Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-14

Kommunstyrelsen

Plats och tid:

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-15:00

Beslutande:

Bengt Storbacka (S), ordförande
Kristine Andersson (S)
John Omoomian (S)
Jonas Bernström (S)
Tommy Kragh (S)
Jonas Kleber (C), vice ordförande
Mathz Eriksson (C)
Ulf Axelsson (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Lillemor Bodman (M)
Nils Detlofsson (L)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)

Tjänstgörande
ersättare:
Övriga deltagare:

Utses att justera
Justeringens plats
och tid:

Jan Hansson (M) ersätter Markus Lundin (KD)
Tommy Lönnström (SD) ersätter Tom Persson (SD)
Joacim Hermansson (S)
Nafih Mawlod (S)
Anders Ceder (S)
Elin Axelsson (S)
Magnus Storm (C)
Göran Gustavsson (M)
Conny Ärlerud (M)
Inger Griberg (MP)
Henrik Arenvang, kommundirektör
Anette Persson, controller
Gunilla Sandgren, ekonomichef

Pär-Ove Lindqvist (M) med Jari Mehtäläinen (SD) som ersättare
Kommunhuset 17 december 2021.
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Underskrifter

2021-12-14
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Justerandes signatur

_______________________________
Rouzbeh Isa

Paragraf

171 - 193

__________________________________________________________
Bengt Storbacka
__________________________________________________________
Pär-Ove Lindqvist
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Ärendeförteckning
§171/21

Kommundirektören informerar

§173/21

Månadsuppföljning oktober-2021

§172/21
§174/21
§175/21
§176/21
§177/21
§178/21
§179/21
§180/21
§181/21
§182/21
§183/21
§184/21
§185/21
§186/21

Justerandes signatur

Kommunkompassen återrapportering
Riktlinje för investeringar

Årshjul för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Årshjul för planering och uppföljning 2022

Uppsiktplikt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2021

Finansiering av visstidsanställda vikarier inom förskola 2021 för
elever på barn- och fritidsprogrammet
Äskande om 7 miljoner kronor för skolskjutskostnader till barnoch utbildningsnämnden

Medborgarförslag om flytt av 7 dygnsparkeringen vid Banvägen i
Lindesberg
Detaljplan del av Tredingen 1:1 med flera

Reglemente för kulturstipendium från 2022

Reglemente för föreningsledarstipendium från 2022
Reglemente för byggnadspris från 2022

Organisation för Lindesbergs kommuns attraktivitetsarbete
platsutveckling och varumärke
Internkontrollplan 2022 Kommunstyrelseförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§187/21

Verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelseförvaltningen

§189/21

Ersättare i tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser

§188/21

§190/21
§191/21
§192/21
§193/21

Justerandes signatur

Ersättare i utskottet för stöd och strategi tillika
krisledningsnämnd
Representant i Brottsförebyggande rådet BRÅ
Ledamotsinitiativ från Nils Detlofsson (L)
Meddelanden

Delegationsärenden

Utdragsbestyrkande
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§171/21

Dnr:

Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen
Ärendebeskrivning

Kommundirektören informerade om följande:
•
•

Justerandes signatur

Knöl-KS
Rekryteringar

Utdragsbestyrkande
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§172/21

Dnr: KS 2020/168

Kommunkompassen återrapportering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
• Kommunkompassen genomförs nästa gång år 2024
• Deluppföljningar sker under 2022 och 2023 via
uppsiktplikten
Ärendebeskrivning

På kommunstyrelsen 14 september 2021, så redovisades
resultatet för utvärderingen av kommunkompassen. På
sammanträdet kom ett förslag på att en ny utvärdering ska ske
igen år 2023. Att genomföra kommunkompassen är ett stort
men bra arbete för att se vilka delar som behöver förbättras
inom de områden som utvärderas. En kontakt med Sveriges
kommuner och regioner har skett och rekommendationen från
dem är att inte genomföra för tätt för att kunna se ett resultat av
åtgärder av förbättringsförslagen. Under 2023 så kan nya
konstellationer inom politiken vara aktuell och politiken är
involverade i denna utvärdering och då det kan det vara svårt
för nya ledamöterna att deltaga.
Deluppföljning kan ske till kommunstyrelsen hur arbetet pågår
utifrån utvärderingen genom att ha det med i årshjulet för
uppsiktsplikten.
Kommunkompassen är ett utvärderingsinstrument som sker
tillsammans med Sveriges kommuner och regioner. De värderar
kommunens övergripande ledning och styrning och även
funktionaliteten av styrning, ledning, processer och aktiviteter i
verksamheten utifrån de frågor vi ställer. Underlaget till
utvärderingen hämtas framförallt från intervjuer med olika
funktioner samt från information på kommunens webbsidor och
dokumentation som ska lämnas in i förväg.
Utvärderingsresultatet presenteras i en skriftlig rapport där
kommunens styrkor och förbättringsmöjligheter presenteras.
Kommunen får även en muntlig återföring av resultatet.
Kommunkompassen är ett normerande verktyg och har en

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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poängskala som gör det möjligt att jämföra olika
utvärderingsresultat med varandra. Den tematiska strukturen
utgörs av fyra huvudområden med åtta underområden enligt
följande:
Demokrati och samhällsutveckling
1. Samspel mellan förtroendevalda och medborgare
2. Samhällsutveckling
Styrning och effektivitet
3. Styrning och kontroll
4. Effektivitet
Service och kvalitet
5. Brukarens fokus
6. Kvalitetsutveckling
Arbetsgivarpolitik
7. Arbetsliv
8. Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 2 (2)

Vart och ett av de åtta områdena kan ge 100 poäng vilket
innebär att den maximala poängnivån i Kommunkompassen är
800 poäng.

En grundläggande struktur finns inom de åtta frågeområdena.
Eftersom utvärderingen görs utifrån ett övergripande
perspektiv, söker de alltid någon gemensam strategi kring hur
kommunen hanterar det som efterfrågas. Denna kan vara
väldokumenterad och/eller visa sig i olika aktiviteter som
stärker och utvecklar de olika områdena. undersöker givetvis
även dessa olika aktiviteter och vi vill se att alla verksamheter
jobbar med det som efterfrågas på olika sätt. Slutligen vill vi att
kommunen kan visa att olika arbetssätt leder till faktiska
resultat och att dessa resultat återkommande följs upp och
analyseras. Medborgar- och brukarfokus ska finnas i allt vad
som görs.

Under SKR:s besök i kommunen, sker gruppintervjuer med fem
olika grupper. Syftet är att få en helhetsbild av det som
utvärderas, både utifrån systematik, omfattning och effekt i hela
kommunen. Intervjuer sker med följande grupper:

1. Ledande politiker, ofta blocköverskridande
2. Ledande tjänstpersoner, kommundirektör med ledningsgrupp
3. Förvaltningschefer och bolagschefer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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4. Första linjens chefer, enhetschefer
5. Fackligt förtroendevalda.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
• Kommunkompassen genomförs nästa gång år 2024
• Deluppföljningar sker under 2022 och 2023 via
uppsiktplikten
För åtgärd:
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§173/21

Dnr: KS 2021/38

Månadsuppföljning oktober-2021
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar
samtliga nämnder att hålla budget samt att besluta och
verkställa sina effektivisering

Ärendebeskrivning
I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det
ska ske en enklare ekonomisk avstämning efter februari och
september from 2021. För att sedan göra djupare analyser efter
mars, april, augusti och oktober. I juni månad beslutade
kommunfullmäktige att revidera Mål och Budget för år 2021 då
skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning ökar med
33 Mnkr enligt skatteprognosen från april månad.
Socialnämnden tilldelades 25 Mnkr, tillväxtnämnden 2 Mnkr och
kommunstyrelsen 6 Mnkr. Efter tio månader så visar
kommunens verksamheter på ett underskott mot budget med
21,4 Mnkr, och finansen (skatter, bidrag med flera) visar på ett
överskott med 37 Mnkr mot budget Finansens överskott beror
främst på att kostnader är lägre för personalomkostnader,
pensioner och avskrivningar samt är bättre skatteprognos i
september jämfört med budget. Den största negativa avvikelsen
efter tio månader mot budget har socialnämnden och
underskottet är 23,6 Mnkr. Barn- och utbildningsnämnden visar
på ett underskott mot budget efter tio månader med 16,6 Mnkr.
Underskotten följer nivån som delåret per sista augusti.
Prognosen för socialnämnden är 1 Mnkr bättre samt för
finansförvaltningen jämfört med delåret. Helårsprognosen för
resultatet är 19,9 Mnkr och det är 11,4 Mnkr bättre än
budgeterat resultat. .
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar
samtliga nämnder att hålla budget samt att besluta och
verkställa sina effektivisering

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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För åtgärd:
Barn- och utbildningsförvaltning,
Socialförvaltning
Samhällsbyggandsförvaltning
Kommunstyreselförvaltningen
Tillväxtförvaltningen
För kännedom:
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§174/21

Dnr: KS 2021/209

Riktlinje för investeringar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
• Anta förändringen i riktlinjen för investeringar

Ärendebeskrivning
Riktlinjen för investeringar uppdaterades under 2019. Efter att ha
arbetat med riktlinjen under 2020 och 2021 så har det upptäckts
att det behöver ske några små justeringar och det är hur rutinen för
inventarieförteckningar ska vara samt att kommunen har ett styr
och kvalitetssystem där investeringarna dokumenteras istället för i
pappersform.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta förändringen i riktlinjen för
investeringar
För åtgärd:
Socialförvaltning
Tillväxtförvaltning
Barn- och utbildningsförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltning
Kommunstyrelseförvaltning
Samhällsbyggnadsförbundet
För kännedom:
Ekonomienheten

Justerandes signatur
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2021-12-14
§175/21

Dnr: KS 2021/267

Årshjul för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Beslut
kommunstyrelsen besluta
• Årshjul för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022
godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över nämndernas, kommunalförbunds och kommunala
bolags verksamheter. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska
ställning.

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt så föreslås att
sammanträdena inleds med olika redovisningar utifrån
grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och hållbarhet hur kommunens
verksamheter jobbar med respektive saker utifrån ett
helhetsperspektiv. Om ytterligare frågor uppstår under året
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan berörda
verksamheter kallas av kommunstyrelsen.
•

•
•
•
•
•
•

Justerandes signatur

16 mars (analysdag), måluppfyllelse utifrån
grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål här
deltager samtliga förvaltningar, förbund.
29 mars Årsredovisningen och internkontroll.
26 april, Överförmyndarnämnden

17 maj, Lägesrapport, uppföljning av kommunstyrelsens
kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål.
14 juni, Arbetet med ANDTS strategin

6 sep, Uppföljning av arbetet med kommunkompassen.
18 oktober, Delårsrapporten.

Utdragsbestyrkande
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•
•

15 november, Nerikes brandkår.

20 december, Uppföljning av kommunstyrelsen projekt

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att årshjul för
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 godkänns.
Ledamöternas förslag till beslut
Nils Detlofsson (L) yrkar på följande tilläggsförslag:
• Information om integration skall tas med i
kommunstyrelsen årshjul under våren 2022.

Beslutsgång
Ordförande frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt
förvaltningens förslag och finner så beslutat.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Nils
Detlofssons tilläggsförslag och finner att den avslås.
Omröstning begärs

Ja-röst för Nils Detlofssons tilläggsförslag
Nej-röst för avslag till Nils Detlofssons tilläggsförslag
Ordförande har utslagsröst och avger sin röst sist.

Med 7-ja röster för bifall av tilläggsförslaget och 8-nej röster för
avslag beslutar kommunstyrelsen att avslå tilläggsförslaget:
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Kristine Andersson (S)
John Omoomian (S)
Jonas Bernström (S)
Tommy Kragh (S)
Jonas Kleber (C)
Mathz Eriksson (C)
Ulf Axelsson (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Lillemor Bodman (M)
Jan Hansson (M)
Nils Detlofsson (L)

Justerandes signatur

Ja-röst

x
x
x
x

Utdragsbestyrkande

Nej-röst Avstår
x
x
x
x
x
x
x
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Fredrik Rosenbecker (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Tommy Lönnström (SD)
Bengt Storbacka (S)
ordförande
Summa

x
x
x
7

Reservationer
Nils Detlofsson (L)
För åtgärd:
Controller

För kännedom:
Kommunstyrelseförvaltning
Barn- och utbildningsförvaltning
Socialförvaltning
Tillväxtförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-12-14
§176/21

Dnr: KS 2021/267

Årshjul för planering och uppföljning 2022
Beslut
kommunstyrelsen beslutar anta årshjul för planering och
uppföljning.

Ärendebeskrivning
Enligt Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen ska
kommunstyrelsen varje år besluta om årshjul för planering och
uppföljning. Det innefattar arbetet med mål och budget, helårsoch delårsredovisningar, internkontroll, samt andra
uppföljningar som kommunstyrelsen gör för att fullgöra sin
uppsiktsplikt. Förslaget till årshjul för år 2022 innehåller datum
när redovisning ska ske till nämnder, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Datumen är anpassade till
kommunstyrelsens, kommunfullmäktige och nämndernas
föreslagna sammanträdesdatum
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att årshjul för
planering och uppföljning anta
För åtgärd:
Socialförvaltning,
Barn- och utbildningsförvaltning
Samhällsbyggandsförvaltning
Tillväxtförvaltning
Kommunstyrelseförvaltning
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet

Justerandes signatur
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§177/21

Dnr: KS 2020/270

Uppsiktplikt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
2021
Beslut
Kommunstyrelsen anser att uppsiktplikten är genomförd i
dialog med samhällsbyggnadsförbundet.

Ärendebeskrivning
Förbundschef Ola Westin informerar kommunstyrelsen om
Samhällsbyggnadsförbundets verksamheter.

Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de
tjänster som medlemskommunerna kräver för att fullgöra sina
skyldigheter enligt respektive kommuns ambitionsnivå för den
tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser
som förbundet förfogar över.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser att uppsiktplikten är genomförd i
dialog med samhällsbyggnadsförbundet.
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur
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2021-12-14
§178/21

Dnr: KS 2021/272

Finansiering av visstidsanställda vikarier inom
förskola 2021 för elever på barn- och
fritidsprogrammet
Beslut
kommunstyrelsen beslutar
• Använda 654 000 kronor av kommunstyrelsens
projektmedel för att säkerställa kompetensförsörjningen
2021 för elever som slutade årskurs 3 inom barn-och
fritidsprogrammet.
Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 4 juni 2018 att
från augusti 2019 erbjuda studenter på Barn- och
fritidsprogrammet visstidsanställning som fast vikarie i
förskolan under 10 månader efter avslutad och godkänd
utbildning. Förutsättningarna för dessa tjänster togs fram av
förvaltningen och innebär en anställning under tio månader som
fast vikarie under en rektor med deltagande vid
arbetsplatsträffar, gemensam planering och fortbildning. Inga
medel har tillförts satsningen.
En utvärdering gjordes i maj 2020 som presenterades för
nämnden vid en uppföljning den 9 juni 2020. I utvärderingen
framkom att de visstidsanställda barnskötarna till stor
utsträckning används som fast vikarie/ utökad grundbemanning
men även till viss del som resurs. Ett antal konsekvenser lyftes
fram som bland annat pekade på att rektorernas möjlighet att
själva forma sin organisation minskade, att nuvarande
finansiering inte täcker kostnaderna, att möjligheten att lösa
små delar av tjänst som annars är svåra att tillsätta ökade samt
att söktrycket till Barn- och fritidsprogrammet stigit.
Arbetsmarknadsenheten har i samverkan med barn-och
utbildningsnämnden tillfört 515 000 kr utifrån tilldelade medel
från staten för att finansiera visstidsanställda vikarier i
förskolan.

Justerandes signatur
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
besluta
• Använda 654 000 kronor av kommunstyrelsens
projektmedel för att säkerställa kompetensförsörjningen
2021 för elever som slutade årskurs 3 inom barn-och
fritidsprogrammet
För åtgärd:
Controller, kommunstyrelseförvaltningen
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltning
För kännedom:
Ekonomienheten

Justerandes signatur
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2021-12-14
§179/21

Dnr: KS 2021/125

Äskande om 7 miljoner kronor för
skolskjutskostnader till barn- och
utbildningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• Avslå äskandet av 7 miljoner för skolskjutskostnader i
avvaktan på genomlysningen av kostnadsutvecklingen av
skolskjutsar.
• Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen under
första halvåret 2022
Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 9 november 2020
att föreslå kommunstyrelsen att väcka ärende i
kommunfullmäktige och avisera om en budgetvarning 2021 när
det gäller skolskjutskostnader efter aviseringar från länstrafiken
om kostnadsökningar. (Dnr: BUN 2019/52, §112/20).
Efter månads uppföljningen för mars månad så beslutar barnoch utbildningsnämnden om att äska 7 miljoner kronor för
skolskjutskostnader till kommunfullmäktige. (Dnr: BUN
2020/101, § 45/21). Under hösten har det aviserats om att
ökningen för skolskjutskostnader inte kommer att hamna på 7
miljoner kronor utan det kan blir ytterligare kostnadsökning.
Utifrån detta så behöver det ske en genomlysning av vad
kostnadsökningen kan hamna på samt se ett helhetsperspektiv
utifrån förändringar gällande linjetrafikens turer.
Kommunstyrelsen är medvetna om problematiken om
kostnadsökningen och nämndens budgetavvikelse för skolskjuts
under genomlysningen ska inte belasta barn- och
utbildningsnämnden. Införandet av resursfördelningsmodell är
även en del i arbetet med hur kommunen ska hantera
skolskjutskostnader i framtiden.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

Justerandes signatur
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•
•

Avslå äskandet av 7 miljoner för skolskjutskostnader i
avvaktan på genomlysningen av kostnadsutvecklingen av
skolskjutsar.
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen under
första halvåret 2022.

För åtgärd:
Kommunfullmäktige

För kännedom:
Ekonomienheten
Kommunstyrelseförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen.

Justerandes signatur

20 (40)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-14
§180/21

Dnr: KS 2020/10

Medborgarförslag om flytt av 7 dygnsparkeringen vid
Banvägen i Lindesberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
• Motionen besvaras.

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag inkommer till Lindesbergs kommun i januari
år 2021, med förslag om att den då befintliga 7dygnsparkeringen flyttas till sydost om tågstationen.

Samhällsbyggnadsförbundet svarar i remissyttrande § 74/2020
att föreslagen åtgärd är genomförd.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
medborgarförslaget bifalls.

Ledamöternas förslag till beslut
Bengt Storbacka (S) yrkar på följande ändringsförslag
• Ändra att-satsen medborgarförslaget bifalls till:
o Medborgarförslag besvaras.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
Bengt Storbackas ändringsförslag och finner så beslutat.
För kännedom:
Medborgare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-14
§181/21

Dnr: KS 2020/334

Detaljplan del av Tredingen 1:1 med flera
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• Detaljplan för Tredingen 1:1 med flera enligt förslag
inlämnat av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen den
10 november 2021, antas.
Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av Fastigheter i
Linde AB arbetat fram ett förslag till detaljplan för del av
Tredingen 1:1 med flera.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för nya bryggor i
ett centralt läge som kan bidra till ett stärkt båtliv och en ökad
aktivitet på Lindessjön.

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen beslutade den 10
november 2021 att tillstyrka Detaljplan för del av Tredingen 1:1
med flera och skicka den vidare till kommunfullmäktige i
Lindesbergs kommun för antagandeprövning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• Detaljplan för Tredingen 1:1 med flera enligt förslag
inlämnat av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen den
10 november 2021, antas.
För åtgärd:
Kommunfullmäktige

För kännedom:
Fastigheter i Linde AB
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2021-12-14
§182/21

Dnr: KS 2021/277

Reglemente för kulturstipendium från 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderat
reglemente för kulturstipendium.
Ärendebeskrivning

Efter omorganisationen där tillväxtnämnden skapats samt några
års arbete med nuvarande reglemente för kulturstipendium
behöver reglementet revideras.
Revideringen handlar om att tillväxtnämnden ska kunna sätta
sin prägel på kriterierna för kulturstipendiet men också om
mindre justeringar.
Förslag till beslut
Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige anta reviderat reglemente för
kulturstipendium.
För åtgärd:
Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidschef

För kännedom:
Förvaltningschef, tillväxtförvaltningen
Tillväxtnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

24 (40)

2021-12-14
§183/21

Dnr: KS 2021/278

Reglemente för föreningsledarstipendium från 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderat
reglemente för föreningsledarstipendium.

Ärendebeskrivning
Efter omorganisationen där tillväxtnämnden skapats samt några
års arbete med nuvarande reglemente för
föreningsledarstipendium behöver reglementet revideras.
Revideringen handlar om att tillväxtnämnden ska kunna sätta
sin prägel på kriterierna för föreningsledarstipendiet men också
om mindre justeringar.
Förslag till beslut
Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige anta reviderat reglemente för
föreningsledarstipendium.
För åtgärd:
Kommunfullmäktige

För kännedom:
Kultur- och fritidschef
Förvaltningschef, tillväxtförvaltningen
Tillväxtnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

25 (40)

2021-12-14
§184/21

Dnr: KS 2021/279

Reglemente för byggnadspris från 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderat
reglemente för byggnadspris.

Ärendebeskrivning
Efter omorganisationen där tillväxtnämnden skapats samt några
års arbete med nuvarande reglemente för byggnadspris behöver
reglementet revideras.
Revideringen handlar om att tillväxtnämnden ska kunna sätta
sin prägel på kriterierna för byggnadspriset men också om
mindre justeringar.
Förslag till beslut
Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige Anta reviderat reglemente för
byggnadspris.
För åtgärd:
Kommunfullmäktige

För kännedom:
Kultur- och fritidschef
Stadsarkitekt
Förvaltningschef, tillväxtförvaltningen
Tillväxtnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2021-12-14
§185/21

Dnr: KS 2021/276

Organisation för Lindesbergs kommuns
attraktivitetsarbete platsutveckling och varumärke
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till beredande
kommunstyrelse januari 2022.
Ärendebeskrivning

Inför den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen som
trädde i kraft den 1 januari 2021 fördes diskussion kring hur
turismverksamheten och ansvaret för besöksnäringen ska
organiseras inom den kommunala organisationen.

Utifrån workshops med utskottet för stöd och strategi kring
revidering av reglementen och fördelning av ansvarsområden
mellan kommunstyrelsen
och tillväxtnämnden fanns en politisk önskan att tydliggöra hur
kommunen kan arbeta vidare med turism- och
besöksnäringsfrågor, och i vilken organisationsform detta ska
ske.

Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020 att uppdra
till tillväxtnämnden att utreda ansvaret för kommunens
turismverksamhet och besöksnäring.
•

Idag arbetar flera aktörer med frågorna:

Se bilaga 1: TN § 79 Organisation för Lindesbergs kommuns
attraktivitetsarbete platsutveckling och varumärke.

Förslag till beslut
Tillväxtnämnde föreslår kommunstyrelsen besluta:
• Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att
lämna förslag på finansiering för att inrätta en
samordnande funktion (1, 0 heltidstjänst/0,8 mnkr) för
kommunens attraktivitetsarbete, platsutveckling och
varumärke inom tillväxtförvaltningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-14
•

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att
revidera tillväxtnämndens reglemente med nytt
ansvarsområde.

Ledamöternas förslag till beslut
Bengt Storbacka (S) förslår att ärendet återremitteras till
beredande kommunstyrelse januari 2022.

Tommy Kragh (S), Ulf Axelsson (V), Nils Detlofsson (L), Pär-Ove
Lindqvist (M) och Jari Mehtäläinen (SD) yrkar bifall till förslag
om återremiss.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras
idag och finner att ärendet återremitteras
För åtgärd:
Kommundirektör

För kännedom:
Tillväxtnämnden
Förvaltningschef, tillväxtförväntningen
Utvecklingsstrateg, tillväxtförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2021-12-14
§186/21

Dnr: KS 2021/238

Internkontrollplan 2022
Kommunstyrelseförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
• Kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan för år
2022 antas med tillägget att handläggningstiden för
motioner och medborgarförslag läggs med som
riskfaktor.
Ärendebeskrivning

Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf §
60/2004 2§ har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret
för att tillse att det finns en god internkontroll i Lindesbergs
kommun. I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige
beslutat ett Reglemente för internkontroll Kf § 60/204 som
syftar till att man med rimlig grad kan säkerställa att kommunen
bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet,
tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer
och tillämpningar mm.
Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och är
inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den ska ses som en
del av arbetet med det systematiska kvalitetsledningssystemet
och ett sätt för huvudman att utföra sin uppsiktsplikt av
verkställigheten av det offentliga uppdraget. Internkontroll
omfattar:
•
•

•
•
•

Justerandes signatur

Uppföljning av kontrollmoment.
Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och
riktlinjer följs i organisationens verksamheter.
Identifiering av brister.
Planering och genomförande av åtgärder för att
minimera att brister fortgår eller återupprepas.
Årlig sammanställning och analys som presenteras för
huvudman.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2021-12-14
Förslag till beslut
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan för år 2022
antas med tillägget att motioner och medborgarförslag läggs
med som riskfaktor.
Ledamöternas förslag till beslut
Bengt Storbacka (S) yrkar på följande ändringsförslag:
• Ändra att-satsen till:
o Handläggningstiden för motioner och
medborgarförslag läggs med som riskfaktor.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
Utskott för stöd och strategis förslag med Bengt Storbackas
ändringsförslag och finner så beslutat.
För åtgärd:
Ekonomienhet
Kanslienhet
Personalenhet
IT-teleenhet
Näringslivsenhet
Måltidsenhet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-14
§187/21

Dnr: KS 2021/126

Verksamhetsplan 2022 för
kommunstyrelseförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
• Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer,
utvecklingsmål och ekonomisk fördelning för utskottet
för stöd och strategi år 2022 antas.

Ärendebeskrivning
Enligt handlingsplanen ska grunduppdrag på nämndnivå,
kvalitetsfaktorer på nämndnivå och nämndmål vara antagna
senast i december 2021 för att gälla från år 2022.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram grunduppdrag,
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål. Det som är förändrat inför
2022 är utvecklingsmål. Att en visselblåsarfunktion ska införas
och implementeras under 2022. De andra faktorerna är
desamma då de är antagna i början på 2021 och behöver jobbas
med en längre period för att uppnå bra resultat.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi föreslå
kommunstyrelsen besluta
• Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer,
utvecklingsmål och ekonomisk fördelning för utskottet
för stöd och strategi år 2022 antas.

Ledamöternas förslag till beslut
Nils Detlofsson (L) yrkar på följande tilläggsförslag:
• Att en indikator om Svenskt Näringslivs kommunrakning
läggs med i verksamhetsplan.
Kristine Andersson (S), Tommy Kragh (S), John Omoomian (S)
yrkar avslag på Nils Detlofssons tilläggsförslag.
Pär-Ove Lindqvist (M) Tommy Lönnström (SD) yrkar bifall till
Nils Detlofssons förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-14
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
förslaget från utskott för stöd och strategi och finner så beslutat.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Nils
Detlofssons tilläggsförslag och finner att den avslås.
Omröstning begärs

Ja-röst för avslag
Nej-röst för Nils Detlofssons tilläggsförslag.
Ordförande har utslagsröst och avger sin röst sist.

Med 8-ja röster för avslag och 7-nej röster för Nils Detlofssons
förslag beslutar kommunstyrelsen att avslå tilläggsförslaget:
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Kristine Andersson (S)
John Omoomian (S)
Jonas Bernström (S)
Tommy Kragh (S)
Jonas Kleber (C)
Mathz Eriksson (C)
Ulf Axelsson (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Lillemor Bodman (M)
Jan Hansson (M)
Nils Detlofsson (L)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Tommy Lönnström (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), Jan Hansson (M,
Nils Detlofsson (L), Fredrik Rosenbecker (SD), Jari Mehtäläinen
(SD), Tommy Lönnström (SD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-14
För åtgärd:
Ekonomienhet
Personalenhet
Kanslienhet
Måltidsenhet
IT- och telenhet
Näringslivsenhet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-14
§188/21

Dnr: KS 2018/436

Ersättare i utskottet för stöd och strategi tillika
krisledningsnämnd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna Kristine Andersson (S) som ersättare i utskott för
stöd och strategi tillika krisledningsnämnd.

Ärendebeskrivning
Linda Svahn (S) inkom 2021-09-08 med en avsägelse av
uppdraget som ersätter i utskott för stöd och strategi.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna Kristine Andersson (S) som ersättare i utskott för
stöd och strategi tillika krisledningsnämnd.
För åtgärd:
Nämndsekreterare (Troman)
För kännedom:
Utskott för stöd och strategi

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-14
§189/21

Dnr: KS 2018/440

Ersättare i tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser
Beslut
Kommunstyrelsen utser Kristine Andersson (S) som ersättare i
tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser.

Ärendebeskrivning
Linda Svahn inkom 2021-09-15 med avsägelse av uppdrag som
ersättare i tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser.

Socialdemokraterna nominerar Kristine Andersson (S) som
ersättare i tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser Kristine Andersson (S) som ersättare i
tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser.
För åtgärd:
Nämndsekreterare (Troman)

För kännedom:
Tolkningsgrupp för arvodebestämmelser

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-14
§190/21

Dnr: KS 2018/452

Representant i Brottsförebyggande rådet BRÅ
Beslut
Kommunstyrelsen utser Kristine Andersson (S) som
representant i brottsförebyggande rådet.

Ärendebeskrivning
Linda Svahn (S) inkom 2021-09-08 med en avsägelse av
uppdraget som representant i Brottsförebyggande rådet.

Socialdemokraterna nominerar Kristine Andersson (S) till
representant i brottsförebyggande rådet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser Kristine Andersson (S) som
representant i brottsförebyggande rådet.
För åtgärd:
Nämndsekreterare (Troman)
För kännedom:
Brottsförebyggande rådet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2021-12-14
KS §191/21

Dnr:

Ledamotsinitiativ från Nils Detlofsson (L)
Beslut
Kommunstyrelsen uppdra till kommundirektör att ta upp frågan
med HR avdelning och återrapporter till kommunstyrelsen i
januari 2022.
Ärendebeskrivning

Nils Detlofsson (L) väcker följande ledamotsinitiativ under
kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2021:
•

Hur arbetar socialförvaltningen med att få underlag kring
andelen vaccinerade som arbetare inom äldreomsorgen.

Ledamöternas förslag till beslut
Nils Deltfosson (L) yrkar på att uppdra till socialnämnden att
fråga socialförvaltningen huruvida aktuell personal inom
äldreomsorgen är vaccinerad och att detta ställs omgående.

Bengt Storbacka (S) förslår att uppdra till kommundirektör att
ta upp frågan med HR avdelning och återrapporter till
kommunstyrelsen i januari 2022.
Beslutsgång
Ordförande ställer Nils Detlofssons förslag mot Bengt
Storbackas förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Bengt Storbackas förslag.

Meddelas för åtgärd
Kommundirektör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-14
KS §192/21

Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Kommunstyrelsen :

-Protokollsutdrag från
Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november
2021 KF § 129 - Avsägelse och fyllnadsval efter Linda
Svahn (S) som ledamot i kommunstyrelsen Dnr KS
2018/405

-Protokollsutdrag från
Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november
2021 KF § 125 - Upphävande av beslut 2014-05-20 KS §
99 anslutning utanför VA-verksamhetsområden Dnr KS
2021/131
2021-11-02 Minnesanteckningar från Öppet samråd
Finskt förvaltningsområde 2 november 2021 Dnr KS
2021/226

2021-11-08 Beslut om fördelning av mottagande av
vissa nyanlända invandrare för bosättning genom
anvisning till kommuner i Örebro län 2022 - Dnr 8517199-2021 Dnr KS 2021/269
2021-11-09 TN § 74 Verksamhetsplan 2022 för
tillväxtnämnden Dnr KS 2021/126

2021-11-09 TN § 75 Internkontrollplan 2022 för
tillväxtförvaltningen Dnr KS 2021/238

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-14
2021-11-10 Samhällsbyggnadsnämnden § 170
Verksamhetsplan 2022 för samhällsbyggnadsnämnden
Dnr KS 2021/126
2021-11-10 Samhällsbyggnadsnämnden § 168
Detaljplan för Lindeshyttan 2:15 med flera för
idrottsändamål och besöksanläggning Stafettgatan
Lindesberg Dnr S-2021-324 Dnr KS 2021/187
2021-11-10 Samhällsbyggnadsnämnden § 171
Internkontrollplan 2022 för
samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr KS 2021/238
2021-11-10 Samhällsbyggnadsnämnden § 172
månadsuppföljning oktober 2021 för
samhällsbyggnadsnämnden Dnr KS 2021/38

2021-11-12 Samhällsbyggnadsförbundet § 133
Kommentarer till revisionsrapport delårsbokslut 202108-31 Dnr SBB2021-1029 Dnr
2021-11-12 Samhällsbyggnadsförbundet § 132
Investeringsuppföljning oktober 2021 Dnr SBB2021433 Dnr
2021-11-12 Samhällsbyggnadsförbundet § 131
Driftuppföljning 2021-10-31 Dnr SBB2021-432 Dnr

2021-11-12 Protokoll från Specifika samverkansrådet
kultur 12 november 2021 Dnr
2021-11-12 Protokoll från Gemensam nämnd för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 12
november 2021 Dnr
2021-11-15 BUN § 113 Sammanträdestider för barnoch utbildningsnämnden 2022 Dnr
2021-11-18 SN § 173 Verksamhetsplan 2022 för
socialnämnden Dnr KS 2021/126

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

38 (40)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-14
2021-11-18 SN § 174 Internkontrollplan 2022 för
socialförvaltningen Dnr KS 2021/238

2021-11-18 SN § 169 Uppföljning och analys oktober
2021 för socialnämnden Dnr KS 2021/38

2021-11-19 Dom Nacka TR M 4623-21 tillstånd att riva
ut vattenanläggningen Gusselby kvarndamm på
fastigheten Gusselby 6:60 samfälligheten Gusselby s:1
Albäcksån Dnr

2021-10-22 Revisionsrapport om underhåll och skötsel
av parkmiljöerna och skogsinnehavet i KNÖLkommunerna Dnr SBB2021-1118-1 Dnr
2021-05-28 Protokoll från Bergskraft Bergslagen
Ekonomisk förening 28 maj 2021 Dnr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-14
KS §193/21

Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärenden läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Kommunstyrelsen :

Sammanställning av utbetalning av särskilt driftbidrag
till vägsamfälligheter 2021 Dnr KS 2021/262
2021-10-19 Medborgarförslag om att måla om
bänkarna på Norrtullstorget i Lindesberg Dnr KS
2021/201

2021-12-02 Avtal om servitut för hägn stängsel vid
plankorsning i centrala Lindesberg Dnr TRV
2021/133085 enligt punkt 3.5 i kommunstyrelsens
delegationsordning Dnr KS 2021/258

2021-11-25 Ansökan om lantmäteriförrättning för
Lindesby 1:11 - avstyckning Torphyttan
delegationsbeslut enligt punkt 3.1 i kommunstyrelsens
delegationsordning Dnr T21448 Dnr KS 2021/289
2021-11-26 Köpekontrakt Försäljning av Vibyn 1:30
Vibyn 10 i Frövi Dnr KS 2021/291

2021-11-26 Köpekontrakt Försäljning Vibyn 1:31 Vibyn
8 i Frövi Dnr KS 2021/292
2021-11-17 Yttrande över ansökan om tillstånd
A655.202-2021 Fackeltåg PRO 12 dec 2021 FlugparkenRådhustorget Lindesberg.docx Dnr KS 2021/6
2021-11-22 Signerat tilldelningsbeslut Ramavtal för
juridiska tjänster Dnr KS 2021/72

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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