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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2020-06-16 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kommunhuset, kl. 9:00-10:40 

Beslutande: Irja Gustafsson (S) 
Linda Svahn (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) 
 

Övriga 
deltagare: 

Henrik Arenvang, kommundirektör 
Ebba Jansson, sekreterare 
Ellinor Halldan, sekreterare, via distans 
Thomas Lindberg, förvaltningschef, § 98 
Madde Gustavsson, förvaltningschef, § 98 
Anette Persson, controller, § 98 
 

Utses att 
justera 

Jonas Kleber (C) med Markus Lundin (KD) som ersättare 
 

Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten måndag den 22 juni 2020, kl. 15.00 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
87 - 100 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Kleber 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§87/20 Hyresreduktion och kommunalt aktivitetsbidrag för våren 

2020 med anledning av att föreningslivet drabbats 
ekonomiskt av effekterna av Coronapandemin 

  
§88/20 Fördelning av bidrag till studieförbund 2020 
  
§89/20 Återkoppling gällande sommarskola som feriearbete  
  
§90/20 Val av dataskyddsombud för kommunstyrelsen och dess 

utskott 
  
§91/20 Utveckling av Vedevåg LIS-områden 
  
§92/20 VA-situationen Spannarboda 
  
§93/20 Uppföljningsrapport internkontroll 2019 
  
§94/20 Förordnande av borgerlig begravningsförrättare 2019–2022 
  
§95/20 Yttranden över indelning av område för landsbygdsutveckling 

Leader Bergslagen och Leader Mälardalen inför 
programperiod 2021 

  
§96/20 Motion från Emil Wellander (M) om funktionsanpassade 

lekplatser 
  
§97/20 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för överförmyndarnämnden 
  
§98/20 Uppföljning och analys maj 2020 
  
§99/20 Delegationsärenden 
  
§100/20 Meddelanden 
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KS §87/20   Dnr: KS 2020/152 
 
Hyresreduktion och kommunalt aktivitetsbidrag för 
våren 2020 med anledning av att föreningslivet 
drabbats ekonomiskt av effekterna av 
Coronapandemin 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Reducera hyran med totalt 221 000 kronor enligt bifogat 
förslag 

2. Betala ut kommunalt aktivitetsbidrag för våren 2020 
utifrån fördelningen våren 2019 

 
Ärendebeskrivning 
 
Coronapandemin har slagit hårt mot kommunens föreningsliv. 
De har fått en rad lägre intäkter av utebliven och minskad 
verksamhet. Det är inställda arrangemang, uteblivna 
deltagaravgifter, sponsorintäkter, hyresintäkter med mera. 

Idrottsföreningar har haft möjlighet att söka bidrag från RF för 
uteblivna arrangemang med mera förutsatt att de överstigit 
10 000 kr. Detta har omfattat arrangemang som skulle ha 
genomförts fram till 30 juni. 

Kulturföreningar har haft möjlighet att söka bidrag från 
Kulturrådet. 

För att inte föreningar inte ska drabbas hårdare finns en del 
åtgärder som kommunen kan vidta. 

1. Efterskänka hyra för gymnastiksalar och idrottshallar 
mars-juni 2020 samt att inte ta ut hyra för 2:a halvåret 
2020 för fotbollsplaner, judohall och 
styrketräningslokaler i Lindesberg och Fellingsbro 

2. Ge ett schablonmässigt aktivitetsbidrag som baseras på 
samma fördelning som för våren 2019. 

Detta gäller bara ideella föreningar. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Reducera hyran med totalt 221 000 kronor enligt bifogat 
förslag 
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2. Betala ut kommunalt aktivitetsbidrag för våren 2020 
utifrån fördelningen våren 2019. 

_____ 
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KS §88/20   Dnr: KS 2020/129 
 
Fördelning av bidrag till studieförbund 2020 
 
Beslut 

 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för 
att ta fram studieförbundens verksamhetsberättelser och 
ekonomisk redogörelse för föregående år. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Bilagt finns nya riktlinjer för fördelning av bidrag till 
studieförbunden. Tillväxtutskottet gav i uppdrag att justera 
bidragsmodellen för bidrag till studieförbunden. De ska 
innehålla att studieförbund som inte har redovisad verksamhet i 
Lindesbergs kommun, senaste avslutat verksamhetsår, inte har 
rätt till generellt verksamhetsbidrag. I de nya och uppdaterade 
villkoren framgår att studieförbund som inte bedrivit 
verksamhet i kommunen senaste avslutade verksamhetsår inte 
är berättigade till något verksamhetsbidrag. 

Det totala bidraget till studieförbunden och RF-SISU Örebro län 
för 2019 var 600 000 kronor. Fördelningen är 525 000 kronor 
att fördela mellan studieförbunden och 75 000 kronor till RF-
SISU Örebro län. 

Den bifogade bidragsfördelningen till studieförbunden är 
baserad på de nya villkoren och utgår ifrån samma totalbelopp 
som 2019. 

Örebro läns Bildningsförbund har lämnat en skrivelse till 
Lindesbergs kommun där de önskar ett oförändrat bidrag. Se 
bilaga. 

Frågan om bidragets totala storlek lämnas öppen till TU. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. anta de nya villkoren för bidrag till studieförbund samt 
att de börjar gälla fråm fördelning av bidragen 2020. 

2. fastställa bidragen totala storlek för 2020 till 
studieförbunden och EF-SISU Örebro län  

3. fastställt bidrag fördelas utifrån ny fördelningsmall. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att ta fram 
studieförbundens verksamhetsberättelser och ekonomisk 
redogörelse för föregående år. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande föreslår följande beslutsgång 
 
Först behandlas om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras. Om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
avgöras idag behandlas därefter förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras 
idag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet.  
_____ 
 
För åtgärd: 
Fritidskonsulent 
 
För kännedom: 
Ekonomienheten 
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KS §89/20   Dnr: KS 2020/18 
 
Återkoppling gällande sommarskola som feriearbete  
 
Beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. tacka för informationen 
2. upphäva beslutet (KS 2020/18) om att uppdra 

förvaltningschef Magnus Sjöberg till att utreda 
möjligheter samt för- och nackdelar med sommarskola 
som feriearbete. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Tillväxtutskottet beslutade den 12 maj 2020 att uppdra till 
förvaltningschefen att utreda möjligheter samt för- och 
nackdelar med sommarskola som feriearbete.  

 
Det är enligt Skolverkets mening inte lämpligt att erbjuda elever 
lön för att delta i lovskola. Lovskola ska inte ersätta den 
undervisning som eleven är garanterad enligt skollagen, utan ses 
som ett komplement till den obligatoriska undervisningen.  

 
Ett av skolans mål är att varje elev ska ta ett personligt ansvar 
för sina studier. Att erbjuda elever lön för att delta i lovskola 
riskerar att bidra till att minska elevernas vilja att ta ett eget 
ansvar för att under terminerna försöka nå de kunskapskrav 
som minst ska uppnås.  

 
Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje 
skolform oavsett var i landet den anordnas. Att vissa huvudmän 
erbjuder sina elever lön för att delta i lovskola kan inte anses 
förenligt med skollagens likvärdighetskrav. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar upphäva beslutet (KS 2020/18) om att uppdra till 
förvaltningschef Magnus Sjöberg att utreda möjligheter samt 
för- och nackdelar med sommarskola som feriearbete.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Irja Gustafssons (S) tilläggsförslag 
och finner att förslaget godkänns. 
_____ 
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KS §90/20   Dnr: KS 2020/153 
 
Val av dataskyddsombud för kommunstyrelsen och 
dess utskott 
 
Beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
Nathalie Holvik utses till dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen och dess utskott från och med 1 september 
2020. Tidigare beslut (KS 2018/135) om Anna Ljungsten upphör 
att gälla från och med den 1 juli 2020.  
 
För perioden 1 juli 2020 till 31 augusti 2020 utses kanslichef 
Anna Lundström till tillfälligt dataskyddsombud. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Det tidigare dataskyddsombudet Anna Ljungsten har slutat. 
Kommunstyrelsen behöver därför utse en ny person till tjänsten 
som dataskyddsombud.  
 
Dataskyddsförordningen trädde i kraft 25 maj 2018 och ersatte 
då Personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen reglerar hur 
en organisation får hantera personuppgifter och vem som är 
ansvarig för detta. Inom kommunen är det nämnden som är 
personuppgiftsansvarig. 
 
Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas 
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till 
skydd av personuppgifter. Vidare syftar den till att modernisera 
regler för att anpassas till det nya digitala samhället. 
 
Några av de viktigaste nyheterna är att den 
personuppgiftsansvarige: 
• ska anmäla både till datainspektionen samt till de 

registrerade personerna om en allvarlig incident har 
inträffat 

• ska göra en konsekvensbedömning om det finns 
integritetsrisker 

• är skyldig att informera de registrerade om ändamålen med 
behandlingen, minimera uppgiftsinsamlingen samt gallra så 
snart uppgifterna inte behöver lagras längre 
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• ge råd om konsekvensbedömningar, vara kontaktperson 
gentemot tillsynsmyndigheten och för de registrerade samt 
personalen inom organisationen. 

 
Inom ramen för Dataskyddsförordningen ska 
personuppgiftsansvarige besluta om ett dataskyddsombud samt 
informera vem som är dataskyddsombud till Datainspektionen. 

Dataskyddsombudet har som främsta uppgift att övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen, vilket bland 
annat innebär att samla in information om hur organisationen 
behandlar personuppgifter följer bestämmelser och interna 
styrdokument. Vidare ska DSO informera och ge råd inom 
organisationen. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Nathalie Holvik utses till dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen och dess utskott från och med 1 september 
2020. Tidigare beslut (KS 2018/135) om Anna Ljungsten upphör 
att gälla från och med den 1 juli 2020.  
 
För perioden 1 juli 2020 till 31 augusti 2020 utses kanslichef 
Anna Lundström till tillfälligt dataskyddsombud. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Kanslichef  
 
För kännedom: 
Dataskyddsombud 
Kommundirektör 
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KS §91/20   Dnr: KS 2020/66 
 
Utveckling av Vedevåg LIS-områden 
 
Beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommundirektören 
att utreda 
 

1. Förutsättningarna för att möjliggöra tågstopp under 
2020/2021. 

2. Förutsättningarna för att utlokalisera kommunal 
verksamhet till Vedevåg, 

3. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden i 
Vedevåg prioriteras upp, 

4. Annat som kan framkomma i utredningen som kan 
utveckla Vedevåg. 

5. Återrapport ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde 
i november 2020.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2019 om ny 
översiktsplan. I den pekas Vedevåg ut som en utvecklingsort. 
Centerpartiet och Socialdemokraterna vill därför att det tidigare 
beslutet om att flytta mellanstadiet på Vedevågsskolan till 
Fröviskolan för att göra plats för förskoleverksamheten 
upphävs.  

Barn- och utbildningsnämnden tog hösten 2018 ett beslut om att 
flytta förskoleverksamheten i Vedevåg till skolan. Bakgrunden är 
att det 30-åriga hyresavtalet på förskolan Bergknallen löper ut 
hösten 2022 och det finns då möjlighet att hitta en bättre lösning 
för förskoleverksamheten än den nuvarande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 14 februari 2020 
(BUN §16/20) att föreslå kommunstyrelsen att utreda 
 

• Förutsättningarna för att möjliggöra tågstopp under 
2020/2021. 

• Förutsättningarna för att utlokalisera kommunal 
verksamhet till Vedevåg, 

• Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden i 
Vedevåg prioriteras upp, 

• Annat som kan framkomma i utredningen som kan 
utveckla Vedevåg. 
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• Förslag till tidplan för utredningsuppdraget är delrapport 
till kommunstyrelsen i juni 2020, slutrapport till 
kommunstyrelsen i november. 

 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att utreda 
 

1. Förutsättningarna för att möjliggöra tågstopp under 
2020/2021. 

2. Förutsättningarna för att utlokalisera kommunal 
verksamhet till Vedevåg, 

3. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden i 
Vedevåg prioriteras upp, 

4. Annat som kan framkomma i utredningen som kan 
utveckla Vedevåg. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att återrapport ska ske 
vid kommunstyrelsens sammanträde i november 2020.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Irja Gustafssons (S) tilläggsförslag 
och finner att förslaget godkänns. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Kommundirektör 
 
För kännedom: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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KS §92/20   Dnr: KS 2020/71 
 
VA-situationen Spannarboda 
 
Beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte 
inrätta verksamhetsområde för avlopp i Spannarboda i 
Lindesbergs kommun, på grund av att Spannarboda inte faller 
under kriterierna för anordnande av kommunal 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Den 4/10-16 skickar Länsstyrelsen i Örebro län ett meddelande 
angående klagomål på VA-situationen i Spannarboda i 
Lindesbergs kommun till Bergslagens kommunalteknik. 
Länsstyrelsen ber Bergslagens kommunalteknik att ge sin syn på 
VA-situationen i Spannarboda och meddela om de anser sig ha 
ansvar att tillhandahålla avloppstjänster i området, samt 
redogöra för eventuella vidtagna eller planerade åtgärder i 
området. 
 
Den 14/10-16 besvaras förfrågan med en tjänsteskrivelse från 
process VA till direktionen, där direktionen föreslås besluta om 
att Bergslagens kommunalteknik anser sig ha ansvaret för att 
tillhandahålla avloppstjänster i Spannarboda. Att skyldigheten 
att tillhandahålla vattentjänster är kommunens ansvar, men att 
de har givit Bergslagens kommunalteknik fullmakt att föra 
kommunens talan. Samt att Bergslagens kommunalteknik hade 
planer på att bygga ut kommunalt VA till Spannarboda genom 
att pumpa vatten och avlopp till ochfrån Frövi. De planerna 
ansågs då kunna förverkligas inom fem år. 
 
Frågan angående utbyggnad av avloppstjänster aktualiserades 
den 8/11-19 då det inkom en förfrågan från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen hur utbyggnad av 
avloppstjänster i Spannarboda är planerat, då det finns ett flertal 
enskilda avlopp med förelägganden i området. 
 
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska ett beslut 
om inrättande av ett verksamhetsområde tas av 
kommunfullmäktige för anordnandet av VA-tjänster. Enligt 
praxis är en samlad bebyggelse i ett större sammanhang 20-30 
st fastigheter med ett avstånd som inte överskrider 100 m 
mellan byggnader för bostadsändamål. Detta är vägledande 
kriterier för bildandet av ett verksamhetsområde för kommunal 
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VA försörjning. Spannarboda i Lindesbergs kommun faller inte 
under de kriterierna. Förbundet anser inte att befintligt 
skyddsområde för Spannarboda vattentäkt omöjliggör 
byggnation av enskilda avlopp. 
 
Det beslut som är taget i ärendet den 21/10-16 togs i fel instans 
då det fattades av förbundets direktion på anmodan av process 
VA och inte av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte 
inrätta verksamhetsområde för avlopp i Spannarboda i 
Lindesbergs kommun, på grund av att Spannarboda inte faller 
under kriterierna för anordnande av kommunal 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KS §93/20   Dnr: KS 2019/249 
 
Uppföljningsrapport internkontroll 2019 
 
Beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningsrapport 
för internkontroll för perioden januari – december 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av 
verksamheten. Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa 
att kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls, 
genom att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d v s de ska 
med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 
verksamheten.  

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer 
mm.  

Kommunledningskontoret har i uppföljningsrapport 
internkontroll 2018 sammanställt nämnder och utskotts intern 
kontroll rapporter för år 2018. Rapporten överlämnas till 
kommunstyrelsen. Beskriv alternativa lösningar klart och 
tydligt. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport för 
internkontroll för perioden januari – december 2019. 
_____ 
 
För kännedom: 
Alla nämnder och förvaltningar. 
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KS §94/20   Dnr: KS 2019/10 
 
Förordnande av borgerlig begravningsförrättare 
2019–2022 
 
Beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Anna Lindberg till borgerlig 
begravningsförrättare, för mandatperioden 2019-2022. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Alla medborgare betalar en begravningsavgift i den kommun de 
är folkbokförda. Det gör att vi har rätt till gravplats, 
gravsättning, kremering, transporter och en lokal för 
begravningsceremonin. 

En borgerlig begravningsceremoni kan äga rum i stort sett var 
som helst eftersom det inte finns några formella krav på lokalen. 
De praktiska arrangemangen kring en begravning sköts ofta av 
en begravningsbyrå.  

Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Anna Lindberg till borgerlig 
begravningsförrättare, för mandatperioden 2019-2022. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreteraren 
 
För kännedom: 
Den utsedda 
Länsstyrelsen i Örebro län 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §95/20   Dnr: KS 2020/160 
 
Yttranden över indelning av område för 
landsbygdsutveckling Leader Bergslagen och Leader 
Mälardalen inför programperiod 2021 
 
Beslut 

 
Lindesbergs kommun ställer sig bakom yttrande om LEADER-
områden inför nästa programperiod daterat 16 juni 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lindesbergs kommun har för avsikt att verka för att hela 
kommunen täcks in av LEADER-områden så att samtlig 
landsbygd i kommunen får möjlighet att arbeta med lokalt ledd 
utveckling. 
 
Vi är öppna för att verka för områdesindelningar som skapar 
naturliga samarbeten och gemensamma fokusområde för 
människor, föreningar och näringsliv. En viktig aspekt för 
kommunen är att underifrånperspektivet som genomsyrar 
LEADER-metoden även återspeglas i kommande 
områdesindelning. 
 
Lindesbergs kommuns ståndpunkt inför kommande 
programperiod är att hela kommunen eller större områden (än i 
nuläget) inom kommunen hamnar i samma LEADER-områden. 
Vi ser det som en viktig del i att skapa en gemensam grund för 
landsbygdsutvecklingen i vår kommun såväl som en del i att 
stärka samhörigheten mellan våra olika orter. 
 
Vi ser fram emot fortsatt dialog för den bästa lösningen för 
kommande programperiod. 
 
Förslag till beslut 

 
Lindesbergs kommun ställer sig bakom yttrande om LEADER-
områden inför nästa programperiod daterat 16 juni 2020. 
_____ 
 
För kännedom: 
Leader Bergslagen 
Leader Mälardalen 
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Kommunstyrelsen  
 

2020-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §96/20   Dnr: KS 2019/68 
 
Motion från Emil Wellander (M) om 
funktionsanpassade lekplatser 
 
Beslut 

 
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen att ta med andemeningen i motionen vid 
framtagande av lekplatser i framtiden. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Emil Wellander (M) har inkommit med en motion som föreslår 
att kommunen skapar en lekplats som är funktionsanpassad för 
barn med funktionsnedsättning. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande 
den 14 juni 2019 där det framgår att 
samhällsbyggnadsförbundet de senaste åren har byggt flera 
lekplatser med anpassning till olika funktionsvariationer och 
testat olika produkter. Förbundet kommer att fortsätta med 
detta utvecklingsarbete, att integrera lekmöjligheter för barn 
med funktionsvariation i lekplatserna, men att skapa en unik 
lekplats för barn med funktionsnedsättningar är inte aktuellt i 
dagsläget. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2019 (KF 
§165/19) att bifalla motionen. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen informerar 
kommunstyrelsen den 25 februari 2020 om de anpassaningar 
som finns vid generationsparken i Lindesberg och de 
anpassningar som planeras framöver. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

1. Motionen besvaras med att det finns en lekplats i 
Lindesberg som är delvis funktionsanpassad. 

 
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen att ta med andemeningen i motionen vid 
framtagande av lekplatser i framtiden. 
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2020-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att första punkten i 
förvaltningens förslag utgår då motionen redan är beslutad. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Irja Gustafssons (S) ändringsförslag 
och finner att förslaget godkänns.  
_____ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
För kännedom: 
Emil Wellander (M) 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §97/20   Dnr: KS 2020/7 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för 
överförmyndarnämnden 
 
Beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar kalla överförmyndarnämnden till en 
extra uppsiktsplikt under hösten 2020 för förtydligande kring 
ekonomi och ordförandebeslut. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och 
samordna kommunalförbunds och kommunala bolags 
verksamhet. 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. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
kallar överförmyndarnämnden till en extra uppsiktsplikt under 
hösten 2020 för förtydligande kring ekonomi och 
ordförandebeslut.  
_____ 
 
För åtgärd: 
Controller 
Överförmyndarnämnden 
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Kommunstyrelsen  
 

2020-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §98/20   Dnr: KS 2020/73 
 
Uppföljning och analys maj 2020 
 
Beslut 

 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger 
månadsuppföljningen för maj 2020 till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att jobba aktivt för att 
få ned kostnader under hösten för att hålla budget 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 
I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det 
ska ske en enklare ekonomisk avstämning efter februari, maj, 
juli och augusti from 2020. Efter mars månad så ska det ske en 
uppföljning med en prognos, men utifrån rådande 
omständigheter gällande Corona och de konsekvenser som det 
innebär, så finns det ingen prognos med efter april månad. Det 
är svårt att veta hur ekonomin kommer att påverkas genom 
exempelvis sjukfrånvaro, skatteintäkter, statliga medel m.m.  

Efter fem månader så visar kommunens verksamheter på ett 
underskott mot budget med 6,9 Mnkr, och finansen (skatter, 
bidrag med mera) visar på ett överskott med 42,1 Mnkr mot 
budget. Finansen överskott beror främst på att budgeten  nya 
löner för år 2020 inte är utfördelade för alla fack ännu, då 
löneförhandlingar är flyttat till hösten. Totalt är det ett överskott 
mot budget med 35,2 Mnkr. Prognosen är -0,7 Mnkr på helåret. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger 
månadsuppföljningen för maj 2020 till handlingarna. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
uppmanar nämnderna att jobba aktivt för att få ned kostnader 
under hösten för att hålla budget 2020 
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Kommunstyrelsen  
 

2020-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

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

För kännedom: 
Alla nämnder och förvaltningar 
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2020-06-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §99/20 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
2020-05-19 Överenskommelse om företagshälsa 2020-
01-01 till 2023-12-31 Dnr  

  

 
2020-05-19 Ansökan om fastighetsreglering del av 
Heden 1:11 Mariedal 1:1 Dnr AKK2015/403 

  

 
2020-05-20 Tillförordnad personalchef Dnr    

 
2020-05-28 Beslut ansökan tillstånd lotteri enligt 6 kap 
9 § spellagen för Ullersäters bygdegårdsförening 2020-
06-01 till 2025-05-31 Dnr KS 2020/144 

  

 
2020-05-22 Medborgarförslag om hastighetsdämpande 
åtgärder längs Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan Dnr 
KS 2019/301 

  

 
2020-05-22 Remiss medborgarförslag om 
fiberutbyggnad i Ramsberg Dnr KS 2020/40 

  

 
2020-05-22 Remiss Medborgarförslag om sänkt 
hastighet samt vägbula på Rosenkullavägen-Lindesbergs 
Gym Dnr KS 2020/53 

  

 
2020-03-20 Nyttjanderättsavtal Guldsmedshyttan 
17:12 teleanläggning Skanova AB WBS P1-05534-08746 
avtalstid 50 år - 25 år inom detaljplan Dnr  

  

 
2020-05-18 Yttrande tillstånd Bröllop Kyrkbryggan 
Oscarsparken 21 maj 2020 A243.383-2020 Dnr  

  

 
2020-05-18 Yttrande över ansökan tillstånd 
Bakluckeloppis 1 maj-31 oktober 2020 
Kvarnbackavägen 4 Vedevåg A619.533/2019 Dnr  

  

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (26) 
 Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-06-01 Yttrande över tillstånd för 
studentmottagning 11-13 juni Oscarsparken 
A248.931/2020 Dnr  

  

 
2020-06-01 Yttrande tillstånd Skylift 4 juni 2020 
Prästgatan Lindesberg Samuelssons Fastighetsservice 
AB A247.813-2020 Dnr  

  

 
2020-06-02 Avtal uppdrag arkeologisk undersökning ta 
bort fornlämningarna L1979:675 med flera Heden 1:11 
Dnr AKK2015/403 

  

 
2020-06-03 Köpebrev för del av Guldsmedshyttan 4:42 
Dnr KS 2020/117 
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KS §100/20 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
2020-05-11 Lagakraftbevis 2019-04-29 Detaljplan 
Rådhuskvarteret 5 Lindesberg byggnation bostäder 
verksamhetslokaler FALAB Dnr S-2018-9 Dnr KS 
2018/5 

  

 
2020-05-13 Laxå KF § 64 Årsredovisning 2019 Nerikes 
Brandkår Dnr KS 2020/113 

  

 
2020-05-13 Samhällsbyggnadsnämnden § 354 
lägesrapport april 2020 Dnr KS 2020/73 

  

 
2020-05-14 SN § 47 Lägesrapport april 2020 Dnr KS 
2020/73 

  

 
2020-05-18 Ordförandebeslut från Bergslagens 
överförmyndarnämnd Ekonomisk rapport per den 30 
april 2020 Dnr  

  

 
2020-05-18 Ordförandebeslut från Bergslagens 
överförmyndarnämnd uppföljning årsräkningar maj 
2020 Dnr  

  

 
2020-05-18 Ordförandebeslut från Bergslagens 
överförmyndarnämnd kvartalsrapport 1 2020 2020-03-
31 Dnr  

  

 
2020-05-29 Beslut Slutrapport Statsbidrag TIA 
Familjecentralen - Att bilda familj och leva med barn i 
Sverige 851-1870-2018 Dnr KS 2018/178 

  

 
 
2020-05-13 Protokoll  Tillväxtutskottet 2020-05-12 
Dnr KS 2019/369 
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2020-05-12 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 
sammanträde den 12 maj 2020 TU § 24 - Lägesrapport 
april 2020 för tillväxtförvaltningen Dnr KS 2020/73 
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