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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-12-11  

 

 

 

 

 

 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-10:00 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 

Linda Svahn (S) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Kristine Andersson (S) 

Daniel Andersson (S) 

Anniette Lindvall (M) 

Jonas Bernström (S) 

Jonas Kleber (C) 

Ingrid Åberg (KD) 

Susanne Karlsson (C) 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Mats Seijboldt (SD) för Per Söderlund (SD) 

John Omoomian (S) för Bengt Storbacka (S) 

Göran Gustavsson (M) för Vakant (SD) 

Linda Andersson (S) för Vakant (C) 

Jan Hansson (M) för Bengt Evertsson (MP) 

 

 
Övriga deltagare: Ellinor Halldan, kommunsekreterare 

Henrik Arenvang, kommundirektör 

Gunilla Sandgren, ekonomichef 

Anton Johansson, praktikant vid kanslienheten 

Maria Odheim Nielsen (V), ej tjänstgörande ersättare 

Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 

Anette Persson, controller §201 

 
Utses att justera Kristine Andersson (S) med Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare 

 
Justeringens plats 

och tid: 
Kanslienheten fredag den 14 december kl. 13.00 

 

 
 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

 

Ellinor Halldan 

 

 

Paragraf 

 

193 - 203 

 

Ordförande 

 

_____________________________________________________ 

 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

 

_____________________________________________________ 

 

Kristine Andersson 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2018-12-11 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kanslienheten 

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

Kommunstyrelsen  

 

2018-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 

  

§194/18 Riktlinje för anläggande av bryggor på kommunägd mark 

  

§195/18 Bryggprogram för kommunal mark utmed Bottenån och Lindesjön  

  

§196/18 Remissvar över Medborgarförslag om att öppna och återställa väg 

för gångtrafik, cykling och ridning i Guldsmedshyttan 

  

§197/18 Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 2 2018 

  

§198/18 Granskning av registerförteckning och riktlinje för 

konsekvensbedömning i kommunstyrelsen 

  

§199/18 Internkontrollplan 2019 för alla nämnder kommunstyrelsen 

  

§200/18 Beslut om att delegera för tjänsteperson vid 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att lämna yttrande 

över tillstånd för Auktorisation som bilskrotare för Ragnarsson Bil 

& Maskin Aktiebolag, förlängning enligt 6 § 

bilskrotningsförordningen (2007:186) 

  

§201/18 Månadsuppföljning för alla nämnder och bolag november 2018  

  

§202/18 Delegationsärenden 

  

§203/18 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §194/18   Dnr: AKK2016/338 

 

Riktlinje för anläggande av bryggor på kommunägd 

mark 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 

1. Riktlinje för anläggande av bryggor på kommunägd mark 

godkänns.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta:  
 

2. Den årliga arrendeavgiften för upplåtelse av kommunägda mark 

eller   vattenområden är 500 kr/år. Avgiften gäller för 2019. För 

varje följande arrendeår ska arrendeavgiften justeras så att den följer 

indexändringarna fram till oktober månad närmast före det aktuella 

arrendeårets början.  

Ärendebeskrivning 

 

Lindesbergs kommun har tagit fram ett bryggprogram för Bottenån 

genom Lindesbergs samt delar av Lindesjöarna. Bryggprogrammet 

ligger till grund för kommunens riktlinjer för privata bryggor på 

kommunägd mark. Riktlinjerna gäller för kommunägda mark- och 

vattenområden i Lindesbergs kommun.  

 

Enligt riktlinjerna ska avtal för upplåtelse av mark- eller 

vattenområden ska tecknas mellan Lindesbergs kommun, 

Samhällsbyggnad Bergslagen och den bryggrättsansvarige. Avtalet 

förutsätter att den bryggrättsansvarigt ansöker om och får beviljat 

samt bekostar samtliga tillstånd som kan krävas, som t ex tillstånd 

för vattenverksamhet, strandskyddsdispens och bygglov.  

 

För upplåtelsen, att få anlägga eller hålla en brygga inom 

kommunägda mark- och vattenområden, ska en årlig arrendeavgift 

utgå.  

 

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har 

enligt delegation från kommunstyrelsen (KS § 2 2018-01-30) rätt att 

träffa arrendeavtal om kommunal mark.  

 

Principer för avgifter kopplade till arrenden kommer att behandlas i 

det pågående arbetet med revidering av riktlinjer för markanvisning. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

                      Ärendets beredning 

   

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har gjort en bedömning 

av kommunens/förvaltningens kostnader i samband med ansökan 

och upplåtelse.  

 

Kommunen/förvaltningen ansvarar för att  

 

• Hålla register över bryggor och avtal  

• Märkning av bryggor och avtal  

• Förnyelse av avtal  

• Debitering av avgifter för ansökan samt årliga arrendeavgifter  

• Inspektera och dokumentera skador  

• Kontakt med bryggrättshavare  

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

1. Riktlinje för anläggande av bryggor på kommunägd mark 

godkänns.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta:  
 

2. Den årliga arrendeavgiften för upplåtelse av kommunägda mark 

eller vattenområden är 500 kr/år. Avgiften gäller för 2019. För varje 

följande arrendeår ska arrendeavgiften justeras så att den följer 

indexändringarna fram till oktober månad närmast före det aktuella 

arrendeårets början.  

_____ 

 

För kännedom 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §195/18   Dnr: AKK2016/338 

 

Bryggprogram för kommunal mark utmed Bottenån 

och Lindesjön  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

bryggprogrammet. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Tillväxtutskottet (TU §129) uppdrar åt Bergslagens miljö- och 

byggnämnd, i samråd med Bergslagens kommunalteknik att ta fram 

ett bryggprogram för kommunal mark utmed Bottenån och 

Lindesjön, för vidare beslut i tillväxtutskottet 2017.  

 

Bryggprogrammet har tagits fram för att klargöra var på kommunal 

mark privata bryggor kan förekomma och var allmänhetens 

rekreationsintressen istället ska främjas. 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

bryggprogrammet. 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §196/18   Dnr: KS 2018/100 

 

Remissvar över Medborgarförslag om att öppna och 

återställa väg för gångtrafik, cykling och ridning i 

Guldsmedshyttan 
 

Beslut 

 

Medborgarförslaget besvaras med yttrande från 

samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 1 mars 

2018 att öppna och återställa väg för gångtrafik, cykling och ridning 

i Guldsmedshyttan. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 att 

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Medborgarförslaget remitterades den 16 maj 2018 till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för yttrande. 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande daterat 

den 19 oktober 2018 där det framkommer att det inte finns några 

argument för att hålla vägen öppen ur ett trafikperspektiv, men att 

det rekreationsstråk som vägen inneburit har ett stort värde för 

boende i området. 

 

Förslag till beslut 

 

Medborgarförslaget besvaras med yttrande från 

samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

 

_____ 

 

 

För kännedom 

Förslagställaren 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §197/18   Dnr: KS 2018/456 

 

Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 

2 2018 
 

Beslut 

 

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 2 2018 överlämnas 

till kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS). Om ett beslut inte verkställts inom 

tre månader ska kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO).  

 
Kommunerna rapporterar kvartalsvis.  

 

Om IVO bedömer att den  

enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas  

kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos  

förvaltningsrätten.  

 

Socialnämnden delgavs rapportering av ej verkställda beslut avseende 

kvartal 2 år 2018 den 18 oktober 2018. 
 

Förslag till beslut 

 

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 2 2018 överlämnas 

till kommunfullmäktige. 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §198/18   Dnr: KS 2018/464 

 

Granskning av registerförteckning och riktlinje för 

konsekvensbedömning i kommunstyrelsen 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att svara på 

begäran från dataskyddsombudet. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. 

Förordningen gäller som lag i Sverige. Samtidigt upphörde den 

svenska personuppgiftslagen att gälla. Dataskyddsförordningen 

innebär ett ökat skydd för fysiska personers rättigheter och friheter. 

För personuppgiftsansvarig innebär den en del nya förpliktelser. I 

kommunkoncernen är vardera nämnd eller styrelse 

personuppgiftsansvarig myndighet.  

 

Varje personuppgiftsansvarig myndighet inom kommunkoncernen 

ska utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska bl.a. 

informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga och de 

anställda samt att övervaka efterlevnaden av 

dataskyddsförordningen.  

 

Jag har valt att inleda granskningen som dataskyddsombudet ska 

göra med myndighetens registerförteckning samt om det finns en 

riktlinje för konsekvensbedömning. Registerförteckningen är det 

register som ska finnas över alla behandlingar av personuppgifter 

som utförs under myndighetens ansvar. Idag finns 

registerförteckningen i en Excel-fil. 

 

Registerförteckningen ska innehålla följande uppgifter (artikel 30 

dataskyddsförordningen)  

• Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, 

den personuppgiftsansvariges företrädare samt 

dataskyddsombudet.  

• Ändamålen med behandlingen.  

• En beskrivning av kategorierna av registrerade och 

kategorierna av personuppgifter.  

• De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har 

lämnats eller ska lämnas ut.  

• I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett 

tredjeland eller en internationell organisation.  

• Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de 

olika kategorierna av uppgifter.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

• Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och 

organisatoriska säkerhetsåtgärder.  

 

Om en behandling av personuppgifter sannolikt leder till en hög risk 

för de registrerades fri- och rättigheter så ansvarar 

personuppgiftsansvarig för att en konsekvensbedömning görs. En 

behandling som sannolikt leder till en hög risk kan vara t.ex. 

behandling av känsliga personuppgifter (hälsa, religiös tro, etniskt 

ursprung m.m.). Konsekvensbedömningen ger organisationen 

förståelse för vilka konsekvenser och risker en behandling kan 

medföra och kan vara till hjälp för att välja vilka åtgärder som ska 

genomföras för att minska riskerna. Den hjälper även till att se till 

att kraven i dataskyddsförordningen uppfylls och visar att 

myndigheten följer förordningen.  

 

Följande frågor överlämnas till er i egenskap av 

personuppgiftsansvarig myndighet för besvarande. Svar önskas 

senast den 31 januari 2019.  

 

1. Bedömer ni att alla behandlingar av personuppgifter finns 

upptagna i myndighetens registerförteckning?  

 

2. Om nej, till vilket datum kommer samtliga behandlingar (som 

utförs för närvarande) finnas upptagna i registerförteckningen?  

 

3. Bedömer ni att registerförteckningen uppfyller samtliga krav i 

artikel 30 dataskyddsförordningen eller finns det ett behov av en 

översyn över hela eller delar av registerförteckningen?  

 

4. Om det finns behov av en översyn över hela eller delar av 

registret för att uppfylla kraven i artikel 30 dataskyddsförordningen, 

till vilket datum kommer översynen vara klar?  

 

5. Kommunen har köpt in ett digitalt registerförteckningssystem, 

GDPR Hero (www.gdprhero.se), till vilket datum kommer 

registerförteckningen vara inlagd i detta system?  

 

6. Finns en riktlinje för konsekvensbedömning?  

 

7. Om nej, finns planer på en sådan riktlinje och i sådant fall till 

vilket datum?  

 

Om eventuella uppdateringar sker i Excel-filen innan samtliga 

behandlingar läggs in i GDPR Hero, önskar jag en kopia av Excel-

filen efter att den är uppdaterad.  

 

I egenskap av ert dataskyddsombud vill jag gärna komma och träffa 

er för att informera om dataskyddsförordningen och det ansvar 
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Kommunstyrelsen  

 

2018-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

myndigheten har. Mitt förslag är att detta sker efter att samtliga 

politiker genomgått utbildningen den 24–25 januari 2019. Återkom 

gärna med vilket datum som passar er, hur lång tid jag har till 

förfogande samt om det är något speciellt ni vill ha information om. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 

uppdrar till kommundirektören att svara på begäran från 

dataskyddsombudet. 

_____ 

 

För kännedom 

                      Dataskyddsombudet 
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2018-12-11  
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KS §199/18   Dnr: KS 2018/362 

 

Internkontrollplan 2019 för alla nämnder 

kommunstyrelsen 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen antar upprättade internkontrollplaner för år 2019 

för nämnder/utskott/bolag. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomienheten inkom den 19 november 2018 med dokumentet 

Internkontrollplan 2019 för alla nämnder. Dokumentet är en 

sammanställning av alla internkontrollplaner som behandlats i 

respektive nämnd och utskott. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar 

upprättade internkontrollplaner för år 2019 för 

nämnder/utskott/bolag. 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

                      Ekonomienheten 

 

För åtgärd 

                      Alla nämnder och förvaltningar 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (18)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §200/18   Dnr: KS 2018/479 

 

Beslut om att delegera för tjänsteperson vid 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att lämna 

yttrande över tillstånd för Auktorisation som 

bilskrotare för Ragnarsson Bil & Maskin Aktiebolag, 

förlängning enligt 6 § bilskrotningsförordningen 

(2007:186) 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. om delegation för miljöchefen vid Samhällsbyggnads-

förvaltningen Bergslagen att lämna yttrande över tillstånd för 

Auktorisation som bilskrotare för Ragnarsson Bil & Maskin 

Aktiebolag, förlängning enligt 6 § bilskrotningsförordningen 

(2007:186) för kommunens räkning. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt mark- och exploateringskonsult vid Samhällsbyggnads-

förvaltningen gäller ärendet en fastighet som inte ägs av kommunen. 

 

Samhällsbyggnadsförbundets ekolog har inga synpunkter eftersom 

skroten redan är etablerad på befintlig tomt, det är inte fråga om en 

nyetablering. 

 

Svaret ska vara inne senast 11 januari 2019 därför föreslås 

miljöchefen få delegation att yttra sig över ansökan om tillstånd för 

Auktorisation som bilskrotare för Ragnarsson Bil & Maskin 

Aktiebolag, förlängning. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

2. om delegation för miljöchefen vid Samhällsbyggnads-

förvaltningen Bergslagen att lämna yttrande över tillstånd för 

Auktorisation som bilskrotare för Ragnarsson Bil & Maskin 

Aktiebolag, förlängning enligt 6 § bilskrotningsförordningen 

(2007:186) för kommunens räkning. 
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_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 

 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KS §201/18   Dnr: KS 2018/127 

 

Månadsuppföljning för alla nämnder och bolag 

november 2018  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomienheten har överlämnat månadsuppföljning för alla 

nämnder och bolag för november 2018.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 

tacka för informationen.  

_____ 

 

För kännedom 

Ekonomienheten 
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KS §202/18 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 

 

2018-11-12 Kontrakt för Eldshow med fem gycklare och 

en livemusiker för avslutning av 750 års firande för Nora 

och Lindesbergs kommun Dnr  

  

 

 

2018-11-12 Avtal för leverantörsfakturor analyserar 

utbetalningar och leverantörer - IT-tjänsten Inyett - Inyett 

AB Dnr  

  

 

 

2018-11-23 Anmälan om personuppgiftsincident 2018-11-

19 där en förtroendevalds personnummer har skickats i en 

kallelse och publicerats på kommunens webbplats Dnr KS 

2018/465 

  

 

 

2018-11-21 Sammanställning Delegationsbeslut med 

yttrande över ansökan i hemvärnet februari-september 2018 

Dnr KS 2018/36 

  

 

2018-12-06 Delegationsbeslut KS Dnr    

 

2018-11-12 Avtal mellan personuppgiftsansvarig 

Lindesbergs kommun och personuppgiftsbiträde Inyett AB 

Dnr  

  

 

2018-11-30 Utdelning ur Gustaf Svenssons stiftelse 2018 

Dnr  

  

 

 

2018-12-06 Tillförordnad ekonomichef och stabschef för 

kommunlednings-kontoret under dennes semester 7 

december 2018 Dnr 

  

 

KS §203/18 
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Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 

 

2018-11-07 Nora KF § 92 Timtaxta för 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamheter 2019 

Dnr KS 2018/351 

  

 

 

2018-11-07 Nora KF § 93 Samverkansavtal för 

gemensam politisk nämnd och förvaltning för bygg- och 

miljöverksamhet i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och 

Nora kommun Dnr KS 2018/352 

  

 

 

2018-11-15 Protokoll från Bergslagens 

överförmyndarnämnd 2018-11-15 Dnr  

  

 

 

2018-11-16 Samhällsbyggnadsförbundet § 159 

Investeringsuppföljning till och med 2018-10-31 Dnr  

  

 

 

2018-11-16 Samhällsbyggnadsförbundet § 144 

Driftuppföljning till och med 2018-10-31 Dnr  

  

 

 

2018-11-21 Samhällsbyggnadsnämnden § 160 uppdrag att 

ta fram en modell för debitering och finansiering av arbetet 

med att ta fram detaljplaner Dnr  

  

 

 

2018-11-21 Samhällsbyggnadsnämnden § 165 

Månadsuppföljning oktober 2018 Dnr KS 2018/127 

  

 

 

2018-11-21 Samhällsbyggnadsnämnden § 154 

Internkontrollplan 2019 Dnr KS 2018/362 

  

 

2018-11-06 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets   



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (18)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

sammanträde den 6 november 2018 - Månadsuppföljning 

för tillväxtförvaltningen oktober 2018 Dnr KS 2018/127 

 

 

2018-11-12 BUN § 182 Månadsuppföljning oktober 2018 

Dnr KS 2018/127 

  

 

 

2018-10-24 Minnesanteckningar från Öppet samråd 

Finskt förvaltningsområde 2018-10-24 Dnr  

  

 

 

 

 


