
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-10:15 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 

Linda Svahn (S) 

John Omoomian (S) 

Jonas Bernström (S) 

Tommy Kragh (S) 

Jonas Kleber (C) 

Susanne Karlsson (C) 

Ulf Axelsson (V) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Lillemor Bodman (M) 

Markus Lundin (KD) 

Nils Detlofsson ((L)) 

Mats Seijboldt (SD) 

Jari Mehtäläinen (SD) 

Tom Persson (SD) 
Tjänstgörande 

ersättare: 
 

 

 
Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare 

Henrik Arenvang, kommundirektör 

Gunilla Sandgren, ekonomichef 

Anna Nilsson, kanslichef §1 

Jessica Brogren, nämndsekreterare §1 

Anton Johansson, praktikant vid kanslienheten 

Nafih Mawlod (S), ersättare som ej tjänstgör 

Sandra Olsson (S), ersättare som ej tjänstgör 

Sofie Krantz (S), ersättare som ej tjänstgör 

Maria-Pia Karlsson (C), ersättare som ej tjänstgör 

Magnus Eriksson (C), ersättare som ej tjänstgör 

Fredrik Vessling (V), ersättare som ej tjänstgör 

Jan Hansson (M), ersättare som ej tjänstgör 

Göran Gustavsson (M), ersättare som ej tjänstgör 

Inger Griberg (MP), ersättare som ej tjänstgör 

Fredrik Rosenbecker (SD), ersättare som ej tjänstgör 

Björn Larsson (SD), ersättare som ej tjänstgör 

 

 

 
Utses att justera Jonas Bernström (S) med Lillemor Bodman (M) som ersättare 

 

 
Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten torsdag den 17 januari 2019 kl. 15.00 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

 
 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

______________________ 

 

Ellinor Halldan 

 

Paragraf 

 

1 - 21 

 

Ordförande 

 

___________________________________________________ 

 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

 

___________________________________________________ 

 

Jonas Bernström 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-01-08 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (34)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 

§1/19 Information från kanslienheten 

  

§2/19 Nedläggning av verksamheterna för Ramshyttans skola, 

Rockhammars skola samt förskolan Lönngården i Rockhammar 

  

§3/19 Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i utskottet för stöd och strategi 

  

§4/19 Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i tillväxtutskottet  

  

§5/19 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i styrelsen för Klotens 

vägsamfällighetsförening  

  

§6/19 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Partnerskap Bergslagsbanan  

  

§7/19 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Partnerskap 

Bergslagsdiagonalen  

  

§8/19 Val av 1 ombud och 1 ombudsersättare i Intresseföreningen 

Bergslaget  

  

§9/19 Val av 1 ombud och 1 ombudsersättare till stämma i Arbogaåns 

vattenförbund  

  

§10/19 Val av 4 politiska representanter i Brottsförebyggande rådet BRÅ 

  

§11/19 Val av 1 representant i Bergskraft i Bergslagen ekonomisk 

förening  

  

§12/19 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Regionfullmäktiges 

demokratinätverk  

  

§13/19 Svar på Motion från Mats Seijboldt (SD) om sänkta arvoden för 

råd/styrelseordförande från sammankallande i arvodesgruppen 

  

§14/19 Redovisning av utredning arbetsmarknadsenhet - försörjningsstöd 

  

§15/19 Demokratidag för barn och unga i Lindesbergs kommun 17 

oktober 2018   

  

§16/19 Granskning av registerförteckning för personuppgifter i 

kommunala revisionen 

  

§17/19 Svar på remiss Medborgarförslag om att sätta upp en 

informationstavla utmed strandpromenaden i anslutning till 

kyrkbryggan i Lindesberg - Samhällsbyggnadsförbundet § 147 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

  

§18/19 Svar på remiss Medborgarförslag om utsmyckning av rondellen 

vid Lidl - Samhällsbyggnadsförbundet § 148 

  

§19/19 Svar på remiss Medborgarförslag om trafiklösning från 

Lindagatan till cykelvägen vid Djupdalsgatan - 

Samhällsbyggnadsförbundet § 150 

  

§20/19 Delegationsärenden 

  

§21/19 Meddelanden 

  

  
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (34)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §1/19   Dnr:  

 

Information från kanslienheten 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunsekreterare Ellinor Halldan och kanslichef Anna Nilsson 

informerar kommunstyrelsen om: 

 

• Kommunstyrelsens reglemente 

• Kommunstyrelsens delegationsordning 

• Arvode och ersättningar 

• Kanslienheten 

• Plattor 

• Politikerutbildning 

• Politikerportal 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 

tacka för informationen. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §2/19   Dnr: KS 2018/463 

 

Nedläggning av verksamheterna för Ramshyttans 

skola, Rockhammars skola samt förskolan Lönngården 

i Rockhammar 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att:  

 

1. Utreda alternativa förslag till finansiering av verksamheterna 

Rockhammars skola, Ramshyttans skola och förskolan Lönngården 

samt ta fram en konsekvensbeskrivning av kvalitetssänkningar i de 

verksamheter som pengarna ska tas ifrån om det inte ska tas inom 

BUNs rambudget.  

 

2. Förslag till finansiering ska kompletteras med 

konsekvensbeskrivning där ekonomiska risker och risk för 

kvalitetssänkning tydliggörs. I detta ska information om följande 

ingå:  

• Hyresavtalens löptid och uppsägningstid samt möjligheten 

att avsluta hyresavtalen i förtid och eventuella kostnader 

kopplat till detta.  

• Investeringskostnader för att rusta upp berörda 

verksamhetslokaler samt information om när upprustning bör 

ske.  

• Möjliga effekter på nämnd- och förvaltningsnivå  

o Risk för minskade statsbidrag 

o Verksamhetsförsämringar om pengarna ska tas inom 

BUNs rambudget 

o Övriga kostnader kopplade till nedläggning 

alternativt behållande av Rockhammar skola, 

Ramshyttans skola och förskolan Lönngården. 

• Konsekvenser för kommunkoncernen vid 

verksamhetsförändringar  

• Måltidsverksamheten  

 

3. Belysa landsbygdsperspektivet med befolkningsutveckling över 

tid även på orter där vi inte har skolor.  

 

4. Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen på beredande 

sammanträdet den 26 februari 2019.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendebeskrivning 

 

Förvaltningen har presenterat konsekvensbeskrivning i maj år 2018 

på minskad ram på 8,3 mnkr. Kommunstyrelsen beslutar att 

förvaltningen ska ta fram ytterligare besparingsförslag och 

konsekvensbeskrivningar. För barn- och utbildningsnämnden 

innebär det ytterligare minskad ram på 1 mnkr till år 2019.  

 

Den 13 augusti år 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden att  

överlämna konsekvensbeskrivning gällande budget 2019 och beslut 

om minskad ram år 2019 på ytterligare 1 mnkr, till 

kommunstyrelsen.  

 

Den 11 oktober beslutade barn- och utbildningsnämnden utifrån 

ramminskning om effektiviseringar för nämndens verksamheter år 

2019–2021.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 november 2018 om 

åtgärder för att ha en budget i balans åren 2019 och 2020. För 

verksamheterna i Ramsberg och Rockhammar beslutade barn- och 

utbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om nedläggning.  

 

Kommunstyrelsen har tagit del av handling med dnr.nr KS 

2018/463–7 på bordet.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2018 föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om nedläggning av verksamheter i 

Ramshyttans skola, Rockhammars skola och förskolan Lönngården. 

Om kommunfullmäktige inte beslutar enligt barn- och 

utbildningsnämndens förslag till beslut, ger kommunfullmäktige 

svar på om finansiering ska ske inom barn- och 

utbildningsnämndens rambudget eller om kommunfullmäktige 

skjuter till finansiering.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018 att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att få fram underlag 

till finansiering av fortsatt verksamhet i Rockhammars skola, 

Ramshyttans skola samt förskolan Lönngården. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att:  

 

1. Utreda alternativa förslag till finansiering av verksamheterna 

Rockhammars skola, Ramshyttans skola och förskolan Lönngården 

samt ta fram en konsekvensbeskrivning av kvalitetssänkningar i de 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

verksamheter som pengarna ska tas ifrån om det inte ska tas inom 

BUNs rambudget.  

 

2. Förslag till finansiering ska kompletteras med 

konsekvensbeskrivning där ekonomiska risker och risk för 

kvalitetssänkning tydliggörs. I detta ska information om följande 

ingå:  

• Hyresavtalens löptid och uppsägningstid samt möjligheten 

att avsluta hyresavtalen i förtid och eventuella kostnader 

kopplat till detta.  

• Investeringskostnader för att rusta upp berörda 

verksamhetslokaler samt information om när upprustning bör 

ske.  

• Möjliga effekter på nämnd- och förvaltningsnivå  

o Risk för minskade statsbidrag 

o Verksamhetsförsämringar om pengarna ska tas inom 

BUNs rambudget 

o Övriga kostnader kopplade till nedläggning 

alternativt behållande av Rockhammar skola, 

Ramshyttans skola och förskolan Lönngården. 

• Konsekvenser för kommunkoncernen vid 

verksamhetsförändringar  

• Måltidsverksamheten  

 

3. Belysa landsbygdsperspektivet med befolkningsutveckling över 

tid även på orter där vi inte har skolor 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utredningen ska 

presenteras för kommunstyrelsen på beredande sammanträdet den 26 

februari 2019.  

 

Linda Svahn (S) föreslår bifall kommunledningskontorets förslag till 

beslut. 

 

Jonas Kleber (C) föreslår bifall till kommunledningskontorets 

förslag till beslut. 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till kommunledningskontorets 

förslag till beslut. 

 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till kommunledningskontorets 

förslag till beslut. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut med Irja Gustavsson (S) 

tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kommundirektören 

 

För kännedom 

Barn- och utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §3/19   Dnr: KS 2018/436 

 

Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i utskottet för stöd 

och strategi 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen utser för 2019–2022 nedanstående ledamöter:  

        

Ledamöter Ersättare 

Irja Gustavsson (S) Linda Svahn (S) 

Jonas Bernström (S) Sandra Olsson (S) 

Jonas Kleber (C) Susanne Karlsson (C) 

Ulf Axelsson (V) Fredrik Vessling (V) 

Pär-Ove Lindqvist (M) Göran Gustavsson (M) 

Nils Detlofsson (L) Markus Lundin (KD) 

Tom Persson (SD) Fredrik Rosenbecker (SD) 

 

Ordförande Vice ordförande 

Irja Gustavsson (S) Jonas Kleber (C) 

 

Ärendebeskrivning 

   

                      Partierna har nominerat: 

 

Ledamöter Ersättare 

Irja Gustavsson (S) Linda Svahn (S) 

Jonas Bernström (S) Sandra Olsson (S) 

Jonas Kleber (C) Susanne Karlsson (C) 

Ulf Axelsson (V) Fredrik Vessling (V) 

Pär-Ove Lindqvist (M) Göran Gustavsson (M) 

Nils Detlofsson (L) Markus Lundin (KD) 

Tom Persson (SD) Fredrik Rosenbecker (SD) 

 

Ordförande Vice ordförande 

Irja Gustavsson (S) Jonas Kleber (C) 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 

 

För kännedom 

De valda 

Personalenheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §4/19   Dnr: KS 2018/437 

 

Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i tillväxtutskottet 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen utser för 2019–2022 nedanstående ledamöter:  

 

Ledamöter Ersättare 

Irja Gustavsson (S) Joacim Hermansson (S) 

Nafih Mawlod (S) John Omoomian (S) 

Jonas Kleber (C) Maria-Pia Karlsson (C) 

Fredrik Vessling (V) Ulf Axelsson (V) 

Pär-Ove Lindqvist (M) Markus Lundin (KD) 

Jan Hansson (M) Inger Griberg (MP) 

Jari Mehtäläinen (SD) Amanda Funk (SD) 

 

Ordförande Vice ordförande 

Irja Gustavsson (S) Jonas Kleber (C) 

 

Ärendebeskrivning  

 

Partierna har nominerat:  

 

Ledamöter Ersättare 

Irja Gustavsson (S) Joacim Hermansson (S) 

Nafih Mawlod (S) John Omoomian (S) 

Jonas Kleber (C) Maria-Pia Karlsson (C) 

Fredrik Vessling (V) Ulf Axelsson (V) 

Pär-Ove Lindqvist (M) Markus Lundin (KD) 

Jan Hansson (M) Inger Griberg (MP) 

Jari Mehtäläinen (SD) Amanda Funk (SD) 

 

Ordförande Vice ordförande 

Irja Gustavsson (S) Jonas Kleber (C) 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 

 

För kännedom 

De valda 

Personalenheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §5/19   Dnr: KS 2018/443 

 

Val av 1 ledamot och 1 ersättare i styrelsen för Klotens 

vägsamfällighetsförening  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen utser för 2019–2022 nedanstående ledamöter:  

 

Ledamot Ersättare 

Bo Stenberg (S) Kenneth Danielsson (M) 

 

 

Ärendebeskrivning 

 
Partierna har nominerat: 

Ledamot Ersättare 

Bo Stenberg (S) Kenneth Danielsson (M) 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 

 

För kännedom 

De valda 

Klotens vägsamfällighetsförening 

Personalenheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §6/19   Dnr: KS 2018/444 

 

Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Partnerskap 

Bergslagsbanan 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen utser för 2019–2022 nedanstående ledamöter:  

 

Ledamot Ersättare 

Irja Gustavsson (S) Pär-Ove Lindqvist (M) 

 

Ärendebeskrivning 

 

Partnerskap Bergslagsbanan bildades i januari 1996 och är ett 

samarbetsprojekt bestående av 14 kommuner som finns i anslutning 

till Bergslagsbanan. Kommunerna som är medlemmar i 

partnerskapet är Borlänge, Falun, Filipstad, Forshaga, Gävle, 

Hofors, Hällefors, Karlstad, Kil, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, 

Sandviken och Smedjebacken. 

 

Förslag till beslut 

 

                      Partierna har nominerat: 

Ledamot Ersättare 

Irja Gustavsson (S) Pär-Ove Lindqvist (M) 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 

 

För kännedom 

De valda 

Partnerskap Bergslagsbanan 

Personalenheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §7/19   Dnr: KS 2018/445 

 

Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Partnerskap 

Bergslagsdiagonalen  
 

Beslut 

 

                      Kommunstyrelsen utser för 2019–2022 nedanstående ledamöter:  

 

Ledamot Ersättare 

Irja Gustavsson (S) Jan Hansson (M) 

 

Ärendebeskrivning 

   

Partnerskap Bergslagsdiagonalen är ett regionövergripande 

utvecklingsprojekt med 16 kommuner och 4 regionförbund längs 

med riksväg 50. Projektets syfte är att genom en förbättrad 

infrastruktur stärka regionens tillväxt och konkurrenskraft för 

näringsliv och sysselsättning. 

 

Förslag till beslut 

   

Partierna har nominerat: 

 

Ledamot Ersättare 

Irja Gustavsson (S) Jan Hansson (M) 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 

 

För kännedom 

De valda 

Partnerskap Bergslagsdiagonalen 

Personalenheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §8/19   Dnr: KS 2018/446 

 

Val av 1 ombud och 1 ombudsersättare i 

Intresseföreningen Bergslaget  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen utser för 2019–2022 nedanstående ledamöter:  

 

Ledamot Ersättare 

Tommy Kragh (S) Renate Hermansson (S) 

 

Ärendebeskrivning 

 

Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening med kommuner, 

regionförbund och landsting som medlemmar. Rollen är 

gränsöverskridande. Det ger möjlighet att med en gemensam röst 

kraftsamla i frågor som rör utvecklingen i Bergslagen. Föreningen 

fungerar som plattform för samarbete och företräder medlemmarnas 

intressen gentemot myndigheter och organisationer. Det gäller i 

både nationella och internationella sammanhang. Intresseföreningen 

Bergslaget består av 23 kommuner, Region Dalarna, Region 

Värmland och Region Örebro län samt av landstinget i 

Västmanland. 

 

Förslag till beslut 

 

Partierna har nominerat: 

 

Ledamot Ersättare 

Tommy Kragh (S) Renate Hermansson (S) 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 

 

För kännedom 

De valda 

Intresseföreningen Bergslaget 

Personalenheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §9/19   Dnr: KS 2018/447 

 

Val av 1 ombud och 1 ombudsersättare till stämma i 

Arbogaåns vattenförbund  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen utser för 2019–2022 nedanstående ledamöter:  

 

Ombud Ombudsersättare 

Tommy Kragh (S) Jan Hansson (M) 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsen ska välja ett ombud och en ombudsersättare till 

stämma med Arbogaåns vattenförbund. 

 

Förslag till beslut 

Partierna har nominerat: 

 

Ombud Ombudsersättare 

Tommy Kragh (S)  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att kommunstyrelsen utser Jan 

Hansson (M) till ombudsersättare. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 

besluta enligt förslag till beslut med Pär-Ove Lindqvist (M) 

tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 

 

För kännedom 

De valda 

Arbogaåns vattenförbund 

Personalenheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §10/19   Dnr: KS 2018/452 

 

Val av 4 politiska representanter i Brottsförebyggande 

rådet BRÅ 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att för 2019–2022 utse nedanstående 

ledamöter till Brottsförebyggande rådet enligt Lindesbergs 

brottsförebyggande råds stadgar: 

 

Irja Gustavsson (S) 

Linda Svahn (S) 

Susanne Karlsson (C) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

 

Protokoll från Brottsförebyggande rådet ska meddelas 

kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt Lindesbergs brottsförebyggande råds stadgar ska de politiska 

ledamöterna i rådet vara kommunstyrelsens ordförande, barn- och 

utbildningsnämndens ordförande, socialnämndens ordförande och 

oppositionsrådet. 

 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att för 2019–2022 utse nedanstående 

ledamöter till Brottsförebyggande rådet enligt Lindesbergs 

brottsförebyggande råds stadgar: 

 

Irja Gustavsson (S) 

Linda Svahn (S) 

Susanne Karlsson (C) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att protokoll från 

Brottsförebyggande rådet meddelas kommunstyrelsen. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag 

till beslut med Irja Gustavsson (S) tilläggsförslag och finner att 

förslaget godkänns. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 

 

För kännedom 

De valda 

Brottsförebyggande rådet BRÅ 

Personalenheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §11/19   Dnr: KS 2018/448 

 

Val av 1 representant i Bergskraft i Bergslagen 

ekonomisk förening  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att för 2019–2022 utse Irja Gustavsson 

(S) till representant till Bergskraft i Bergslagen ekonomisk förening. 

  

Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsen ska välja en representant till Bergskraft i 

Bergslagens ekonomiskförening. 

 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att för 2019–2022 utse Irja Gustavsson 

(S) till representant till Bergskraft i Bergslagen ekonomisk förening. 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 

 

För kännedom 

Irja Gustavsson 

Bergskraft i Bergslagen ekonomisk förening 

Personalenheten  

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (34)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §12/19   Dnr: KS 2018/453 

 

Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Regionfullmäktiges 

demokratinätverk  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen utser för 2019–2022 nedanstående ledamöter:  

 

Ledamot Ersättare 

John Omoomian (S) Lillemor Bodman (M) 

 

Protokoll från Regionfullmäktiges demokratinätverk ska meddelas 

kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsen ska välja 1 ledamot och 1 ersättare till 

Regionfullmäktiges demokratinätverk. 

 

Förslag till beslut 

   

Partierna har nominerat: 

 

Ledamot Ersättare 

John Omoomian (S) Lillemor Bodman (M) 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att protokoll från 

Regionfullmäktiges demokratinätverk ska meddelas 

kommunstyrelsen. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag 

till beslut med Irja Gustavsson (S) tilläggsförslag och finner att 

förslaget godkänns.    

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 

 

För kännedom 

De valda 

Regionfullmäktiges demokratinätverk 

Personalenheten  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §13/19   Dnr: KS 2018/277 

 

Svar på Motion från Mats Seijboldt (SD) om sänkta 

arvoden för råd/styrelseordförande från 

sammankallande i arvodesgruppen 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen avslås 

 

Ärendebeskrivning 

 
Mats Seijboldt (SD) inkom den 30 juli 2018 med en motion där han 

föreslår att minska arvoden för heltidsarvoderade och 

sammanträdesarvoden för fritidspolitiker. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2018 att remittera 

motionen till kommunstyrelsen. 

 

Linda Svahn (S), sammankallande i arvodesgruppen inkom den 4 

december 2018 med ett yttrande på motionen där det framkommer 

att frågan har utretts och beretts under ett antal sammanträden med 

arvodesgruppen och kommunstyrelsen under vintern och våren 

2017/2018. Kommunfullmäktige antog med bred majoritet de nya 

bestämmelserna om ersättning till kommunalt förtroendevalda den 

13 juni 2018. Därefter har de heltidsarvoderade kommunalråden och 

oppositionsrådet tagit initiativ till en justering av sina arvoden. Det 

är därför inte aktuellt med ytterligare justeringar av arvoden i 

nuläget. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

   

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen avslås 

 

_____ 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (34)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §14/19   Dnr: KS 2018/304 

 

Redovisning av utredning arbetsmarknadsenhet - 

försörjningsstöd 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram 3 olika 

förslag till organisation där arbetslinjen gäller samt att presentera 

möjliga konsekvenser av dessa förslag. Delredovisning ska ske vid 

kommunstyrelsens sammanträde i mars 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen har den 28 augusti beslutat att uppdra till 

kommundirektören att se över möjligheten att lägga samman 

verksamheterna arbetsmarknadsenhet och enheten för försörjningsstöd.  
 

Förslaget ska möjliggöra överflyttning av verksamheterna till den 1 

januari 2019.  

 

Uppdraget är delegerat till förvaltningscheferna för berörda 

verksamheter. Utredningen har startat med interna resurser och förslag 

kan presenteras för kommunstyrelsen i december 2018. Detta medför, 

enligt förvaltningschefernas bedömning, att det inte är genomförbart 

med en sammanslagning från årsskiftet. Utredningen får visa när detta 

lämpligas kan genomföras under förutsättning att detta beslutas av 

kommunstyrelsen. 

 

Helena Randefelt, utvecklingsstrateg på tillväxtförvaltningen och Malin 

Spiik, utvecklingsstrateg på socialförvaltningen redovisade utredningen 

av  arbetsmarknadsenhet- försörjningsstöd för kommunstyrelsen den 11 

december 2018. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram 3 olika 

förslag till organisation där arbetslinjen gäller samt att presentera 

möjliga konsekvenser av dessa förslag. Delredovisning ska ske vid 

kommunstyrelsens sammanträde i mars 2019. 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kommundirektör 

 

För kännedom 

Utvecklingsstrategerna 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §15/19   Dnr: KS 2018/346 

 

Demokratidag för barn och unga i Lindesbergs 

kommun 17 oktober 2018   
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar ta med synpunkterna och åsikterna från 

demokratidagen den 17 oktober 2018 som ett av flera perspektiv i 

kommande budgetprocess. 

 

Ärendebeskrivning 

 

En årlig Demokratidag för ungdomar mellan 13–25 år (och 

förtroendevalda) har arrangerats och genomförts i enlighet med 

riktlinjer för Demokratidag för ungdomar, KS 2018/94-6. Där 

följande står; Syftet med demokratidagen är att samla in ungas 

synpunkter och öka deras kunskaper av hur de kan föra fram sina 

åsikter. Att vara en del av underlagen till de kommunala besluten 

och möjliggöra för kommunen att på ett (av flera) systematiska sätt 

få in ungas tankar och åsikter. 

 

Dagen genomfördes den 17 oktober i Arenahallen, huvudtemat var i 

år kommunens budget. 

Upplägget var följande: 

• Återkoppling av kommunalråden på föregående års 

Demokratidag. 

• Föredrag från moderator på temat att hitta engagemang och 

meningsfullhet som ung.  

• Workshop om kommunens budget. Där uppgiften var att 

försöka prioritera kommunens olika verksamheter och 

uppdrag.  

• Speed date med en politiker.  

 

Deltog gjorde ca 85st (60+25) ungdomar och 15st politiker.  

 

Dagen ska följas upp med ungdomarna genom besök av 

folkhälsostrateg på respektive skola och träff med de elever som 

deltog.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar ta med synpunkterna och åsikterna från 

demokratidagen den 17 oktober 2018 som ett av flera perspektiv till 

kommande beslut i nämnderna. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår ändring av 

beslutsformuleringen till: 

Kommunstyrelsen beslutar ta med synpunkterna och åsikterna från 

demokratidagen den 17 oktober 2018 som ett av flera perspektiv i 

kommande budgetprocess. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 

förvaltningens förslag med Irja Gustavsson (S) ändringsförslag och 

finner att förslaget godkänns. 

_____ 

 

För kännedom: 

Kommundirektören 

Folkhälsostrategen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §16/19   Dnr: KS 2018/476 

 

Granskning av registerförteckning för personuppgifter 

i kommunala revisionen 
 

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. 

 

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. 

 

I egenskap av ert dataskyddsombud har jag valt att inleda 

granskningen enligt dataskyddsförordningen med myndighetens 

registerförteckning. Registerförteckningen är det register som ska 

finnas över alla behandlingar av personuppgifter som utförs under 

personuppgiftsansvarig myndighetens ansvar. 

 

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. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

• Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika 

kategorierna av uppgifter. 

 

• Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och 

organisatoriska säkerhetsåtgärder. 

 

Följande frågor överlämnas till er i egenskap av 

personuppgiftsansvarig myndighet för besvarande. Svar önskas 

senast den 31 januari 2019. 

 

1. Har ni en registerförteckning? 

 

Om svaret är nej 

2. Till vilket datum kommer samtliga behandlingar av 

personuppgifter (som utförs för närvarande) finnas upptagna i er 

registerförteckning samt att registret uppfyller kraven i artikel 30 i 

dataskyddsförordningen? 

 

Om svaret är ja 

3. Bedömer ni att alla behandlingar av personuppgifter finns 

upptagna i er myndighets registerförteckning? 

 

4. Om nej, till vilket datum kommer samtliga behandlingar av 

personuppgifter (som utförs för närvarande) finnas upptagna i 

registerförteckningen? 

 

5. 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? 

 

6. 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? 

 

Efter att eventuella uppdateringar av registerförteckningen är klara 

så önskar jag ta del av registerförteckningen. 

 

I egenskap av ert dataskyddsombud vill jag gärna komma och träffa 

er för att informera om dataskyddsförordningen och det ansvar 

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

politiker genomgått utbildningen den 24–25 januari 2019. Återkom 

gärna efter utbildningen med vilket datum som passar er, hur lång 

tid jag har till förfogande samt om det är något speciellt ni vill ha 

information om rörande dataskyddsförordningen.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att svara på 

begäran från dataskyddsombudet.  

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kommundirektören 

 

För kännedom 

Revisionen 

Dataskyddsombudet 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §17/19   Dnr: KS 2018/101 

 

Svar på remiss Medborgarförslag om att sätta upp en 

informationstavla utmed strandpromenaden i 

anslutning till kyrkbryggan i Lindesberg - 

Samhällsbyggnadsförbundet § 147 
 

Beslut 

 

Medborgarförslaget avslås med anledning av de besparingskrav som 

kommunen står inför. 

 

Ärendebeskrivning 

 

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterad den 28 

februari 2018 att en informationstavla sätts upp utmed 

strandpromenaden i anslutning till kyrkbryggan. 

 

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 ett yttrande 

daterat den 19 oktober 2019 där två alternativ för större skyltställ 

samt kostnad för att sätta upp en informationstavla framgår. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att medborgarförslaget 

avslås med anledning av de besparingskrav som kommunen står 

inför. 

_____ 

 

För kännedom 

Förslagsställaren 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §18/19   Dnr: KS 2018/156 

 

Svar på remiss Medborgarförslag om utsmyckning av 

rondellen vid Lidl - Samhällsbyggnadsförbundet § 148 
 

Beslut 

 

Medborgarförslaget besvaras med yttrande från 

samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

En medborgare ger i ett medborgarförslag daterad den 10 april 2018, 

tre förslag till utsmyckning av rondellen vid Lidl. 

 

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 ett yttrande 

daterat den 19 oktober 2019 där det framgår att förbundet inte ser 

några skäl för att frångå gestaltningen utifrån tekniska skäl. Det bör 

beaktas att en påtaglig investeringskostnad i den konstnärliga 

utsmyckningen från 2006 förverkas om kommunen eventuellt 

beslutar om en ny gestaltning av rondellen. 

Gestaltningsförslag 1 är en påkostad gestaltning. Förslag 2 avråds 

det från eftersom problemen med lindkräfta är stor i Lindesbergs 

kommun. Förslag 3 berör konstnärens rättigheter. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) förslår att medborgarförslaget 

besvaras med yttrande från samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

_____ 

 

För kännedom 

Förslagsställaren 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §19/19   Dnr: KS 2018/168 

 

Svar på remiss Medborgarförslag om trafiklösning 

från Lindagatan till cykelvägen vid Djupdalsgatan - 

Samhällsbyggnadsförbundet § 150 
 

Beslut 

 

Medborgarförslaget besvaras med att pågående trafikutredning får 

visa vilka behov som finns för nordvästra Lindesbergs infrastruktur 

och trafiksituation i allmänhet innan beslut om föreslagen åtgärd tas. 

  

Ärendebeskrivning 

  

En medborgare ger i ett medborgarförslag daterad den 17 april 2018, 

tre förslag till utsmyckning av rondellen vid Lidl. 

 

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 ett yttrande 

daterat den 19 oktober 2018 som föreslår att pågående 

trafikutredning får visa vilka behov som finns för nordvästra 

Lindesbergs infrastruktur och trafiksituation i allmänhet innan beslut 

om föreslagen åtgärd tas.  

 

Förslag till beslut 

 

Medborgarförslaget besvaras med att pågående trafikutredning får 

visa vilka behov som finns för nordvästra Lindesbergs infrastruktur 

och trafiksituation i allmänhet innan beslut om föreslagen åtgärd tas. 

_____ 

 

För kännedom 

Förslagsställaren 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §20/19 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 

 

2018-11-13 Avtal mellan personuppgiftsansvarig 

Lindesbergs kommun och personuppgiftsbiträde JobbMatch 

Sweden AB Dnr  

  

 

2018-12-18 Förordnande tillförordnad kommundirektör 

27-28 dec 2018 Dnr  

  

 

2018-12-18 Förordnande till örordnadf förvaltningschef 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 1-6 jan 2019 

Dnr  

  

 

 

2018-12-13 Stadshus § 27 Affärs- verksamhetsplaner 

2019-2021 Linde Stadshus ABs dotterbolag Dnr  

  

 

 

2018-12-09 Delegationsbeslut för tillstånd för lotteri 

enligt 17 § lotterilagen för PRO Storå-Guldsmedshyttan 1 

januari 2019-31 december 2021 Dnr KS 2018/507 

  

 

 

2018-12-18 Delegationsbeslut med yttrande över ansökan 

om tillstånd för eldshow i Flugparken i Lindesberg 20 

december 2018 tillväxtförvaltningen, Lindesbergs kommun 

Dnr  

  

 

 

2018-12-07 Konsultavtal för Flugparken Dnr KS 

2017/260 

  

 

2018-12-14 Förordnande som tillförordnad 

förvaltningschef för tillväxtförvaltningen Dnr  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §21/19 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 

 

2018-12-03 Protokoll från Gemensam nämnd för 

företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 3 

december 2018 Dnr  

  

 

2018-12-03 Svar på remiss om lokala trafikföreskrifter på 

väg 845 genom Västra Bor Dnr  

  

 

2018-12-05 Vägledning om byggemenskaper i 

bostadsförsörjningen samt rapport Byggemenskaper som en 

del i bostadsförsörjningen Rapport 2018:32 Dnr  

  

 

2018-12-07 Protokoll från Specifika samverkansrådet för 

folkhälsa, social värfärd och vård Dnr  

  

 

2018-12-10 BUN § 194 Månadsuppföljning november 

2018 Dnr KS 2018/127 

  

 

2018-12-12 Protokoll från Bergslagens 

överförmyndarnämnd 12 december 2018 Dnr  

  

 

2018-12-13 Stadshus § 29 Budget 2019 för 

stadshuskoncernen Dnr  

  

 

2018-12-13 Stadshus § 28 Månadsuppföljning januari-

november 2018 Dnr KS 2018/127 

  

 

2018-12-13 Stadshus § 30 Internkontrollplan för Linde 

Stadshus AB Dnr KS 2018/362 

  

 

2018-12-13 Beslut Förordnande av vigselförrättare Dnr 

KS 2018/381 

  

 

2018-12-14 Samhällsbyggnadsnämnden § 183 

Månadsuppföljning november 2018 Dnr KS 2018/127 
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Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-12-14 Samhällsbyggnadsförbundet § 165 Budget 

2019 VP 2020-2021 Dnr  

  

 

2018-12-18 Yttrande över Auktorisation som bilskrotare 

för Ragnarsson Bil & Maskin Aktiebolag, förlängning, 

enligt 6 § bilskrotningsförordningen (2007:186) Dnr KS 

2018/479 

  

 

2018-12-18 Beslut om Överklagan av kommunstyrelsens 

beslut 2018-11-27 KS § 169 - Detaljplan för Lindesby 1:13 

med flera för Nytt bostadsområde i Torphyttan - 

avskrivning Dnr KS 2018/485 

  

 

 

2018-12-20 SN § 187 Månadsuppföljning november 2018 

Dnr KS 2018/127 

  

 

 

 

 


