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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-10-04  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2022-10-04 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 10:00-15:00 

Beslutande: Bengt Storbacka (S), ordförande 
Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C) 
Fredrik Sundén Vessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Nils Detlofsson (L), §§ 18–20, 22–24 
Tom Persson (SD) 
 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Markus Lundin (KD) för Nils Detlofsson (L) § 21, § 25 
 
 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Ebba Jansson, kommunsekreterare  
Anette Persson, enhetschef ekonomi §§ 19–20 
Isabella Lohse, enhetschef §§ 22–24 
Per Lilja, planarkitekt §§ 22–24 
Malena Eriksson, planarkitekt §§ 22–24 
Hannes Jonsson, planarkitekt §§ 22–24 
David Lundekvam, MEX §§ 22–24 
Torsten Blomé, MEX §§ 22–24 
Wilhelm Magnusson, näringslivschef §§ 22–24 
Mathz Eriksson (C), ej tjänstgörande ersättare, jäv § 25 
Göran Gustavsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Fredrik Rosenbecker (SD), ej tjänstgörande ersättare 
 

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

Justeringens plats 
och tid: 

Kanslienheten den 6 oktober 2022 kl. 15.00  

  
  
  
  

2022-10-07 2022-10-31
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 2022-10-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
  

  
Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
18 - 25 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Bernström 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-10-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§18/22 Informationsärenden 
  
§19/22 Uppföljning internkontroll januari-augusti 2022 för 

kommunstyrelseförvaltningen 
  
§20/22 Delårsrapport 2022 för kommunstyrelseförvaltningen 
  
§21/22 Upphandling för hållbara transporter i Örebro län 
  
§22/22 Avvakta beställning av förstudie för området Eksta Ängeby i 

Fellingsbro 
  
§23/22 Beställning av förstudie för området Mariedal i Frövi 
  
§24/22 Beställning av förstudie för området Sörlunda i Lindesberg 
  
§25/22 Redovisning av marknadsföringsbidrag år 2022 
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Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-10-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §18/22   Dnr:  
 
Informationsärenden 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar kommundirektören för 
informationen. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Henrik Arenvang informerade om följande på 
utskottet för stöd och strategi den 4 oktober 2022: 

• Lindemarken 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar kommundirektören för 
informationen. 

_______ 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-10-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §19/22   Dnr: KS 2022/235 
 
Uppföljning internkontroll januari-augusti 2022 för 
kommunstyrelseförvaltningen 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Godkänna uppföljning av internkontroll januari-augusti 
2022 för kommunstyrelseförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelseförvaltningen har följt upp åtta punkter i 
internkontrollen till och med 2022-08-31. Resterande punkter följs 
upp till helåret. Det finns mindre avvikelser inom vissa områden 
och dessa kommer att arbetas med under året och framåt för att 
minimera avvikelserna. Se Uppföljningsrapporten för med 
detaljerad text. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår Utskottet för stöd och strategi att föreslå 
kommunstyrelsen  

• Godkänna uppföljning av internkontroll januari-augusti 
2022 för kommunstyrelseförvaltningen 

  _______ 
 
För åtgärd: 
Ekonomienheten 
Personalenheten 
Kanslienheten  
It- och teleenheten 
Måltidsenheten 
Näringslivsenheten 
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Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-10-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §20/22   Dnr: KS 2022/236 
 
Delårsrapport 2022 för kommunstyrelseförvaltningen 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Godkänna delårsrapporten för perioden januari-augusti 
2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyreselförvaltningen redovisar under perioden januari 
till augusti 2022 en positiv avvikelse på 13,4 miljoner kronor. De 
flesta enheterna redovisar ett överskott efter åtta månader med 
ett litet undantag för näringsliv som redovisar en avvikelse på -
0,1 miljoner kronor samt linje 308 som har en negativ avvikelse 
med 0,6 Mnkr då ingen budget finns avsatt för detta. Prognosen 
för helåret är en positiv avvikelse på 33,6 Mnkr. Det största 
överskottet finns på politisk verksamhet och det avser 
planeringsreserven och projektmedel som inte nyttjats fullt ut 
och prognosen på helåret är 10,5 miljoner kronor. Överskottet 
inom mark- och exploatering avser sålda tomt i Frövi som är 
industrimark. 

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en bedömning av 
grunduppdrag, de   kvalitetsfaktorerna och utvecklingsmål som 
utskottet för stöd och strategi har beslutat om, som redovisas i 
delårsrapport. Grunduppdragen uppnås eller uppnås till största 
delen. Kommunstyrelseförvaltningen är i ett läge där man ser 
stor vikt av samarbete och samverkan, både inom förvaltningen 
och med andra förvaltningar för att kunna utvecklas och 
leverera sina grunduppdrag med god kvalitet. Här har arbete 
påbörjats inom flera verksamheter. Omorganisationen av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer att påverka 
kommunstyrelseförvaltningen både genom övergång av 
verksamhet, men också struktur i system för den verksamhet 
och de medarbetare som faller under den tekniska nämnden. 
Förvaltningens stödfunktioner ser över sina rutiner och 
processer i samband med detta arbete. 
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 2022-10-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Inom näringslivs och infrastrukturenheten jobbar man på med 
utveckling av Frövi i ett nytt projekt som kallas 
"Duvedsmodellen". De genomför även ett ettårigt 
landsbygdsprojekt för servicepunkter tillsammans med flera 
andra verksamheter inom kommunen samt föreningslivet. 

Både måltid och upphandling har märkt av det osäkra 
världsläget genom prishöjningar på varor, och att det inom vissa 
områden inte går att få fram produkter överhuvudtaget. Avtal 
ses över och man försöker hitta ersättningsprodukter för att inte 
minska kvaliteten. 

Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi att föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

• Godkänna delårsrapporten för perioden januari-augusti 
2022. 

_______ 
 
För kännedom: 
Personalenhet 
Ekonomienhet 
Kanslienhet 
IT-teleenhet 
Måltidsenhet 
Näringslivsenhet 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-10-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §21/22   Dnr: KS 2022/238 
 
Upphandling för hållbara transporter i Örebro län 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi stödjer den gemensamma 
skrivelsen från Region Örebro län. 

Ärendebeskrivning 

Målen om fossilfria transporter innebär en ökad omställning av 
både efterfrågan och utbud. Upphandling är ett starkt verktyg 
för att möjliggöra och driva på utvecklingen till fossilfria 
transporter. Vi tar nu gemensamt ställning för krav på fossilfria 
transporter genom vår offentliga upphandling.  

Vi som organisationer vill ta ett regionalt ansvar för att bidra till 
en grön omställning inom transportsektorn från fossila 
drivmedel till förnybara drivmedel och då främst till el, biogas 
och vätgas när det är möjligt. Vi kommer också att verka för 
hållbara upphandlingar som leder i den riktningen. 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi stödjer den gemensamma 
skrivelsen från Region Örebro län. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Upphandlare 
För kännedom: 
Region Örebro län 
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Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-10-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §22/22   Dnr: KS 2022/252 
 
Avvakta beställning av förstudie för området Eksta 
Ängeby i Fellingsbro 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi beslutar 

• Avvakta med att beställa en förstudie för Eksta/Ängeby 
och invänta processen tillhörande fördjupning av 
översiktsplanen för Fellingsbro tätort. 

Ärendebeskrivning 

Utskottet för stöd och strategi beslutade 2022-04-05, USS 
§12/22, att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i 
uppdrag att utreda lämpligheten i att påbörja arbetet med 
förstudier för områdena Mariedal i Frövi, Sörlunda i Lindesberg 
samt Eksta/Ängeby i Fellingsbro. 

En förstudie har till syfte att utreda förutsättningarna på platsen 
för att kunna avgränsa byggbar mark, allmänplatsmark och 
därtill hörande ekonomiska konsekvenser av ett genomförande. 
Nästa steg efter avslutad förstudie är eventuellt beslut om att 
påbörja processen kring ny detaljplan. 

Sörlunda och Mariedal har sedan tidigare funnits med som 
utpekade områden i översiktsplanen medan Eksta/Ängeby inte 
finns redovisat i något strategiskt dokument.  

Tre rapporter har arbetats fram och ligger till grund till de 
förslag till beslut som redovisas. Rapporterna redovisar även en 
uppskattad kostnad för de utredningar som bedöms nödvändiga 
för att kunna utreda byggbar yta samt kostnadskalkyl för 
planlagd och byggklar mark. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta 

• Avvakta med att beställa en förstudie för Eksta/Ängeby 
och invänta processen tillhörande fördjupning av 
översiktsplanen för Fellingsbro tätort. 
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 2022-10-04  
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_______ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

 2022-10-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §23/22   Dnr: KS 2022/253 
 
Beställning av förstudie för området Mariedal i Frövi 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi beslutar 

1. Beställa en förstudie för området Mariedal i Frövi. 

2. Förstudien påbörjas under 2022. 

3. Kostnader för utredningar finansieras ur mark- och 
exploateringsenhetens budget. 

Ärendebeskrivning 

Utskottet för stöd och strategi beslutade 2022-04-05, USS 
§12/22, att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i 
uppdrag att utreda lämpligheten i att påbörja arbetet med 
förstudier för områdena Mariedal i Frövi, Sörlunda i Lindesberg 
samt Eksta/Ängeby i Fellingsbro. 

En förstudie har till syfte att utreda förutsättningarna på platsen 
för att kunna avgränsa byggbar mark, allmänplatsmark och 
därtill hörande ekonomiska konsekvenser av ett genomförande. 
Nästa steg efter avslutad förstudie är eventuellt beslut om att 
påbörja processen kring ny detaljplan. 

Sörlunda och Mariedal har sedan tidigare funnits med som 
utpekade områden i översiktsplanen medan Eksta/Ängeby inte 
finns redovisat i något strategiskt dokument.  

Tre rapporter har arbetats fram och ligger till grund till de 
förslag till beslut som redovisas. Rapporterna redovisar även en 
uppskattad kostnad för de utredningar som bedöms nödvändiga 
för att kunna utreda byggbar yta samt kostnadskalkyl för 
planlagd och byggklar mark. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta 

1. Beställa en förstudie för området Mariedal i Frövi. 

2. Förstudien påbörjas under 2022. 
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 2022-10-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

3. Kostnader för utredningar finansieras ur mark- och 
exploateringsenhetens budget. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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 2022-10-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §24/22   Dnr: KS 2022/254 
 
Beställning av förstudie för området Sörlunda i 
Lindesberg 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi beslutar 

1. Beställa en förstudie för området Sörlunda i Lindesberg. 

2. Förstudien påbörjas under 2022. 

3. Kostnader för utredningar finansieras ur mark- och 
exploateringsenhetens budget. 

Ärendebeskrivning 

Utskottet för stöd och strategi beslutade 2022-04-05, USS 
§12/22, att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i 
uppdrag att utreda lämpligheten i att påbörja arbetet med 
förstudier för områdena Mariedal i Frövi, Sörlunda i Lindesberg 
samt Eksta/Ängeby i Fellingsbro. 

En förstudie har till syfte att utreda förutsättningarna på platsen 
för att kunna avgränsa byggbar mark, allmänplatsmark och 
därtill hörande ekonomiska konsekvenser av ett genomförande. 
Nästa steg efter avslutad förstudie är eventuellt beslut om att 
påbörja processen kring ny detaljplan. 

Sörlunda och Mariedal har sedan tidigare funnits med som 
utpekade områden i översiktsplanen medan Eksta/Ängeby inte 
finns redovisat i något strategiskt dokument.  

Tre rapporter har arbetats fram och ligger till grund till de 
förslag till beslut som redovisas. Rapporterna redovisar även en 
uppskattad kostnad för de utredningar som bedöms nödvändiga 
för att kunna utreda byggbar yta samt kostnadskalkyl för 
planlagd och byggklar mark. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta 

1. Beställa en förstudie för området Sörlunda i 
Lindesberg. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2. Förstudien påbörjas under 2023. 

3. Kostnader för utredningar finansieras ur mark- och 
exploateringsenhetens budget. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) föreslår att förstudien ska påbörjas under 
2022. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet för stöd och strategi kan besluta 
enligt Bengt Storbackas (S) ändringsförslag, och finner så 
beslutat. 

Reservationer 

Fredrik Sundén Vessling (V) reserverar sig mot beslutet. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 
För kännedom:  
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §25/22   Dnr: KS 2022/190 
 
Redovisning av marknadsföringsbidrag år 2022 
 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi beslutar 

• Tacka föreningarna för redovisningen 

• Uppdra till kommundirektören att ta fram förslag på 
avtal för 2023 och framåt. 

Ärendebeskrivning 

Fördelning av marknadsföringsbidrag 2022: 

Föreningar 2022 

Lindelövens IF 150 000 kronor 

LIF Lindesberg 300 000 kronor 

Frövi Judoklubb 150 000 kronor 

Lindesbergs Volly 300 000 kronor 

Stråssa Gymnastik 150 000 kronor 

Summa 1 050 000 kronor 

 
Jäv 

Mathz Eriksson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 
i detta ärende. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta 

• Tacka föreningarna för redovisningen 

• Uppdra till kommundirektören att ta fram förslag på 
avtal för 2023 och framåt. 
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_______ 
 
För åtgärd: 
Kommundirektör 
För kännedom: 
Föreningarna 

 

 


	Ärendeförteckning
	Informationsärenden
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______

	Uppföljning internkontroll januari-augusti 2022 för kommunstyrelseförvaltningen
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______


	Delårsrapport 2022 för kommunstyrelseförvaltningen
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______


	Upphandling för hållbara transporter i Örebro län
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______


	Avvakta beställning av förstudie för området Eksta Ängeby i Fellingsbro
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______


	Beställning av förstudie för området Mariedal i Frövi
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______


	Beställning av förstudie för området Sörlunda i Lindesberg
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ledamöternas förslag till beslut
	Beslutsgång
	Reservationer


	Redovisning av marknadsföringsbidrag år 2022
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______



