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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-03-24  

 

 

  

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-11:05, 13.00-13.30 

Beslutande: Irja Gustafsson (S) 
Linda Svahn (S) 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Tommy Kragh (S) 
Jonas Kleber (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Markus Lundin (KD) 
Mats Seijboldt (-) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Fredrik Vessling (V) för Ulf Axelsson (V) 
Conny Ärlerud (M) för Lillemor Bodman (M) 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, sekreterare 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Carina Fyrpihl, personalchef 
 
 

Utses att 

justera 
Pär-Ove Lindqvist (M) med Mathz Eriksson (C) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten tisdag den 31 mars 2020 kl. 15.00 
 
 
Sammanträdet ajournerades 11.05-13.00 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
31 - 46 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2020-03-24 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

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

Kommunstyrelsen  

 
2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§31/20 Lindesbergs kommuns arbete med anledning av covid-19 

tillika Coronaviruset 
  
§32/20 Pandemiplan 
  
§33/20 Årsredovisning 2019 
  
§34/20 Personalekonomiskt bokslut 2019 
  
§35/20 Riktlinje för Demokratidag för ungdomar från 2020 
  
§36/20 Demokratidag för barn och unga i Lindesbergs kommun 2019  
  
§37/20 Verkställande av ramminskning 2020 för tillväxtförvaltningen 
  
§38/20 Årsredovisning stiftelser räkenskapsår 2019 för Gustaf 

Svenssons Stiftelse, Axel och Greta Anderssons Stiftelse 
Stiftelsen Samfond Grundskolan Stiftelsen Samfond 1 och 
Lindeskolans Stipendiestiftelse 

  
§39/20 Omdisponering av investeringsmedel från kommunstyrelsen 

till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, väg- och 
gatubelysning i Ramsberg 

  
§40/20 Utdelning från Linde Stadshus AB  
  
§41/20 Förstudie av Samhällsbyggnad Bergslagens 

verksamhetsområden 2020 
  
§42/20 Instruktioner för ombud vid årsstämmor 2020 i de 

kommunala bolagen 
  
§43/20 Svar på överklagan av beslut i kommunstyrelsen 2020-02-25 § 

28 Hantering av Bottenån Loddammarna Loppholmen och 
badplatser runt Lindesjön att vägra avgörande i 
kommunfullmäktige  

  
§44/20 Initiativ från moderaterna i kommunstyrelsen Lindesbergs 

kommun - Lindesbergs kommun behöver stötta våra lokala 
företagare i en svår tid 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

  
§45/20 Delegationsärenden 
  
§46/20 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §31/20   Dnr: KS 2020/93 

 

Lindesbergs kommuns arbete med anledning av 

covid-19 tillika Coronaviruset 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen gällande 
Lindesbergs kommuns arbete med anledning av covid-19 tillika 
Coronaviruset. 

Ärendebeskrivning 

Presentationen av Lindesbergs kommuns arbete fördelas på tre 
delar. 

1) Arbete med krishantering och säkerställa det kommunala 
uppdraget 

2) Nulägesbild från verksamheterna i Lindesbergs kommun 

3) Näringslivsarbete för att stötta lokala näringslivet i 
kommunen 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen gällande 
Lindesbergs kommuns arbete med anledning av covid-19 tillika 
Coronaviruset. 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §32/20   Dnr: KS 2020/97 

 

Pandemiplan 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att tillämpliga delar i pandemiplanen 
ska fortsätta gälla i avvaktan på att pandemiplanen revideras. 
 
Ärendebeskrivning 

Utifrån Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap ska kommuner analysera vilka extraordinära 
händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa 
händelser kan påverka den egna verksamheten.  

 
Denna analys värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys, som i sin tur ligger till grund för kommunens 
kontinuitetshanteringsarbete. En viktig del i 
kontinuitetshanteringen är kommunens pandemiplan, som 
anger inriktning och stöd i hanteringen vid händelse av pandemi 
eller en större smittspridning. 

 
Nu gällande pandemiplan upprättades 2009. Mycket har hänt 
sedan dess inom kommunens verksamheter såväl som i vår 
omvärld, vilket innebär att pandemiplanen behöver uppdateras. 
I och med hanteringen av Covid-19 har det uppmärksammats att 
planen inte är tillämpbar i praktiken utifrån rådande situation 
och att planen innehåller direkta sakfel. För att hantera Covid-19 
skapas därför alternativa planer och rutiner anpassade efter 
situation i respektive verksamhet. 

 
Fram till att en ny pandemiplan antas, bör den nu gällande 
upphöra att gälla, för att undvika missförstånd eller att det 
hänvisas till felaktigheter. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
• Lindesbergs kommuns Pandemiplan upphör att gälla 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen  

 
2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att tillämpliga delar i pandemiplanen ska fortsätta gälla 
i avvaktan på att pandemiplanen revideras. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Irja Gustafsson (S) 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Irja 
Gustafsson (S) förslag. 
_____ 

 
För kännedom: 

Alla förvaltningar 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §33/20   Dnr: KS 2020/33 

 

Årsredovisning 2019 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Årsredovisningen för år 2019 antas 

• Årets resultat 34 523 486:95 kronor - överskott – förs till 
det egna kapitalet samt verksamheterna vatten och 
avlopp samt renhållning regleras mot respektive 
balansräkningsenhet enligt nedan: 

448 715:17 kronor tas i anspråk ur 
balansräkningsenheten för vatten och avlopp, 

3 309 551:17 kronor förs till balansräkningsenheten för 
renhållning. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret överlämnar årsredovisningen för 
2019 till kommunstyrelsen. 

Kommunens resultat uppgår till 34 523 486:95 kronor. I 
resultatet ingår resultaten för va-enheten med underskott på 
448 715:17 kronor och överskott för renhållningsenheten med 3 
309 551:17 kronor. 

Information om det ekonomiska resultatet och nämndernas 
resultat 2019 har lämnats vid kommunstyrelsens beredande 
den 25 februari 2020. 

Årsredovisningen har fått en ny struktur med anledning av den 
nya redovisningslagen som trädde i kraft 2019-01-01. Då detta 
är det första året enligt den nya lagstiftningen så kommer vi att 
fortsätta anpassningen till lagstiftningen utifrån den praxis som 
utvecklas och dessutom anpassa delårsrapport och 
årsredovisningen efter vår nya styrmodell. 

Nämndernas verksamhetsberättelser kommer fortsättningsvis 
att redovisas som meddelande till såväl kommunstyrelsen som 
till kommunfullmäktige. Utskottens verksamhetsberättelser har 
antagits av kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Årsredovisningen för år 2019 antas 

• Årets resultat 34 523 486:95 kronor - överskott – förs till 
det egna kapitalet samt verksamheterna vatten och 
avlopp samt renhållning regleras mot respektive 
balansräkningsenhet enligt nedan: 

448 715:17 kronor tas i anspråk ur 
balansräkningsenheten för vatten och avlopp, 

3 309 551:17 kronor förs till balansräkningsenheten för 
renhållning. 

_____ 

 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
 
För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §34/20   Dnr: KS 2020/35 

 

Personalekonomiskt bokslut 2019 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
• Kommunfullmäktige tar del av Personalekonomiskt 

bokslut 2019, en övergripande redogörelse gällande 
personalrelaterade delar för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare 
 

Ärendebeskrivning 

Årligen sammanställs en redovisning för Lindesbergs kommun 
som arbetsgivare kopplat till ett flertal områden såsom 
kostnader, hälsa, personalomsättning, arbetad tid, 
anställningsförhållanden, kompentensförsörjning med mera. 
Sammanställningen är tänkt både som information men också 
att ligga till grund för fortsatt arbete med analys och aktivt 
arbete för att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare. 
Det yttersta ansvare som arbetsgivare ligger hos politiken vilket 
innebär att det är viktigt med kunskap om personalrelaterade 
frågor. 

Kortfattad sammanfattning av 2019 är: 

• 1 november hade kommunen 1 845 tillsvidareanställda 
• 80 procent av medarbetarna var kvinnor och 20 procent 

män 
• 174 medarbetare slutande sin anställning vid 

Lindesbergs kommun 
• 148 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, 

yrkesbenämning eller arbetsplats 
• 70 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 67 

procent och av männen 84 procent 
• Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 92,7 

procent och bland män 96,2 procent. Totalt 93,4 procent 
• Medelåldern 2019 för kommunens medarbetare var 46,1 

år 
• Sjukfrånvaron var 5,40 procent av ordinarie arbetstid 
• Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till drygt 2 

miljoner kronor 
• 44 medarbetare anmälde en arbetsskada 
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• 48 medarbetare har under året gått i pension 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
• Kommunfullmäktige tar del av Personalekonomiskt 

bokslut 2019, en övergripande redogörelse gällande 
personalrelaterade delar för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §35/20   Dnr: KS 2020/22 

 

Riktlinje för Demokratidag för ungdomar från 2020 
 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till styrgruppen för att 
diskutera politikens roll under demokratidagen och antal 
ledamöter som ska närvara. Ärendet ska därefter återkomma till 
kommunstyrelsen för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Revidering av styrdokumentet riktlinje Demokratidag för 
ungdomar. För att Demokratidagen än bättre ska kunna uppnå 
sitt syfte mm har en mindre revidering av riktlinjerna 
genomförts. Det är justeringar och förtydliganden gällande syfte, 
årshjul, förankring samt representation av politiker och 
tjänstepersoner från förvaltningarna. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
reviderad riktlinje för demokratidag för ungdomar. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till styrgruppen för att diskutera 
politikens roll under demokratidagen och antal ledamöter som 
ska närvara. Ärendet ska därefter återkomma till 
kommunstyrelsen för beslut. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår följande beslutsgång. 
 
Först behandlas om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras. Om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
avgöras idag så behandlas därefter förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 
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Ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras 
idag eller återremitteras till styrgruppen för att diskutera 
politikens roll under demokratidagen och antal ledamöter som 
ska närvara och finner att kommunstyrelsen beslutat att 
återremittera ärendet.  
_____ 

 
För kännedom: 

Samtliga förvaltningschefer 
Kanslienheten  
Folkhälsochef 
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Kommunstyrelsen  

 
2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §36/20   Dnr: KS 2020/21 

 

Demokratidag för barn och unga i Lindesbergs 

kommun 2019  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för redovisningen och lägger 
informationen till handlingarna samt överlämnar den till 
respektive nämnd för att ta med synpunkterna i framtida 
verksamhetsplanering. 
 
Ärendebeskrivning 

 

För fjärde året i rad genomfördes Demokratidag för ungdomar 
mellan 13–25 år och förtroendevalda allt i enlighet med 
riktlinjer för Demokratidag för ungdomar, KS 2018/94-6. Dagen 
genomfördes den 23 oktober 2019 i Arenahallen, temat i år var 
Trygghet i kommunen. 
 
Förmiddagen var för de yngre ungdomarna 13–15 år och 
eftermiddagen var för de äldre ungdomarna 16–25 år, 
företrädesvis ungdomar från Lindeskolan. Programmet var 
likadant på förmiddagen och eftermiddagen.   
 
Dagen inleddes med att den första punkten på programmet var 
redovisning av resultat från genomförd trygghetsenkät som 
ungdomarna hade gjort innan ute i sina verksamheter, andra 
punkten var att kommunens fältare och ungdomspolisen 
presenterade sig och berättade om sina uppdrag.  
Programpunkt tre var i form av grupparbete där ungdomar 
diskuterade de presenterade resultaten och förslag till lösningar 
på otrygghet i kommunen, politikerna satt med och lyssnade och 
ställde frågor (bilaga 1). Programpunkt fyra var information om 
Samhällsbyggnads bergslagens app där det finns en modul för 
att anmäla upplevd otrygghet. Sista punkten för dagen var den 
återkommande speeddate mellan ungdomar och politiker. I år 
hade ungdomarna innan denna dag fått förbereda egna frågor 
till politikerna. 
   
De skäl till otrygghet respektive platser som upplevdes otrygga 
från ungdomarna var framförallt på bussen, okända människor, 
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tunneln Lindesberg, droger, gäng, och ett antal platser i 
Lindesbergs tätort och Storå tätort (läs mer bilaga 1). 
 
Totalt deltog gjorde ca 85st ungdomar, 55 st. på förmiddagen 
och 30 st. på eftermiddagen. Tyvärr avvek en stor del av 
ungdomarna på eftermiddagen. Politiker som deltog var 16 st. 
till antalet. 
 
Samtal om otrygghet återkommer vid kommande tema gällande 
uppsiktplikt. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för redovisningen och lägger 
informationen till handlingarna samt överlämnar den till 
respektive nämnd för att ta med synpunkterna i framtida 
verksamhetsplanering. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 
För kännedom: 

Samtliga förvaltningschefer 
Kanslienheten  
Folkhälsochef 
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KS §37/20   Dnr: KS 2019/138 

 

Verkställande av ramminskning 2020 för 

tillväxtförvaltningen 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen antar följande åtgärder för verkställande av 
ramminskning 2020: 

1. 1 mnkr för ferier (arbetsmarknadsenheten) 
2. 1 mnkr översyn av visstidsanställningar samt förändrad 

caféverksamhet (utbildningsenheten).  
o Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att se 

över flera alternativa driftsformer av caféet på 
Masugnen. 

3. 1 mnkr minskade personalresurser, 2,0 tjänst 
(kulturenheten) 

4. 0,3 mnkr för sommarpersonal (näringslivsenheten) 
5. 0,5 mnkr minskade personalresurser 1,0 tjänst 

(näringslivsenheten) 
6. 0,6 mnkr föreningsbidrag (näringslivsenheten) 
7. 0,4 mnkr marknadsföringsbidrag till föreningar 

(näringslivsenheten) 
8. 0,2 mnkr marknadsföring (näringslivsenheten) 
9. Föreslagen åtgärd (punkt 6) på -0,2 mnkr för 

studieförbunden ska verkställas under 2021. Finansiering 
under 2020 ska ske ur kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda utgifter under året.  

10. Föreslagen åtgärd (punkt 7) på -0,4 mnkr 
marknadsföringsbidrag ska verkställas under 2021. 
Finansiering under 2020 ska ske ur kommunstyrelsens 
konto för oförutsedda utgifter under året. 
 

Ärendebeskrivning 
 

I arbetet med budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag 
att minska ramarna för sina verksamheter med 11 mnkr. 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2020 om 
minskade ramar för tillväxtförvaltningens verksamhetsområden 
enligt följande fördelning: 
 
Arbetsmarknadsenheten 1,0 
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Utbildningsenheten 1,0 
Kulturenheten 1,0 
Näringslivsenheten 2,0 
Summa 5,0 
 
Under hösten 2019 har tillväxtförvaltningens ledningsgrupp haft 
dialog med tillväxtutskottet om olika alternativ för att möta 
ramminskningen. 
 
Utifrån beslutad ramfördelning föreslås följande åtgärder: 
 
-1 mnkr för ferier (arbetsmarknadsenheten) 
-1 mnkr översyn av visstidsanställningar samt förändrad 
caféverksamhet 
(utbildningsenheten) 
-1 mnkr minskade personalresurser, 2,0 tjänst (kulturenheten) 
-0,3 mnkr för sommarpersonal (näringslivsenheten) 
-0,5 mnkr minskade personalresurser 1,0 tjänst 
(näringslivsenheten) 
-0,6 mnkr föreningsbidrag (näringslivsenheten) 
-0,4 mnkr marknadsföringsbidrag till föreningar 
(näringslivsenheten) 
2 (2) 
-0,2 mnkr marknadsföring (näringslivsenheten) 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen antar följande åtgärder för verkställande av 
ramminskning 2020: 

2. 1 mnkr för ferier (arbetsmarknadsenheten) 
3. 1 mnkr översyn av visstidsanställningar samt förändrad 

caféverksamhet (utbildningsenheten) 
4. 1 mnkr minskade personalresurser, 2,0 tjänst 

(kulturenheten) 
5. 0,3 mnkr för sommarpersonal (näringslivsenheten) 
6. 0,5 mnkr minskade personalresurser 1,0 tjänst 

(näringslivsenheten) 
7. 0,6 mnkr föreningsbidrag (näringslivsenheten) 
8. 0,4 mnkr marknadsföringsbidrag till föreningar 

(näringslivsenheten) 
11. 0,2 mnkr marknadsföring (näringslivsenheten) 
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12. Föreslagen åtgärd (punkt 6) på -0,2 mnkr för 
studieförbunden ska verkställas under 2021. Finansiering 
under 2020 ska ske ur kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda utgifter under året.  

13. Föreslagen åtgärd (punkt 7) på -0,4 mnkr 
marknadsföringsbidrag ska verkställas under 2021. 
Finansiering under 2020 ska ske ur kommunstyrelsens 
konto för oförutsedda utgifter under året. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår tillägg till 
tillväxtutskottets förslag punkt 2. 
 
• Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att se över 

flera alternativa driftsformer av caféet på Masugnen.  
 
Beslutsgång 

 

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

 
För åtgärd: 

Tillväxtförvaltningen 
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KS §38/20   Dnr: KS 2020/72 

 

Årsredovisning stiftelser räkenskapsår 2019 för 

Gustaf Svenssons Stiftelse, Axel och Greta 

Anderssons Stiftelse Stiftelsen Samfond Grundskolan 

Stiftelsen Samfond 1 och Lindeskolans 

Stipendiestiftelse 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna stiftelsernas 
årsredovisning 2019 och lägga dem till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Överlämnar nedanstående stiftelsers årsredovisningar för 
räkenskapsåret 2019 för beslut om godkännande. 

• Stiftelsen Samfond Grundskolan 
• Lindeskolans Stipendiestiftelse 
• Axel och Greta Anderssons Stiftelse 
• Stiftelsen Samfond 1 
• Gustaf Svenssons Stiftelse 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna stiftelsernas 
årsredovisning 2019 och lägga dem till handlingarna. 
 
_____ 
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KS §39/20   Dnr: KS 2019/138 

 

Omdisponering av investeringsmedel från 

kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen, väg och gatubelysning i Ramsberg 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen besluta att omdisponera 1 Mnkr från projekt 
till kommunstyrelsen förfogande (900 04) till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och projekt Väg och 
gatubelysning Ramsberg (900 87). 
 
Ärendebeskrivning 

År 2019 hade Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen en 
investeringsbudget med  1 Mnkr för Väg och gatubelysning i 
Ramsberg (900 87). För att kunna slutföra och inte fördyra 
projektet så behövs en investeringsbudget på 1 Mnkr även år 
2020. Därav föreslås att omdisponera1 Mnkr av 2 Mnkr ( 900 
04) från kommunstyrelsen investeringsbudget. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen besluta att omdisponera 1 Mnkr från projekt 
till kommunstyrelsen förfogande (900 04) till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och projekt Väg och 
gatubelysning Ramsberg (900 87). 
_____ 

 
För åtgärd: 

Controller 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
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KS §40/20   Dnr: KS 2020/49 

 

Utdelning från Linde Stadshus AB  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslå  kommunfullmäktige besluta: 
 

• Linde Stadshus AB:s årsstämma ska besluta om utdelning 
om 10 000 000 kronor till ägaren Lindesbergs kommun. 

 
Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner ser en allt mer utmanande framtid när det 
gäller finansieringen av välfärden. Den demografiska 
utmaningen, där färre i yrkesverksam ålder skall finansiera den 
ökande befolkningen av barn och äldre, kommer att kräva 
förändrade arbetssätt. Det innebär att behoven av att bygga ut 
välfärdssektorn kommer att vara större än möjligheten att 
finansiera eller bemanna den, om inget förändras.  
 

Tillgång på arbetskraft påverkar kommunens 
kompetensförsörjning och arbetet med att effektivisera 
administrationen genom att digitalisera processer är ett viktigt 
område för att denna utmaning. Ökad samverkan, 
samlokalisering m m, är andra exempel för att bli 
kostnadseffektivare. 
 
Kommunfullmäktige har i Mål- och budget 2020-2022 beslutad 
om beloppsmässigt stora kostnadseffektiviseringar för 
nämndernas verksamhet. Trots detta är det budgeterade 
resultatet kommande år blygsamma. Det krävs strukturella 
omställningar av verksamheterna för att kommunen skall ha en 
budget i balans, skapa utrymme för investeringar och ha en god 
ekonomisk hushållning. Det är framförallt inom de stora 
välfärdsområdena vård, skola och omsorg som de ekonomiska 
utmaningarna är störst. Det är också här som lösningarna 
långsiktigt måste hittas då en mycket stor del av kommunens 
skatteintäkter och bidrag går till dessa verksamheter. 
 
De kommunala bolagen är för kommunen en tillgång som kan 
användas för kommunens utveckling och kan finansiellt bidra 
till kommunens omställningsarbete. Av ägardirektiv för Linde 
Stadshus AB framgår följande när det gäller utdelning ”Bolaget 
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kan lämna aktieutdelning till kommunen efter beslut av 
kommunfullmäktige och under förutsättning att det finns fritt 
eget kapital och att en utdelning inte strider mot 
försiktighetsprincipen i Aktiebolagslagen eller annan särskild 
lagstiftning.” 
 
Linde Stadshus AB redovisar i sitt bokslut för 2018 fritt eget 
kapital på 362,2 Mnkr. För 2019 beräknas Linde Stadshus AB 
redovisa ett resultat efter finansiellt netto på ca -2,7 Mnkr vilket 
innebär att fritt eget kapital prel. kommer att bli 361,5 Mnkr , 
vilket redan är ett beskattat resultat från bolaget och därmed 
utdelningsbart. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslå  kommunfullmäktige besluta: 
 
• Linde Stadshus AB:s årsstämma ska besluta om utdelning 

om 10 000 000 kronor till ägaren Lindesbergs kommun. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Linde Stadshus AB 
 
För kännedom: 

Ekonomichef 
Kommundirektör 
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KS §41/20   Dnr: KS 2020/9 

 

Förstudie av Samhällsbyggnad Bergslagens 

verksamhetsområden 2020 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen ”förstudie 
Samhällsbyggnad Bergslagen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

2003 gick Hällefors, Nora, Lindesberg & Ljusnarsberg samman 
och bildade kommunalförbundet Bergslagens kommunalteknik. 
Året därpå valde kommunerna att lyfta över ansvaret för miljö-
och byggfrågor till en ny gemensam nämnd, Bergslagens miljö, 
och byggnämnd.  

2017 beslutade medlemskommunerna att byta namn på 
kommunalförbundet och den gemensamma nämnden till 
Samhällsbyggnad Bergslagen. 

I maj 2019 samlades representanter från medlemskommunerna 
för en gemensam diskussion om Samhällsbyggnad Bergslagen. 
Syftet med sammanträdet var att, utifrån en gemensam dialog 
kring förbundets historik och nuläge, skapa en gemensam 
målbild för år 2025. 

Under perioden från 2003 och fram till idag har mycket hänt i 
omvärlden.  

Faktorer som påverkat både medlemskommunerna men också 
samarbetet dem emellan. Nya möjligheter till samverkan mellan 
kommuner har öppnats upp i lagstiftningen och frågan kring hur 
mindre kommuner ska kunna bära och leverera välfärd på 
samma nivå framöver har aktualiserats i hela landet.  

Allt fler kommuner väljer nu att samverka i olika frågor och i 
olika associationsformer vilket också gör att jämförelsebara och 
goda exempel finns att ta del av på ett annat sätt än som var 
möjligt år 2003. 

Metod 

Kommundirektörerna har efter att de fick uppdraget från KNÖL-
KS anlitat KMPG för att genomföra uppdraget som en förstudie i 
projektform.  
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Målen med förstudien är att ta fram underlag och alternativ för 
ett eventuellt utvecklingsprojekt för ägarstyrning av 
Samhällsbyggnad Bergslagen. Ägarstyrningen på både kort sikt 
och på lång sikt utifrån den omvärld som vi förväntas anta finnas 
från 2025 och framåt utifrån de fyra perspektiven; 

• Medborgarperspektiv på verksamheten, måluppfyllelse 
och verksamhetsuppföljning. 

• Ekonomiperspektiven, budget och boksluts utifrån en 
helhetsbild 

• Hur kan Samhällsbyggnad Bergslagen stödja kommunerna 
i Agenda 2030 arbetet 

• För Samhällsbyggnads förbundet gemensamma bild på de 
båda rollerna Utförare eller Huvudman  

Syftet är att skapa en gemensam målbild för samhällsbyggnad år 
2025 genom samsyn över förbundet och förvaltningens 
uppgifter och uppdrag. 

Samma presentation har eller kommer genomföras i 
kommunstyrelserna i Ljusnarsberg, Nora och Hällefors.  

Nästa steg 

Fortsatt utvecklingsarbete kommer ske vid det gemensamma 
mötet i KNÖL-ks i Lindesberg 6 maj 2020. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen ”förstudie 
Samhällsbyggnad Bergslagen och lägger den till handlingarna. 
_____ 
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KS §42/20   Dnr: KS 2020/81 

 

Instruktioner för ombud vid årsstämmor 2020 i de 

kommunala bolagen 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen fastställer instruktioner för ombud enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2020-03-18 från kommundirektören. 
 
Instruktion 

Kommunfullmäktige har utsett följande personer till ombud vid 
de kommunala bolagens årsstämmor. 

 
Linde Stadshus AB: 

Stefan Eriksson (S) och ersättare Sven-Göran Holm (KD) 
 

Fastigheter i Linde AB och Lindesbergsbostäder AB: 

Kristine Andersson (S) och ersättare Sven Göran Holm (KD) 
 

Linde Energi AB och Linde Energi Försäljning AB: 

Margareta Ahlm (S) och ersättare Carl-Henric Ling (L) 
 

Besök Linde AB: 

Nafih Mawlod (S) och ersättare Jan Hansson (M) 
 
Stämmoombuden instrueras att: 
• bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör 
• fastställa resultat- och balansräkning för bolaget och i 

förekommande fall för koncernen 
• godkänna styrelsens förslag till disposition av resultat 
• fastställa arvoden för styrelse, revisor och lekmannarevisor  
• fastställa ev styrelseförändring enligt KF beslut  
• fastställa ev förändring av lekmannarevisor enligt KF beslut  
• utse auktoriserad revisor (i förekommande fall)  
• besluta om ny bolagsordning i förekommande fall  
• fastställa ägardirektiv  

 
Ombuden förses med relevanta handlingar innan stämmorna 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer instruktioner för ombud enlig 
tjänsteskrivelse daterad 2020-03-18 från kommundirektören. 
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_____ 

 
För åtgärd:  

Utsedda ombud 
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KS §43/20   Dnr: KS 2020/77 

 

Svar på överklagan av beslut i kommunstyrelsen 

2020-02-25 § 28 Hantering av Bottenån 

Loddammarna Loppholmen och badplatser runt 

Lindesjön att vägra avgörande i kommunfullmäktige  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande 
delegation på att svara på överklagan av beslut i 
kommunstyrelsen 2020-02-25 §28 enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning §1.7 
 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningsrätten i Karlstad har fått in ett överklagande av 
Lindesbergs kommuns beslut i kommunstyrelsen §28/20 att 
vägra avgörande i Kommunfullmäktige. Svar på överklagan ska 
vara Förvaltningsrätten i Karlstad tillhanda senast den 30 mars 
2020. 
 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning § 1.7 (KS 
2018/388-9) så har kommunstyrelsens ordförande delegation att 
svara vid brådskande ärenden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande 
delegation på att svara på överklagan av beslut i 
kommunstyrelsen 2020-02-25 §28 enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning §1.7 
_____ 
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KS §44/20   Dnr: KS 2020/93 

 

Initiativ från moderaterna i kommunstyrelsen 

Lindesbergs kommun - Lindesbergs kommun behöver 

stötta våra lokala företagare i en svår tid 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar  
 

• Skrivelsen ska läggas till det arbete som görs för att 
kunna stärka företagandet i Lindesbergs kommun utifrån 
den aktuella situationen.  

 
• Kommunstyrelsen ska på kommande sammanträden bli 

uppdaterade om situationen.  
 

• Punkterna i skrivelsen ska beaktas i det fortsatta arbetet.  
 
Ärendebeskrivning 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) väcker en fråga genom ett 
ledamotsinitiativ.   
 

I den ekonomiska kris till följd av Covid-19 som nu drabbar 
Lindesbergs kommun och våra lokala företag så krävs kraftfulla 
insatser på såväl nationell som lokal och regional nivå. I en 
ekonomi som tvärstannat så behöver kommunen göra allt den 
kan för att hindra att företag kommer på obestånd och 
människor blir uppsagda. Förutom den personliga tragedi som 
en konkurs skulle innebära för både företagaren och de 
anställda, finns det en stor risk för en negativ spiral i form av 
minskad samhällsservice och ökad arbetslöshet. Det är viktigt 
att alla inser att företagen är samhällsviktiga verksamheter, 
precis som sjukvård, elförsörjning och livsmedel.  
 
Många företag har redan tappat en stor del av sitt kundunderlag 
beroende på att människor uppmanas att stanna hemma och 
hålla sig borta från folksamlingar för att undvika smittspridning.  
 
Lindesbergs kommun och de kommunala bolagen behöver 
därför snabbt vidta konkreta åtgärder för att stötta och 
underlätta för våra lokala företagare. Detta gäller på flera olika 
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områden och på kort och lång sikt. Därför lägger vi ett initiativ 
på Kommunstyrelsen den 23 mars och är beredda att bidra till 
ett snabbt och kraftfullt agerande. Vi listar ett antal förslag till 
åtgärder nedan, men det finns säkert många fler om alla hjälps 
åt. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar  
 

• Skrivelsen ska läggas till det arbete som görs för att 
kunna stärka företagandet i Lindesbergs kommun utifrån 
den aktuella situationen. 

 
• Kommunstyrelsen ska på kommande sammanträden bli 

uppdaterade om situationen.  
 

• Punkterna i skrivelsen ska beaktas i det fortsatta arbetet.  
 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kommundirektören 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (32) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §45/20 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 

Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2019-10-21 Nyttjanderättsavtal för del av Norslund 
1:13 för Lindesbergs kommun från Fastigheter i Linde 
AB Dnr KS 2017/422 

  

 
 
2020-03-10 Yttrande i samråd med 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 
Vårmönstring Cruising 16 maj 2020 klockan 16:00-
22.30 i Lindesberg Dnr  

  

 
 
2020-03-11 Tillförordnad personalchef Dnr    

 
 
2020-03-10 Förordnande av tillförordnad 
förvaltningschef för socialförvaltningen enligt KS 
delegationsordning punkt 5.9 10-13 mars 2020 Dnr  

  

 
 
2020-02-19 Tillförordnad förvaltningschef för barn- 
och utbildningsförvaltningen 24-28 februari 2020 enligt 
delegationsordning 5.9 Dnr  
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KS §46/20 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2020-01-22 Protokoll Bergslagens 
överförmyndarnämnd 2020-01-22 Dnr  

  

 
2020-01-23 Protokoll från Partnerskap Bergslagsbanan 
2020-01-23 Dnr  

  

 
2020-02-05 Samhällsbyggnadsnämnden § 286 
Nämndernas verksamhetsberättelse 2019 för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen Dnr KS 
2020/33 

  

 
2020-02-13 SN § 13 Årsredovisning med 
verksamhetsberättelse 2019 för socialnämnden Dnr KS 
2020/33 

  

 
2020-02-14 BUN § 14 Årsredovisning med 
verksamhetsberättelse 2019 för barn- och 
utbildningsnämnden Dnr KS 2020/33 

  

 
2020-02-25 Protokoll från gemensam nämnd för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 
2020-02-25 Dnr  

  

 
2020-02-26 Dom överklagan KF § 98 2019-05-20 
Tillstånd vindkraftpark Siggebohyttan målnr 3025-19 - 
avslås för klagande Dnr KS 2019/185 

  

 
2020-02-27 Granskning Nämndernas ansvarsutövande 
2019 Revisorerna Dnr KS 2019/183 
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2020-02-28 Protokoll Regionalt samverkansråd 2020-
02-28 Dnr  

  

 
2020-03-05 Beslut om tillstånd för uppförande och 
drift av gruppstation för vindkraft vid Siggebohyttan 
Dnr 551-992-2017 Dnr AKK2016/247 

  

 
2020-03-06 Beslut om förlängd handläggningstid för 
Tredingen 1:5 Tommy Allströms Byggproduktion AB 
Dnr S-2019-928 Dnr  

  

 
 
2020-02-26 Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
sammanträde 2020-02-26 Dnr  

  

 
2020-02-27 Kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning (KRF) sammanträde 2020-02-27 
Dnr  

  

 
 
2020-02-11 Protokoll  Tillväxtutskottet 2020-02-11 
Dnr KS 2019/369 

  

 
2020-02-12 Protokoll  Utskottet för stöd och strategi 
2020-02-12 Dnr KS 2019/370 

  

 
 
2020-03-18 Nämndernas verksamhetsberättelse 2019 
Dnr KS 2020/33 

  

 
 
2020-02-24 Utdelning ur Gustaf Svenssons stiftelse år 
2019 Dnr  

  

 
 
2020-02-26 Slutrapport statsbidrag insatsen 
Jämställdhet och sexuell hälsa - YOUMO 37a-medel 1 
augusti 2018-31 december 2019 Dnr KS 2018/247 

  

 
2020-03-05 Slutrapport Statsbidrag TIA för 
Familjecentralen - Att bilda familj och leva med barn i 
Sverige 851-1870-2018 Dnr KS 2018/178 

  

 


