
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-08-28  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-9:50   

Beslutande: Irja Gustavsson (S), ordförande 

Linda Svahn (S) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Bengt Storbacka (S) 

Jonas Bernström (S) 

Ingrid Åberg (KD) 

Susanne Karlsson (C)  

  

Tjänstgörande 

ersättare: 
John Omoomian (S) för Kristine Andersson (S) 

Mats Seijboldt (SD) för Per Söderlund (SD) 

Jan Hansson (M) för Anniette Lindvall (M) 

Maria Odheim Nielsen (V) för Daniel Andersson (S) 

Johan Andersson (C) för Jonas Kleber (C) 

Christina Pettersson (C) för Vakant (C) 

Inger Griberg (MP) för Vakant (SD) 

 

  

Övriga deltagare: Helena Randefelt, sekreterare 

Christer Lenke, kommundirektör 

Gunilla Sandgren, ekonomichef 

Ellinor Halldan, kommunsekreterare 

Anette Persson, controller 

 

 

  

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M) med Jonas Bernström (S) som ersättare 

 

  

Justeringens plats 

och tid: 
Kanslienheten torsdagen den 6 september 2018 kl. 15.00  

 

 

  

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

Helena Randefelt 

 

Paragraf 

 

106 - 125 
  

 

 

Ordförande 

 

 

_____________________________________________________ 

Irja Gustavsson 

  

 

 

Justerare 

 

 

_____________________________________________________

Pär-Ove Lindqvist 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen (beslutande) 

Sammanträdesdatum 2018-08-28 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

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

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Ärendeförteckning 

 

§106/18 Föreskrifter om vård av allmänna handlingar i Lindesbergs 

kommun 

  

§107/18 Överskjutande kostnad elledning Sörlunda 

  

§108/18 Riktlinjer för kommunal flaggning i Lindesbergs kommun 

  

§109/18 Avsägelse av uppdraget som ersättare i utskottet för stöd och 

strategi från Virosa Viberg (SD) 

  

§110/18 Dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insats 

  

§111/18 Omdisponering av budget för ferie  

  

§112/18 Firmatecknare - Bemyndigande att teckna avtal med mera 

  

§113/18 Upphörande av riktlinjer för bisysslor 

  

§114/18 Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Örebro län samt 

remissförfarande i Lindesbergs kommun 

  

§115/18 Plan för gestaltning av det offentliga rummet i Lindesbergs 

kommun 2018–2021 

  

§116/18 Svar på Motion från Bengt Storbacka (S) om ett hållbart och 

inkluderat samhälle för alla, om medlemskap i Unesco - LUCS 

  

§117/18 Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om gratis fysisk 

träning för äldre 

  

§118/18 Svar på medborgarförslag om säker gång- och cykelväg vid 

Ålkilsbacken och Sjöbrisen 

  

§119/18 Svar på medborgarförslag om askkoppar utanför biblioteket i 

Lindesberg 

  

§120/18 Svar på medborgarförslag om hyresreducering för hyra av 

gymnastiksal för Storå Gymnastikförening 

  

§121/18 Svar på medborgarförslag om att bygga ett utegym i Frövi 

  

§122/18 Delegationsärenden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

  

§123/18 Meddelanden 

  

§124/18 Omdisponering av investeringsmedel 2018 för lekplats Brodalen 

  

§125/18 Utredning arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §106/18   Dnr: KS 2018/161 

 

Föreskrifter om vård av allmänna handlingar i 

Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta; 

 

1. Föreskrifter om vård av allmänna handlingar i Lindesbergs 

kommun antas.  

2. Föreskrifterna ersätter Kommunalt arkivreglemente antaget 

av KF § 73/2015 

 

Ärendebeskrivning 

 

Varje enskild kommun ska anta föreskrifter om hur arkivhandlingar 

hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Dessa föreskrifter 

gäller utöver det i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen 

(1991:446) antagna bestämmelserna.  

 

Föreskrifterna om vård av allmänna handlingar i Lindesbergs 

kommun innehåller uppdaterad information kring arkivansvar i 

Lindesbergs kommun, samt ett förtydligande av hantering och vård 

av kommunens allmänna handlingar. Föreskrifterna ersätter tidigare 

antaget Kommunalt arkivreglemente antaget av KF § 73/2015. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta; 

 

2. Föreskrifter om vård av allmänna handlingar i Lindesbergs 

kommun antas.  

3. Föreskrifterna ersätter Kommunalt arkivreglemente antaget 

av KF § 73/2015 

 

_____ 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (41)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §107/18   Dnr: AKK2013/118 

 

Överskjutande kostnad elledning Sörlunda 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera investeringsmedel med 

460 000 kronor från projekt nytt villaområde Lindesberg (900 76) 

till projekt (90090) elledning Sörlunda 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunen planerar att exploatera området Sörlunda söder om stora 

Lindesjön inom fastigheten Dalskogen 1:2 i Lindesbergs Kommun. 

 

Vattenfalls elanläggning ML 392 utgör ett hinder för kommunens 

exploatering. I syfte att möjliggöra exploateringen och kommunens 

 planerade åtgärder ska Vattenfall utföra en flyttåtgärd enligt § 2 

 Vattenfalls åtagande och åtgärder. 

 

 Förvaltningen föreslår att medel flyttas inom 2018 års 

 investeringsbudget från projekt nytt villaområde Lindesberg (900 

 76) till projekt (900 90) Elledning Sörlunda för att täcka den 

 överskjutande kostnad som uppkommit för Vattenfalls åtgärd. 

 

 Den totala kostnaden för vattenfalls åtgärd är 4,2 mnkr. 

 

 Vidare föreslår tillväxtförvaltningen i samråd med handläggare på 

 Vattenfall följande prognos för den totala kostnaden för projektet: 

  

 År    Summa (mnkr) 

 Betalt faktura under 2017  1,1 Mnkr 

 Prognos för fakturering under 2018 Ca 2.5 mnkr 

 Prognos för fakturering under 2019 Ca 600 000 kr 

 Prognos för fakturering under 2020 Ca 200 000 kr 

    Totalt ca 4,4 mnkr 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera investeringsmedel med 

460 000 kronor från projekt nytt villaområde Lindesberg (900 76) 

till projekt (90090) Elledning Sörlunda. 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Ekonomienheten 

 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §108/18   Dnr: KS 2017/162 

 

Riktlinjer för kommunal flaggning i Lindesbergs 

kommun 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar; 

 

Riktlinjer för flaggning i Lindesbergs kommun daterat den 22 mars 

2017 antas att gälla från och med den 1 juli 2018 

 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att undersöka om 

det finns föreningar som vill sköta flaggningar på nationaldagen vid 

kommunala anläggningar. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Lindesbergs kommun har sedan tidigare inga tydliga riktlinjer för 

hur flaggning ska ske på kommunala flaggstänger.  

 

Kanslienheten har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit 

fram förslag på riktlinjer för flaggning i Lindesbergs kommun.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2017 § 49 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar;  

 

Sverigefinnarnas dag den 24 februari läggs till som flaggdag i 

riktlinjerna.  

 

Riktlinjer för flaggning i Lindesbergs kommun daterat den 22 mars 

2017 antas att gälla från och med den 1 juni 2017.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2017 § 33 att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att utreda kostnaderna 

för flaggning på kommunens skolor på Svenska flaggans dag den 6 

juni. 

 

Eventuell flaggning på samtliga skolor på Svenska flaggans den den 

6 juni 2018 skulle enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

kosta ungefär 13 600 kronor fördelat på 4 personer eftersom 

flaggorna måste hissas klockan 8 på morgonen och halas senast 

21.00. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Riktlinjer för flaggning i Lindesbergs kommun daterat den 22 mars 

2017 antas att gälla från och med den 1 juli 2018 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Johan Andersson (C) föreslår att kommunstyrelsen ska uppdra till 

kommundirektören att undersöka om det finns föreningar som vill 

sköta flaggningar på nationaldagen vid kommunala anläggningar.  

 

Beslutsgång 

 

Ordförarande tar först upp förvaltningens förslag till beslut och 

finner att förslaget godkänns. 

 

Ordförande tar därefter upp Johan Andersson (C) tilläggsförslag och 

finner att förslaget godkänns. 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Kommundirektör 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §109/18   Dnr: KS 2018/199 

 

Avsägelse av uppdraget som ersättare i utskottet för 

stöd och strategi från Virosa Viberg (SD) 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner Virosa Vibergs (SD) avsägelse som 

ersättare i utskottet för stöd och strategi.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Virosa Viberg (SD) inkom den 6 maj 2018 med avsägelse av 

uppdraget som ersättare i utskottet för stöd och strategi. 

 

Förslag till beslut 

 

Virosa Vibergs (SD) avsägelse som ersättare i utskottet för stöd och 

strategi 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 

 

För kännedom 

Virosa Viberg (SD) 

Utskottet för stöd och strategi 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §110/18   Dnr: KS 2018/217 

 

Dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska 

insats 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner dokumenthanteringsplan för 

elevhälsans medicinska insats  

 

Ärendebeskrivning 

 

Ann-Marie Naulén Lundin är medicinsk ansvarig sjuksköterska 

(MAS) har delvis tillsammans med arkivarie Johan Hagsmo 

reviderat gällande Dokumenthanteringsplan för Elevhälsans 

medicinska insats som fastställdes i kommunstyrelsen 2017-06-13.  

 

De ändringar som är gjorda är:  

 

1. Utifrån uppdaterad lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om journalföring och behandling av 

personuppgifter i hälso-och sjukvården, tidigare benämnd 

SOSFS, 2008:14, nu ändrad till 3 kap. 2§ HSLFS-FS 2016:40. 

Ändring är där vårdgivarens ansvar beskrivs. Tidigare användes 

begreppen tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet med 

förklaringar. I reviderad version skrivs begreppen tillgänglighet, 

riktighet, konfidentialitet och spårbarhet med förklaringar.  

 

2. Pappersjournaler, är ändrat vad gäller förvaring. I tidigare 

version var slutarkivering 5 år efter sista anteckning. I reviderad 

version: ”Pappersjournalerna ska förvaras hos skolsköterskan i 1 

år för grundskolan efter att eleven slutat och 5 år för gymnasiet 

innan de slutarkiveras. Om elev flyttar från Lindesbergs 

kommun, slutar i förtid eller avlider skall journalen finnas kvar 

1 år hos skolsköterskan innan den skickas till kommunarkivet 

för slutarkivering.”  

 

3. Pappersjournaler, är ändrat vad gäller slutförvaring. I tidigare    

version var slutarkivering var 5 år efter sista anteckning. I 

reviderad version: ”1 år efter sista anteckning skickas 

elevhälsojournalen från grundskolan till kommunarkivet, för 

gymnasiet 5 år efter avslutade gymnasiestudier.”  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

4. Övriga handlingar inom elevhälsans medicinska insats (EMI) är 

ändrat vad gäller förvaring och slutarkivering av 

verksamhetsplan, patientsäkerhetsberättelse och 

verksamhetsberättelse. I tidigare version stod nämndsekreterare 

som ansvarig. I reviderad version står registrator som ansvarig.  

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner dokumenthanteringsplan för 

elevhälsans medicinska insats 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Barn- och utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §111/18   Dnr: KS 2018/244 

 

Omdisponering av budget för ferie  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera budget för ferie, 1 Mnkr 

från kommunstyrelsen till tillväxtförvaltningen.  

 

Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommun har det varit ett politiskt önskemål att erbjuda så 

många ungdomar som möjligt en ferieplats under sommaren. Inför 

2018 är 300 ungdomar som är erbjudna ferieplats. Grundbudget år 2018 

är 1 300 tkr, då saknas 500 tkr i budget för att täcka upp till 300 platser.  
Kommunen kan ansöka om att få 246 tkr i bidrag från 

arbetsförmedlingen nettoutfallet år 2017 blev 1 700 tkr för 338 stycken 

ferieplatser. 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera budget för ferie, 1 Mnkr 

från kommunstyrelsen till tillväxtförvaltningen.  

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §112/18   Dnr: KS 2018/274 

 

Firmatecknare - Bemyndigande att teckna avtal med 

mera 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

1. Från och med 1 oktober 2018 upphävs kommunstyrelsens beslut 

från 2014, § 253, om firmatecknare – Bemyndigande att teckna 

avtal med mera. 

 

2. Två personer i föreningen bemyndigas, nämligen 

kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson och 

kommundirektör Henrik Arenvang eller ekonomichef Gunilla 

Sandgren eller kanslichef Anna Nilsson med vice ordförande 

Jonas Kleber som ersättare för Irja Gustavsson att tills vidare på 

kommunens vägnar underteckna pantförskrivnings- och 

dödningsmedgivanden och att teckna servitut samt besluta om 

avtal och överenskommelser, skuld- och borgensförbindelser, 

köpekontrakt, köpebrev och gåvobrev. 

 

3. Två personer i föreningen bemyndigas, nämligen 

kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson och 

kommundirektör Henrik Arenvang med vice ordförande Jonas 

Kleber som ersättare för Irja Gustavsson respektive ekonomichef 

Gunilla Sandgren och kanslichef Anna Nilsson som ersättare för 

kommundirektör Henrik Arenvang att tills vidare på kommunens 

vägnar underteckna beslutade avtal och överenskommelser för 

respektive verksamhetsområde. 

 

4. Kommunstyrelsen ordförande Irja Gustavsson och 

kommundirektör Henrik Arenvang bemyndigas att tillsammans 

eller var för sig tills vidare föra kommunens talan i 

rättegångsmål eller förberedande för sådana mål. 

 

Ärendebeskrivning 

 

På grund av personalförändringar reviderar kommunstyrelsen 

tidigare beslut om bemyndigande att teckna avtal med mera. 

 

Kommunledningskontorets förslag till beslut 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

1. Från och med 1 oktober 2018 upphävs kommunstyrelsens beslut 

från 2014, § 253, om firmatecknare – Bemyndigande att teckna 

avtal med mera. 

 

2. Två personer i föreningen bemyndigas, nämligen 

kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson och 

kommundirektör Henrik Arenvang eller ekonomichef Gunilla 

Sandgren eller kanslichef Anna Nilsson med vice ordförande 

Jonas Kleber som ersättare för Irja Gustavsson att tills vidare på 

kommunens vägnar underteckna pantförskrivnings- och 

dödningsmedgivanden och att teckna servitut samt besluta om 

avtal och överenskommelser, skuld- och borgensförbindelser, 

köpekontrakt, köpebrev och gåvobrev. 

 

3. Två personer i föreningen bemyndigas, nämligen 

kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson och 

kommundirektör Henrik Arenvang med vice ordförande Jonas 

Kleber som ersättare för Irja Gustavsson respektive ekonomichef 

Gunilla Sandgren och kanslichef Anna Nilsson som ersättare för 

kommundirektör Henrik Arenvang att tills vidare på kommunens 

vägnar underteckna beslutade avtal och överenskommelser för 

respektive verksamhetsområde. 

 

4. Kommunstyrelsen ordförande Irja Gustavsson och 

kommundirektör Henrik Arenvang bemyndigas att tillsammans 

eller var för sig tills vidare föra kommunens talan i 

rättegångsmål eller förberedande för sådana mål. 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

 

För kännedom: 

De valda 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §113/18   Dnr: KS 2018/256 

 

Upphörande av riktlinjer för bisysslor 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

riktlinjerna för bisysslor upphör den 31 oktober 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2005-12-19,  

Kf § 147/2005.  Det är relevant att avsluta nuvarande riktlinjer då 

skrivningen i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) ändrats. 

Hanteringen som riktlinjerna tar upp stämmer inte med det som 

(AB) nu har inskrivet. Övrigt innehåll i riktlinjerna är reglerat 

genom lag, avtal eller andra dokument antagna inom Lindesbergs 

kommun. 

 

Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

riktlinjerna för bisysslor upphör den 31 oktober 2018. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §114/18   Dnr: KS 2018/174 

 

Regional handlingsplan för grön infrastruktur i 

Örebro län samt remissförfarande i Lindesbergs 

kommun 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner remissvaret från Lindesbergs kommun 

rörande Handlingsplan för Grön infrastruktur. 

 

Lindesbergs kommun ska i fortsättningen tillsammans med 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen samt kommunala bolag 

samordna remissvar så att ett enhetligt svar kommer från 

Lindesbergs kommun. 

 

Kommunstyrelsen uppdrar till tillväxtförvaltningen att vara en 

samordnande funktion för remissvar. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tillsammans med aktörer 

från kommun, Skogsstyrelsen m.fl. arbetat fram en handlingsplan 

för Grön infrastruktur i Örebro län. Handlingsplanen har skickats ut 

på bred remiss till b.la. Lindesbergs kommun och Samhällsbyggnads 

förvaltningen  

 

Vidare har Lindesbergs kommun av Länsstyrelsen i Örebro fått 

beviljat förlängd svarstid till den 31 augusti.   

 

Näringslivsenheten ställer sig mycket frågande till handlingsplanen 

för grön infrastruktur.  

 

• Balansen mellan de tre pelarna för hållbar utveckling saknas, 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.  

• Hänvisning till SDG-mål såväl som koppling till det nyligen antagna 

nationella skogsprogram saknas.   

• Näringslivsperspektivet saknas och deltagandet från 

Näringslivsansvariga på regional/kommunal nivå i 

samrådsförfarandet har inte förekommit.  

• Detaljnivån är styckvis på en för hög nivå och belyser enbart ett 

perspektiv, det ekologiska. Det är i någon mån otydligt vad det 

kommunala åtagandet handlar om, om det kommer påverka den 

kommunala ekonomin, om hur implementeringen av 

handlingsplanen kommer påverka annan kommunal verksamhet eller 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (41)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

i vilken utsträckning personaltimmar behöver vigas åt arbetet med 

implementeringen av denna handlingsplan.  

• Saknar produktionsperspektiv – för att belysa det kan länsstyrelsen 

hänvisa till det nationella skogsprogrammet, vilket inte görs.   

• I begreppet ekosystemtjänster ingår exv. virkesproduktion vilket inte 

framgår av skrivelsen.   

• Föreslå att skrivelsen dras tillbaka p.g.a. otydlighet och avsaknad av 

bredd och analys. Vidare kan ett uppdrag om att utreda hur mycket 

skyddad produktiv skogsmark vi i dagsläget har i Sverige 

genomföras. 

• Hänvisar i skrivelsen till opublicerade studier. Ej godtagbart, vi kan 

inte tycka till på opublicerad forskning.  

 

Förslag om bättre samordning gällande remisser från länsstyrelsen, 

regeringskansli och andra myndigheter givet att de olika kommunala 

förvaltningarna och kommunala bolagen är involverade och har 

intresse i aktuella fråga. Om inte enighet nås på tjänstemannanivå 

lyfts frågan till kommunstyrelsen för avgörande.  

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner remissvaret från Lindesbergs kommun 

rörande Handlingsplan för Grön infrastruktur. 

 

Lindesbergs kommun ska i fortsättningen tillsammans med 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen samt kommunala bolag 

samordna remissvar så att ett enhetligt svar kommer från 

Lindesbergs kommun. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att tillväxtförvaltningen 

fortsättningsvis ska ha en samordnande funktion för remissvar. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande tar först upp tillväxtutskottets förslag till beslut och 

finner att förslaget godkänns. 

 

Ordförande tar därefter upp Irja Gustavssons (S) tilläggsförslag och 

finner att förslaget godkänns. 
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_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Tillväxtförvaltningen 

 

För kännedom 

Länsstyrelsen Örebro Län 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (41)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §115/18   Dnr: KS 2017/265 

 

Plan för gestaltning av det offentliga rummet i 

Lindesbergs kommun 2019–2022 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar; 

1. Plan för gestaltning av det offentliga rummet i Lindesbergs 

kommun 2019–2022 antas. 

2. Enprocentsregeln gäller i Lindesbergs kommun, dock med 

maxbeloppet 1 000 000 kronor. 

3. I ägardirektiven till de kommunala bolagen läggs till att 

enprocentsregeln följs av dem, dock med maxbeloppet 

1 000 000 kronor.  

4. En övergripande samverkansgrupp skapas rörande det 

offentliga rummet. Representanterna specificeras i plan för 

gestaltning av det offentliga rummet. Gruppen arbetar på 

uppdrag av verksamhetsansvarig nämnd. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Att ha en plan för gestaltning av det offentliga rummet är viktigt för 

att stärka kommunens identitet och varumärke. Det offentliga 

rummet utgörs av bebyggelsen ute samt inomhus där allmänheten 

har tillträde. Dit räknas gator, torg och parker samt utrymmen i 

allmänna lokaler och lokaler för skola, vård och omsorg. De 

politiska församlingarna i kommunerna har det yttersta ansvaret för 

de offentliga rummen. Planen ska lyfta fram konstens betydelse i det 

offentliga rummet. Lindesbergs kommuns tidigare bild och 

formstrategin var fastslagen 2013-09-12 av den dåvarande kultur- 

och fritidsnämnden.  

 

I den nya planen ingår fyra delar; en inriktning då det gäller den 

offentliga konsten, resonemang kring enprocentsregeln, en 

samverkansgrupp kring det offentliga rummet samt resonemang 

kring begreppet den offentliga konsten. Det finns också riktlinjer 

kopplade till planen. 

 

Syftet med planen är att tydliggöra hur Lindesbergs kommun vill 

arbeta med konsten i det offentliga rummet. 

 

Planen har tidigare kallats Bild- och formstrategi för Lindesbergs 

kommun. Dokumentet ska dock fungera som en plan och har en 

bredare uppgift att fylla än endast bild och formområdena.  
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Förslaget till plan har skickats på remiss till Fastigheter i Linde AB 

och Samhällsbyggnad Bergslagen. Deras svar har vägs in i den nya 

planen som också efter detta har beretts i Lindesbergs kommuns 

ledningsgrupp. 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Plan för gestaltning av det offentliga rummet i Lindesbergs 

kommun 2019–2022 antas. 

2. Enprocentsregeln gäller i Lindesbergs kommun, dock med 

maxbeloppet 1 000 000 kronor. 

3. I ägardirektiven till de kommunala bolagen läggs till att 

enprocentsregeln följs av dem, dock med maxbeloppet 

1 000 000 kronor.  

4. En övergripande samverkansgrupp skapas rörande det 

offentliga rummet. Representanterna specificeras i plan för 

gestaltning av det offentliga rummet. Gruppen arbetar på 

uppdrag av verksamhetsansvarig nämnd. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Mats Seijboldt (SD) föreslår ett maxbelopp på 500 000 kr i stället 

för liggande förslag på 1 000 000 kr.  

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer först frågan om kommunstyrelsen kan besluta 

enligt punkt 1, 3 och 4 för att sedan behandla punkt 2. 

 

Kommunstyrelsen godkänner ordningen. 

 

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt 

tillväxtutskottets förslag gällande punkt 1, 3 och 4 och finner att 

förslaget godkänns. 

 

Ordförande ställer därefter tillväxtutskottets förslag till maxbelopp 

mot Mats Seijboldts (SD) förslag till maxbelopp och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxtutskottets förslag. 

 

 

_____ 
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KS §116/18   Dnr: AKK2014/494 

 

Svar på Motion från Bengt Storbacka (S) om ett 

hållbart och inkluderat samhälle för alla, om 

medlemskap i Unesco - LUCS 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar; 

 

Motionen avslås 

 

Ärendebeskrivning 

 

Socialdemokraterna har genom Bengt Storbacka i motion 2014/494, 

2014-12-01, föreslagit att kommunen ska ansöka om medlemskap i 

Unesco LUCS.  

 

Som medlem i Unesco LUCS ingå man i en kunskapsplattform 

bestående av aktörer som genom utbyte av goda exempel och 

inspiration arbetar gemensamt för att driva en utveckling mot ett 

hållbart interkulturellt samarbete. Som medlem får man stöd och 

vägledning i det interkulturella arbetet och får en nationell arena för 

sitt arbete. Unesco LUCS grundades 2014 av kommunerna 

Botkyrka, Eskilstuna och Malmö. 

 

Lindesbergs kommun samarbetar inom nätverket Vem fn med 

kommunerna Borlänge, Falköping och Nässjö och där har 

medlemskap diskuterats utifrån behovet av att arbeta för ett hållbart 

och inkluderande samhälle.  

 

Ett medlemskap ställer krav på organisationen att identifiera och 

utveckla minst ett projekt som matchar målen för Unesco LUCS och 

etablera en lokal organisation för arbetet samt utföra två årliga 

informationsaktiviteter och en årlig rapportering till Unesco LUCS. 

 

I Lindesbergs kommun finns en inriktning att tillskapa ett råd för 

mänskliga rättigheter som inkluderar nuvarande pensionärsråd och 

rådet för personer med funktionsnedsättning. Genomförs detta bör 

en tjänsteperson utses för administration av rådets möten och arbete 

utifrån rådets uppdrag. Det är då lämpligt att pröva ett medlemskap i 

Unesco LUCS då förutsättningar kan finnas för att arbeta enligt 

organisationens krav. 
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Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar; 

 

Motionen avslås. 

 

_____ 
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KS §117/18   Dnr: KS 2018/38 

 

Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om gratis 

fysisk träning för äldre 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar; 

 

Motionen avslås. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Agneta Nilsdotter (MP) inkom den 26 januari 2018 med en motion 

där hon föreslår att Lindesbergs kommuns invånare över 60 år får en 

inbjudan till att börja träna under ledning av kunnig personal. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 att remittera 

motionen till kommunstyrelsen. 

 

Motionen remitterades den 13 mars 2018 till tillväxtutskottet för 

yttrande. 

 

Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom den 4 juni 2018 2018 med 

yttrande där det framkommer att det inte finns någon studie som 

visar att ett ensidigt ökat utbud av olika motionsformer också lockar 

den grupp som är i störst behov av fysisk aktivitet att börja 

motionera. Den absolut vanligaste formen av motion för äldre och 

pensionärer är egenmotion i form av promenader, cykling, simning, 

allmän fysisk aktivitet mer mera. Aktiviteter som oftast inte utövas i 

grupp. Ett utökat utbud av olika motionsformer lockar främst de som 

redan är aktiva i någon annan motionsform. 

 

Intentionerna i förslaget är i grunden bra men metoden för att nå ett 

gott resultat är inte rimlig att genomföra. Kommunen kan inte 

ensidigt tillhandahålla ett utbud av aktiviteter som motionären 

önskar. Det gäller såväl brist på ekonomiska som personella 

resurser. Kommunen är geografiskt stor och för att nå alla i 

målgruppen krävs stora insatser. 

 

För att nå rätt målgrupp och personer med svag hälsa måste det ske 

ett förbättrat samarbete mellan sjukvården, föreningslivet, 

organisationer som arbetar med folkhälsa och kommunen. 

Kommunen kan stödja föreningar som bedriver eller vill bedriva 

verksamhet riktat mot målgruppen. Kommunen kan förbättra 

motionsinsatserna inom äldreomsorgen. Dessutom kan kommunen 
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öka förutsättningarna för egenmotion genom att förbättra gångvägar, 

cykelbanor, motionsspår och andra anläggningar där äldre kan utöva 

sin motion. 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar; 

 

Motionen avslås. 

 

_____ 
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KS §118/18   Dnr: KS 2017/442 

 

Svar på medborgarförslag om säker gång- och 

cykelväg vid Ålkilsbacken och Sjöbrisen 
 

Beslut 

 

Medborgarförslaget besvaras med att Tillväxtutskottet i maj 2018 

begärt en trafikutredning för hela det området. 

 

Ärendebeskrivning 

 

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 4 

december 2017 att utfarten från Ålkilsbacken och Sjöbrisen förläggs 

till Lindagatan istället för Nyborgsgatan för att hålla cykel- och 

gångvägen säker.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att 

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Medborgarförslaget remitterades den 9 februari 2018 till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande. 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande daterat 

den 29 mars 2018 där det framkommer att förbundet är tveksam till 

att öppna Lindagatan för in- och utfartstrafik då en 7–9 meter lång 

sektion på gatan saknar gång- och cykelväg och det därför är 

olämpligt att öka trafikmängden där.   

 

Förslag till beslut 

 

Medborgarförslaget avslås enligt yttrande från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat den 29 mars 2018. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att förslaget besvaras med 

att Tillväxtutskottet i maj 2018 begärt en trafikutredning för hela det 

området. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutat enligt Irja Gustavsson (S) förslag. 
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_____ 

 

För kännedom 

Förslagsställaren 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KS §119/18   Dnr: KS 2018/56 

 

Svar på medborgarförslag om askkoppar utanför 

biblioteket i Lindesberg 
 

Beslut 

 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är rökförbud 

utanför biblioteket. 

 

Ärendebeskrivning 

 

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 29 januari 

2018 att speciella askkoppar ska placeras utanför biblioteket i 

Lindesberg. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 att 

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Utanför biblioteket är det förbjudet att röka. Biblioteket är en allmän 

offentlig plats dit alla ska vara välkomna, varför rökning inte bör ske 

precis vid ingången. Att placera en askkopp precis utanför 

biblioteket skulle uppmana till rökning vid ingången. Istället bör 

rökare uppmanas att röka på annan plats, samt att kasta cigaretter där 

det redan finns askkoppar placerade. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är rökförbud 

utanför biblioteket. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Mats Seijboldt (SD) föreslår bifall till medborgarförslaget då en 

askkopp kan stå längre bort från ingången. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till avslag mot Mats 

Seijboldt (SD)s förslag till bifall och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt förvaltningens förslag. 

_____ 

 

För kännedom: 

Förslagsställaren 
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KS §120/18   Dnr: KS 2018/67 

 

Svar på medborgarförslag om hyresreducering för 

hyra av gymnastiksal för Storå Gymnastikförening 
 

Beslut 

 

Medborgarförslaget besvaras med fritidskonsulentens 

tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 12 

februari 2018 en hyresreducering för hyra av gymnastiksalen för 

Storå Gymnastikförening. 

 

Storå GF bedriver gymnastik bland annat med en grupp för kvinnor 

och pensionärer som tränar en gång i veckan under säsongen. 

Medlemsavgiften är 300 kr per medlem och år. Föreningen har valt 

att inte höja medlemsavgiften för risken att färre kvinnor vill delta i 

föreningens verksamhet. Föreningen har flera kostnader och en stor 

kostnad är, enligt föreningen, lokalhyran för den kommunala 

gymnastiksalen i Guldsmedshyttan. 

 

Föreningen tycker att de gör en insats för folkhälsan samt fyller en 

social funktion. Därför önskar Storå GF en reducering av hyran från 

Lindesbergs kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 att 

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Medborgarförslaget remitterades den 13 mars 2018 till 

Tillväxtutskottet för yttrande. 

 

Tillväxtutskottet inkom med yttrande daterat den 11 maj 2018 där 

det framkommer att Storå GF är på inget sätt unika utan bedriver 

verksamhet på samma grunder och villkor som de flesta föreningar i 

kommunen. Alla föreningar som bedriver fysisk aktivitet gör en 

insats för folkhälsan och samtliga föreningar har en stor social 

betydelse. 

 

Hyran för gymnastiksalar sänktes inför säsongen 2016/2017. 

 

Lindesbergs kommun kan enligt likhetsprincipen inte ge en enskild 

förening någon hyresreduktion utan måste behandla alla hyrestagare 

lika. Därför kan inte Storå GF få någon reducering av hyran. 
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Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Medborgarförslaget besvaras med fritidskonsulentens 

tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2018. 

 

_____ 

 

För kännedom: 

Förslagsställaren 
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KS §121/18   Dnr: KS 2018/167 

 

Svar på medborgarförslag om att bygga ett utegym i 

Frövi 
 

Beslut 

 

Medborgarförslaget besvaras med fritidskonsulentens skrivelse 

daterad 31 maj 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

 

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 20 april 

2018 att höja folkhälsan i Frövi genom att bygga ett utomhusgym. 

Det lämnas olika förslag på placering bl.a. vid elljusspåret. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 att 

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Medborgarförslaget remitterades den 16 maj 2018 till 

Tillväxtutskottet för yttrande. 

 

Tillväxtutskottet inkom med yttrande daterat den 31 maj 2018 där 

det framkommer att nästa utegym som kommer att byggas i 

Lindesbergs kommun ska vara placerad i Frövi. Beställning och 

byggnation kommer att ske så fort det finns ekonomiska 

förutsättningar. Förhoppningsvis är det under 2019. 

 

Lindesbergs kommun kommer ta kontakt med föreningslivet i Frövi 

för att diskutera placering och typ av utomhusgym. 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Medborgarförslaget besvaras med fritidskonsulentens skrivelse 

daterad 31 maj 2018. 

_____ 

 

För kännedom: 

Förslagsställaren 
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KS §122/18 

 

Delegationsärenden 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsärenden. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 

 

Lokalt kollektivavtal (LOK) mellan barn- och 

utbildningsförvaltningen, Lärarförbundet och Lärarnas 

Riksförbund avseende Lärarutbildningskontrakt inom barn- 

och utbildningsförvaltningen Dnr  

  

 

2018-06-21 Avtal mellan personuppgiftsansvarig och 

personuppgiftsbiträde för Fastigheter i Linde AB Dnr  

  

 

2018-06-21 Avtal mellan personuppgiftsansvarig och 

personuppgiftsbiträde för Lindesbergsbostäder AB Dnr  

  

 

2018-08-01 Användaravtal till tjänsten GDPR Hero Dnr 

KS 2018/278 

  

 

2018-08-17 Juridiska informationstjänster Dnr    

 

2018-01-04 Tilläggsavtal för rekrytering av 

kommundirektör för rekrytering av förvaltningschef för 

barn- utbildningsförvaltningen på grund av intern 

rekrytering av kommundirektör Dnr KS 2017/443 

  

 

2018-04-23 Tilläggsavtal för rekrytering av 

kommundirektör för rekrytering av förvaltningschef för 

barn- utbildningsförvaltningen på grund av intern 

rekrytering av kommundirektör Dnr KS 2017/443 

  

 

2018-06-20 Tillförordnad Personalchef Dnr    

 

2018-08-01 Personuppgiftsbiträdesavtal GDPR Hero AB 

Dnr KS 2018/278 

  

 

2018-08-01 Dokumentation för direktupphandling Dnr 

KS 2018/278 

  

 

2018-08-02 Ändringar och tillägg i   
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Huvudöverenskommelse - HÖK 16 - i lydelse 2017-04-01 

med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård Dnr  

 

2018-06-11 Anmälan om brist vid utskick av 

deltagarförteckning enligt Dataskyddsförordningen Dnr  

  

 

2018-08-16 Remissvar att Lindesbergs kommun har inga 

synpunkter i remissen Betänkandet Några frågor i 

skyddslagstiftningen (SOU 2018:26) Dnr 

Fö2018/00493/RS. Dnr KS 2018/185 

  

 

2018-06-07 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

uteservering Esma-nor AB, A192.647/2018 Dnr  

  

 

2018-06-07 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

invigning av bokbuss, Lindesbergs kommun, 

A252.374/2018 Dnr  

  

 

2018-06-11 Yttrande över ansökan om tillstånd för skylift, 

Trafikbutiken Örebro, A291.919/2018 Dnr  

  

 

2018-06-14 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

Fiskets dag, Lindesbergs kommun, A310.675/2018 Dnr  

  

 

2018-06-14 Yttrande över ansökan om tillstånd för Lajv 

den 28 augusti 2018, Jon Westman, A199.465/2018 Dnr  

  

 

2018-06-14 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

valstuga, Nya Moderaterna, A285.581/2108 Dnr  

  

 

2018-06-14 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

sommarsalut och fyrverkeri; Guldsmedshyttans musikkår, 

A303.338/2108 Dnr  

  

 

2018-06-18 Yttrande över ansökan om tillstånd för Frövi 

familjedag, Näsby Fellingsbro pastorat, A285.783/2018 Dnr  

  

 

2018-06-20 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

Marknad och tivoli, Lions Club Lindesberg, A229.941/2018 

Dnr  

  

 

2018-06-26 Yttrande över ansökan om tillstånd för Linde 

City, Linde Yran 30 juni samt Skyltsöndag 2 december, 

A307.830/2017 Dnr  

  

 

2018-06-26 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

Liberalerna, affischering på allmän plats, A323.191/2018 
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 Sammanträdesdatum  
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2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Dnr  

 

2018-06-27 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

affischering på allmän mark inför valet, Moderaterna, 

A311.504/2018 Dnr  

  

 

2018-07-04 Yttrande över ansökan om tillstånd för Näsby 

Fellingsbro Pastorat, A285.783 Dnr  

  

 

2018-07-04 Yttrande tillstånd för Cirkus Diana Rhodin, 

cirkusföreställning, A337.858 Dnr  

  

 

2018-07-16 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

Fellingsbrodagen, Bo Haraldsson, A334.731/2018 Dnr  

  

 

2018-07-18 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

Valaffischering, Kristdemokraterna Dnr  

  

 

2018-07-18 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

Spårläggning, Strukton Rail, A339.312 Dnr  

  

 

2018-07-24 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

etablering och spårläggning, Strukton Rail Dnr  

  

 

2018-07-24 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

monstertruckshow vid Stadsskogsvallen Dnr  

  

 

2018-07-24 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

monstertruckshow vid Stadsskogsvallen Dnr  

  

 

2018-08-01 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

Torgmöte, Sverigedemokraterna A368.640/2018 Dnr  

  

 

2018-08-01 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

Torgmöte 1 sep, Sverigedemokraterna A366.837/2018 Dnr  

  

 

2018-08-03 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

Affischering inför val, Socialdemokraterna, A390.474/2018 

Dnr  

  

 

2018-08-03 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

Familjedag, Socialdemokraterna i Lindesberg, 

A390.545/2018 Dnr  

  

 

2018-08-08 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

Valaffischering, Vänsterpartiet i Lindesberg, 

A395.406/2018 Dnr  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

2018-08-10 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

valaffischering, Miljöpartiet, A397.878 Dnr  

  

 

 Hyresavtal 053220-LC01 KK 2018-3 Dnr    

 

2018-05-28 Styrelserepresentant Tursam i Bergslagen 

ekonomisk förening Dnr  

  

 

2018-05-30 Hyresavtal Personalutrymme Serviceteamet 

Sinderstalpsvägen 6 kontraktsnr Kontor Dnr  

  

 

2018-05-30 Hyresavtal Förråd/lagerlokal Serviceteamet 

Sinderstalpsvägen 6 kontraktsnr Lager Dnr  

  

 

2018-06-08 Avtal TROMAN avtalsnummer T-2018-FWP 

Dnr  

  

 

2018-06-14 Avtal för telefonitjänst mellan Lindesberg och 

Ljusnarsbergs kommun Dnr  

  

 

2018-06-18 Avtal för repetitionsutbildning 

krisledningsgruppen Dnr  

  

 

2018-06-19 Medgivande till partsbyte från Protecta 

Medical AB till Handicare AB Dnr  

  

 

2018-06-20 Avtal om lägenhetsarrende för fastighetsägare 

Skottbackarna 3:4 för nybyggnad av radhus och nedtagning 

av träd på del av Skottbackarna 1:1 Dnr  

  

 

2018-06-27 Personuppgiftsbiträdesavtal för avtal 

TROMAN avtalsnr T-2018-FWP Dnr  

  

 

2018-07-02 Samarbetsavtal - objekt järnvägen Storå 

Terminal - upplåtelse av del av järnvägsnät och mark där 

trafiken är av obetydlig omfattning, TRV 2018/68741 Dnr  

  

 

2018-07-02 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet 

Dnr KS 2018/258 

  

 

2018-07-09 Avtal med samverkan om 

personuppgiftsfrågor, dataskydd och dataskyddsombud 

mellan Lindesberg, Nora och Hällefors kommun samt 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Dnr KS 2018/135 

  

 

2018-07-26 Avtal för Telefonitjänst Dnr    
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 
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2018-08-09 Tillförordnande av kommundirektör 13–14 

augusti 2018 Dnr  

  

 

2018-08-09 Bygglov för uppsättning av skärmtak och 

skärmar för Hagaberg 11:5 Dnr KS 2018/282 

  

 

2018-08-21 Anställningsärenden rapporterade till 

kommunstyrelsen 2018-08-28 Dnr  

  

 

2018-05-31 Samråd över bostadsförsörjningsprogram för 

Hällefors kommun 2018–2022 Dnr KS 2018/223 

  

 

2018-07-06 Tf ekonomichef/stabschef för 

kommunledningskontoret Dnr  

  

 

2018-06-12 Förordnande som tillförordnad 

förvaltningschef för tillväxtförvaltningen Dnr  

  

 

2018-07-11 Avtal om personuppgiftsbiträde - Axiell 

Sverige AB/Lindesbergs bibliotek Dnr  

  

 

2018-06-19 Tillförordnad förvaltningschef för 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen under vecka 

27–30 år 2018 Dnr  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §123/18 

 

Meddelanden 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 

 

2018-06-13 Månadsuppföljning för 

samhällsbyggnadsnämnden maj 2018 Dnr KS 2018/127 

  

 

2018-06-20 Remiss för synpunkter om 

fjärrvärmeledningar till LSS-boende på Rönnbärsvägen i 

Lindesberg Dnr  

  

 

2018-06-07 Protokoll från Regionalt samverkansråd 7 juni 

2018 Dnr  

  

 

2018-08-02 Datainspektionen har efter granskning 

beslutat att avsluta ärendet Anmälan om brist vid utskick av 

deltagarförteckning enligt Dataskyddsförordningen utan 

ytterligare åtgärd Dnr PUI-2018-140 Dnr  

  

 

2018-05-09 Protokoll från Specifikt samverkansråd för 

skola, utbildning och kompetensförsörjning 9 maj 2018 Dnr  

  

 

2018-05-18 Protokoll från konstituerande styrelsemöte 18 

maj 2018 för Intresseföreningen Bergslaget Dnr  

  

 

2018-05-24 Stadshus § 11 Internkontrollplaner för 

dotterbolagen 2018 Dnr  

  

 

2018-05-24 Stadshus § 13 Ekonomisk uppföljning för 

koncernen januari-april 2018 Dnr  

  

 

2018-05-29 Protokoll från förbundsstämma i Arbogaåns 

vattenförbund 29 maj 2018 Dnr  

  

 

2018-05-31 Hyresavtal Museiförråd, Gruvbackevägen 8 

hus 18 Guldsmedshyttan 7:10 kontraktsnr A106 Dnr  

  

 

2018-05-31 Hyresavtal Museiförråd, Gruvbackevägen 8 

hus 18 Guldsmedshyttan 7:10 kontraktsnr A106 Dnr  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

2018-05-31 Revisionsrapport Granskning av det 

kommunala aktivitetsansvaret Dnr KS 2018/159 

  

 

2018-06-04 BUN § 92 Prislista uthyrning av skollokaler 

på Lindeskolan Dnr  

  

 

2018-06-08 Rutin för yttrande över inkomna remisser från 

andra kommuner eller myndigheter Dnr  

  

 

2018-06-08 Nyttjanderättsavtal för Kägelbanan 

Kyrkberget 1:1 för Kyrkbergets vänner Dnr KS 2018/32 

  

 

2018-06-13 Samhällsbyggnadsnämnden § 109 Förbud att 

nyttja lokaler Kvast 5:13, omklädningsrum och 

gymnastiksalen på Ekbackens skola i Fellingsbro Dnr KS 

2018/78 

  

 

2018-06-15 Protokoll Kommunövergripande 

samverkansgrupp, KÖS 15 juni 2018 Dnr  

  

 

2018-06-15 Samhällsbyggnadsförbundet § 97 Förslag till 

kommentarer, granskning av uppföljning och 

kvalitetssäkring av redovisningen Dnr  

  

 

2018-06-15 Samhällsbyggnadsförbundet § 96 Förslag till 

kommentarer över revisionsrapport för årsredovisning 2017 

Dnr  

  

 

2018-06-15 Förbundsavgift till Sveriges Kommuner och 

Landsting 2019 Dnr  

  

 

2018-06-15 Samhällsbyggnadsförbundet § 92 Åtgärdsplan 

för underskott vinterväghållning Dnr KS 2018/127 

  

 

2018-06-26 Dom om ledningsrätt för befintliga optokablar 

och kanalisation för Grönbotorp 1:2 Mål nr F 938-18 Dnr 

KS 2018/70 

  

 

2018-07-02 Samhällsbyggnadsförbundet § 90 

Driftsuppföljning t o m 2018-04-30 Dnr  

  

 

2018-07-02 Samhällsbyggnadsförbundet § 91 

Driftuppföljning t o m 2018-05-31 Dnr  

  

 

2018-07-02 Samhällsbyggnadsförbundet § 92 Förslag till 

åtgärdsplan gällande underskott vinterväghållning Dnr  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

2018-07-06 Uppsägning av avtal om tjänsteköp för 

krisberedskap- och säkerhetsarbete mellan Lindesberg och 

Nora kommun Dnr  

  

 

2018-06-14 Månadsuppföljning för socialnämnden maj 

2018 Dnr KS 2018/127 

  

 

2018-06-07 Beslut om beviljade medel för § 37a-medel 

för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider 

och familjekontakter - Familjecentralen Lindesberg och 

Fellingsbro Dnr 851-729-2018 Dnr KS 2018/207 

  

 

2018-06-07 Statsbidrag för insatsen Jämställdhet och 

sexuell hälsa - YUOMO Dnr 851-729-2018 - delvis bifall 

Dnr KS 2018/247 

  

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (41)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §124/18   Dnr: KS 2018/297 

 

Omdisponering av investeringsmedel 2018 för lekplats 

Brodalen 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Omdisponera investeringsmedel med 0,5 Mnkr från projekt 

trafiksäkerhetsåtgärder vid gatuombyggnationer (90074) till 

projekt lekplats vid Brodalen (93061) 

2. Ge startbesked för ovan nämnda arbeten 

 

Ärendebeskrivning 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 8 maj 2018 att uppdra till  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att om arbetet med  

Generationslekplatsen inte kommer igång, istället starta med arbetet 

med lekplatsen vid Brodalen.  

 

Tillväxtutskottet ska få en återrapport vid sammanträde den 12 juni  

2018. 

Kvalitetsledare för park och natur, Arne Tschentscher, har 

informerat tillväxtutskottet om processen med generationslekparken 

och planerad lekpark vid Brodalen. 

 

Entreprenör är inbokad i augusti/september 2018 och leverans av 

vissa saker sker i mitten av augusti 2018. 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Omdisponera investeringsmedel med 0,5 Mnkr från projekt 

trafiksäkerhetsåtgärder vid gatuombyggnationer (90074) till 

projekt lekplats vid Brodalen (93061) 

2. Ge startbesked för ovan nämnda arbeten 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Ekonomienheten 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-08-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

KS §125/18   Dnr: KS 2018/304 

 

Utredning arbetsmarknadsenheten och 

försörjningsstöd 
 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att se över 

möjligheten, med för- och nackdelar, att eventuellt lägga ihop 

verksamheterna arbetsmarknadsenhet och försörjningsstöd.  

 

2. Förslaget ska möjliggöra överflytt av verksamhet till 1 januari 

2019.  

 

3. Ingen extern konsult ska anlitas. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) lyfter vid kommunstyrelsen 

sammanträde att en utredning gällande arbetsmarknadsenheten och 

försörjningsstöd bör genomföras. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att 

 

1. Kommunstyrelsen ska uppdra till kommundirektören att se över 

möjligheten, med för och nackdelar, att eventuellt lägga ihop 

verksamheterna arbetsmarknadsenhet och försörjningsstöd.  

 

2. Förslaget ska möjliggöra överflytt av verksamhet till 1 januari 

2019.  

 

3. Ingen extern konsult ska anlitas. 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kommundirektör 

 

 

 

 


