022 för
barn- och utbildningsförvaltningen Dnr KS 2021/238

2021-12-13 BUN § 125 Svar på Remiss av motion från
Lillemor Bodman (M) om att öka elevinflytandet och den
demokratiska processen i grundskola och gymnasium
Dnr KS 2021/27
2021-12-15 TN § 87 Uppföljning och Analys oktober
2021 för tillväxtnämnden Dnr KS 2021/38

2021-12-16 Varannandagsutdelning av brev i södra och
mellersta Sverige från och med 31 januari 2022
meddelar PostNord Dnr
2021-11-17 Protokoll från Bergslagens
överförmyndarnamnd 17 november 2021 Dnr

2021-12-17 Meddelande nr 21 Överenskommelse
mellan Sveriges kommuner och regioner SKR och
regeringen Säker digital kommunikation 17 december
2021 Dnr

2021-12-21 Regionstyrelsen RS § 309 Fördelning av
ackumulerat överskott inom Regionhälsan mellan 20052020 Dnr 21RS10453 Dnr
2021-12-15 Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
protokoll 2021-12-15 Dnr KS 2021/39

2021-12-16 Protokollsutdrag från Socialnämndens
sammanträde den 16 december 2021 § 188 Handlingsplan POSOM (psykiskt och socialt
omhändertagande vid större olycka eller kris) Dnr
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KS §23/22

Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärenden läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande fråga ställs av Nils Detlofsson (L) angående
delegationsbeslut Information om att kommunstyrelsen ska anta
en vindbruksplan inför kommande ansökningar om vindkraft
enligt punkt 1.6 Brådskande ärenden Dnr KS 2021/99
•

Har kommunstyrelsens ordförande tagit
delegationsbeslut om att Lindesbergs kommun har ett
temporärt nej angående etablering av vindkraft.

Följande meddelas till Kommunstyrelsen:

2021-12-08 Svar på begäran om medgivande av
överlåtelse av avtal för WSP Sverige AB Dnr KS 2021/12
2021-11-12 Besvärshänvisning Sekretessprövning vid
begäran om utlämnande av allmänna handlingar kopior på Frivillig förhandsinsyn - Support och
underhåll av IT-systemet PersonecP Dnr KS 2021/275

2021-12-13 Information om att kommunstyrelsen ska
anta en vindbruksplan inför kommande ansökningar om
vindkraft enligt punkt 1.6 Brådskande ärenden Dnr KS
2021/99
2021-12-14 Tillförordnad förvaltningschef för
tillväxtförvaltningen under förvaltningschefens
semester 23 och 30 december 2021 samt vecka 1 år
2022 Dnr KS 2021/36

2021-12-15 Svar på föreläggande om
laglighetsprövning enligt kommunallagen målnr 5898-
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21 enligt punkt 1.6 Brådskande ärenden i
kommunstyrelsens delegationsordning Dnr KS
2021/302

2021-12-15 Avsiktsförklaring för busstrafik mellan
Lindesberg och Kopparberg mellan Region Örebro län
Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommun enligt punkt 1.6
Brådskande ärenden i kommunstyrelsens
delegationsordning Dnr KS 2021/309
2021-12-17 Förordnande av tillförordnad
kommundirektör under kommundirektörens semester
27 december 2021 samt vecka 1 2022 Dnr KS 2021/34
2021-12-17 Förordnande som tillförordnad
ekonomichef och stabschef för
kommunstyrelseförvaltningen vecka 52 år 2021 samt
vecka 1 år 2022 Dnr KS 2021/36

2022-01-18 Sekretessprövning vid begäran om
utlämnande av allmänna handlingar - kopior på all
dokumentation i ansökan som Turismutvecklare enligt
punkt 1.4 i kommunstyrelsens delegationsordning Dnr
KS 2022/14

2021-12-20 Köpebrev Försäljning Vibyn 1:34 Vibyn 2 i
Frövi enligt punkt 3.4 i kommunstyrelsens
delegationsordning Dnr KS 2021/310
2021-12-20 Yttrande över ansökan om antagning i
hemvärnet 2021-10-24 Dnr KS 2021/53

2021-12-22 Förordnande som tillförordnad
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen
vecka 52 år 2021 samt vecka 1 år 2022 Dnr KS 2021/36
2021-12-16 KS 2021/6-30 - Begäran om yttrande över
ansökan om tillstånd för skottlossning inom
detaljplanelagt område för Anticimex AB Dnr
A665.281/2021 Dnr KS 2021/6
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2022-01-18 Avtal om lägenhetsarrende Del av
fastigheten Hatten 5 Dnr KS 2022/13
2021-12-21 Tillförordnad personalchef under semester
vecka 52 2021 samt vecka 1 2022 Dnr KS 2021/36
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