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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-04-17  

 

 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-10:30 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 
Linda Svahn (S) 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Tommy Kragh (S) 
Jonas Kleber (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Markus Lundin (KD) 
Mats Seijboldt (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Magnus Eriksson (C) för Susanne Karlsson (C) 
Jan Hansson (M) för Nils Detlofsson (L) 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Anette Persson, controller §80 
Anna Ljungsten, dataskyddsombud §85 
Joacim Hermansson (S), ersättare som ej tjänstgör 
Nafih Mawlod (S), ersättare som ej tjänstgör 
Sofie Krantz (S), ersättare som ej tjänstgör 
Fredrik Vessling (V), ersättare som ej tjänstgör 
Göran Gustavsson (M), ersättare som ej tjänstgör 
Conny Ärlerud (M), ersättare som ej tjänstgör 
Inger Griberg (MP), ersättare som ej tjänstgör 
Björn Larsson (SD), ersättare som ej tjänstgör 
 
 

Utses att 

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

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten fredag den 26 april 2019 kl. 15.00 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
80 - 91 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustavsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Kleber 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-04-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-04-17 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

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

Kommunstyrelsen  

 
2019-04-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§80/19 Uppföljning och analys mars 2019 
  
§81/19 Yttrande över Lite mer lika - Översyn av kostnadsutjämningen 

för kommuner och landsting (SOU 2018:74) 
  
§82/19 Avsägelse av uppdraget som ersättare i tillväxtutskottet efter 

Amanda Funk (SD) 
  
§83/19 Svar på Revisionsrapport Samlad uppföljning av tidigare 

genomförda granskningar 
  
§84/19 Ramavtal för revision av Gustaf Svenssons Stiftelse 
  
§85/19 Rekommendationer från dataskyddsombudet till 

kommunstyrelsen 
  
§86/19 Nyttjanderättsavtal och ny taxa för konstgräsplanen på Fröjevi 

Idrottsplats i Frövi 
  
§87/19 ANDTS-strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak för 

Lindesbergs kommun 
  
§88/19 Svar på medborgarförslag om vargfri kommun 
  
§89/19 Beslut om omställningsstöd 
  
§90/19 Delegationsärenden 
  
§91/19 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-04-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §80/19   Dnr: KS 2019/116 
 
Uppföljning och analys mars 2019 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningarna att redovisa hur 
man arbetar med underskottet. En redovisning ska ske till 
kommunstyrelsen vid sammanträdet i maj 2019. 
 
Nämnderna ska arbeta för att nå ett nollresultat. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Ekonomienheten överlämnade uppföljning och analys för mars 
2019 för kommunstyrelsen den 10 april 2019. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
uppdrar åt förvaltningarna att redovisa hur man arbetar med 
underskottet. En redovisning ska ske till kommunstyrelsen vid 
sammanträdet i maj 2019. 
 
Nämnderna ska arbeta för att nå ett nollresultat. 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-04-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §81/19   Dnr: KS 2019/54 
 
Yttrande över Lite mer lika - Översyn av 

kostnadsutjämningen 

för kommuner och landsting (SOU 2018:74) 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna 
kommunledningskontorets förslag till remissvar till 
Finansdepartementet. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommunen har från Finansdepartementet erhållit 
det slutbetänkande som Kostnadsutjämnings-beredningen 
överlämnat. Betänkande SOU 2018:74 av 
kostnadsutjämningsutredningen. Kommunen har enligt 
regeringsformens 7 kap 2 § rätt att lämna synpunkter på 
förslaget och materialet i betänkandet. Remissvaret ska ha 
kommit in till departementet senast den 17 maj 2019. 
 
Ärendets beredning 

 
Kommunledningskontoret har tagit del av 
Kostnadsutjämningsberedningens slutbetänkande angående den 
kommunalekonomiska utjämningen vad gäller 
kostnadsutjämningen som beredningen fått i uppdrag av 
Finansdepartementet att utreda  
och uppdatera. Förslagna förändringarna förslås införas från år 
2020. 
 
Kostnadsutjämningens syftar till att skapa likvärdiga 
ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att 
tillhandahålla invånarna service oberoende av opåverkbara, 
strukturella förhållanden. I huvudsak grundar sig utjämningen 
på skillnader i befolkningens sammansättning och 
bebyggelsestruktur. Beredningen har utgått från målet om lite 
mer lika.  
 
Förslaget utgår från att kostnadsutjämningen precis som idag 
ska ske för obligatoriska verksamheter med tyngdpunkt på vård, 
skola och omsorg i kommunerna och kollektivtrafik för både 
kommuner och landsting.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-04-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Utredningen föreslår att utjämning på socioekonomisk grund 
ska införas inom förskolan där kompensationen baseras på 
barnens hemförhållanden. Förslaget är att införa en helt ny 
delmodell avseende kommunal vuxenutbildning inklusive 
svenska för invandrare (SFI) som speglar skillnader i 
socioekonomi och inte minst flyktingmottagande mellan 
kommunerna.  
 
Inom delmodellen för individ- och familjeomsorgen föreslås att 
utjämningen ska präglas mer av levnadsvillkor än av den 
kommunala verksamhetens utformning, för att öka incitamentet 
för kommunerna att stötta människor med försörjningsstöd att 
komma över i egen försörjning. Dagens system anses ge 
kommunen negativa incitament.  
 
Utredningen föreslår att det införs en helt ny glesbygdsfaktor i 
utjämningen för förskola samt en ökning av kompensationen för 
hemtjänst i glesbygd.  
 
I förslaget ingår att merkostnadsersättningen för minskande 
befolkning i kommunerna fördubblas och vidare att en ny 
ersättning för minskade antal barn 1-5 år i förskolan införs.  
 
Det samlade utfallet av förslaget innebär en relativt stor 
förändring. Utjämningens omfattning ökar med en miljard 
kronor både för kommunerna och landstingen. Den profil som 
det hittillsvarande systemet har innebär att 
kostnadsutjämningen omfördelar från kommuner med i 
genomsnitt stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor 
befolkning till kommuner med svag socioekonomi, gles 
bebyggelse och liten befolkning. Därtill kan konstatera att de 
kommuner som tagit emot relativt sett flest flyktingar och 
nyanlända får ett högre utfall med utredningens förslag.  
 
Totalt innebär förslagna förändringar i kostnadsutjämningen att 
Lindesbergs kommun erhåller 977 kronor mer per invånare 
med beräkningar gjorda efter 2018 års nivåer. Utifrån förslaget 
fördelar sig delmodellerna enligt nedan kronor per invånare: 
 
• Förskola    303 

Grundskola       47 
• Gymnasium     53 
• Kommunal vuxenutbildning (ny)  110 
• IFO    328 
• Äldreomsorg      177 
• Kollektivtrafik                         -106 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-04-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

• Barn/unga utländsk bakgrund     65 
• Befolkningsförändring                           -27 
• Bebyggelsestruktur      14 
• Lön       14 

Folkhälsa 

 

Kommunledningskontoret har inte funnit några särskilda 
aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Hållbar utveckling 

 
Kommunledningskontoret har inte funnit några särskilda 
aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 

 
Ökade generella statsbidrag ger kommunen möjligheten att äga 
de strategiska frågorna samt att utveckla och upprätthålla en 
fortsatt bra kvalité till kommunmedborgarna. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 

 
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till föreslagna 
förändring i kostnadsutjämningsutredningen ”Lika mer lika” 
(SOU 2018:74). 
 
Förvaltningens förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna 
kommunledningskontorets förslag till remissvar till 
Finansdepartementet. 
 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-04-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §82/19   Dnr: KS 2019/108 
 
Avsägelse av uppdraget som ersättare i 

tillväxtutskottet efter Amanda Funk (SD) 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner Amanda Funk (SD) avsägelse som 
ersättare i tillväxtutskottet. 
 
Kommunstyrelsen utser Björn Larsson (SD) som ersättare i 
tillväxtutskottet. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Amanda Funk (SD) inkom den 26 mars 2019 med avsägelse av 
uppdraget som ersättare i tillväxtutskottet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner Amanda Funk (SD) avsägelse som 
ersättare i tillväxtutskottet. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår Björn Larsson (SD) som ersättare 
i tillväxtutskottet.  
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att 
förslaget godkänns. 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt Jari Mehtäläinen (SD) förslag till beslut och finner 
att förslaget godkänns. 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 

För kännedom 

Amanda Funk (SD) 
Björn Larsson (SD) 
Tillväxtutskottet 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-04-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §83/19   Dnr: KS 2018/246 
 
Svar på revisionsrapport Samlad uppföljning av 

tidigare genomförda granskningar 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen lägger svaret till handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 

 
De förtroendevalda revisorerna har genomfört en samlad 
uppföljning av tidigare genomförda granskningar och dessa är 
redovisad maj 2018.  
 
• Internkontroll av kommunens konst  
• Inköp och upphandling  
• Socialsekreterarnas arbetssituation  
• Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och ägarstyrning  
• Kommunens arbete med FN:s barnkonvention  
 
Ärendets beredning  
 

Ekonomichef Gunilla Sandgren har beskrivit arbetet med ”Inköp 
och upphandling”  
 
Kulturchef Kristina Öster har beskrivit arbetet med 
”Internkontroll av kommunens konst” 
 
Förvaltningens förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen lägger svaret till handlingarna 

_____ 

 

För kännedom: 

Kommunala revisionen 
Alla nämnder och förvaltningar samt kommunala bolag 
Ekonomienheten 
Kulturenheten 
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Kommunstyrelsen  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §84/19   Dnr: KS 2018/296 
 
Ramavtal för revision av Gustaf Svenssons Stiftelse 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen utser PricewaterhouseCoopers AB, 
organisationsnummer 556126–4259 att utföra revision gällande 
Gustav Svenssons stiftelse med organisationsnummer 875002–
6562 för räkenskapsåren 2019 tom 2022. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Kommunala revisionen genom ordförande Mats Melander har 
genomfört en upphandling av finansiell revision för Lindesbergs 
kommun, Linde Stadshus AB och dessa dotterbolag, samt Gustav 
Svenssons stiftelse. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen utser PricewaterhouseCoopers AB, 
organisationsnummer 556126–4259 att utföra revision gällande 
Gustav Svenssons stiftelse med organisationsnummer 875002–
6562 för räkenskapsåren 2019 tom 2022. 

 

_____ 

 

För kännedom: 

     Revisionen 
Gustav Svenssons stiftelse 
PricewaterhouseCoopers AB 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-04-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §85/19   Dnr: KS 2019/106 
 
Rekommendationer från dataskyddsombudet till 

kommunstyrelsen 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Uppdra åt kommundirektören att ta fram ett förslag till en 

kommunövergripande strategi och riktlinje för behandling 
av personuppgifter. Av riktlinjen ska det bl.a. framgå när 
samtycke kan användas som laglig grund samt vilka krav 
som ställs på frivillighet, information, tydlighet och 
samtyckets utformning. 

 
2. Uppdra åt kommundirektören att utreda om förvaltningen 

har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal eller 
datadelningsavtal i de fall det är ett krav. 

 
3. Återrapportering ska ske senast vid kommunstyrelsens 

sammanträde i oktober 2019. 
 

4. Uppdra åt kommundirektör att utreda hur andra kommuner 
och regioner hanterar personuppgifter i bland annat 
kallelser och protokoll. Redovisning ska ske i maj 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Datainspektionen har publicerat sin tillsynsplan för år 2019–
2020 och av den framgår ett antal prioriterade områden där 
Datainspektionen identifierat att det finns särskild risk för att 
den enskildes rättigheter kan komma att kränkas.  
 
Av de prioriterade områdena är nedanstående aktuella för 
kommunstyrelsen:  
 

• Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde  
 

• Samtycke som rättslig grund 
 

• Arbetsgivares behandling av anställdas personuppgifter 
 
Dataskyddsombudets förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
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Kommunstyrelsen  

 
2019-04-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

1. Uppdra åt kommundirektören att ta fram ett förslag till en 
kommunövergripande strategi och riktlinje för behandling 
av personuppgifter. Av riktlinjen ska det bl.a. framgå när 
samtycke kan användas som laglig grund samt vilka krav 
som ställs på frivillighet, information, tydlighet och 
samtyckets utformning. 

 
2. Uppdra åt kommundirektören att utreda om förvaltningen 

har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal eller 
datadelningsavtal i de fall det är ett krav. 

 
3. Återrapportering ska ske senast vid kommunstyrelsens 

sammanträde i oktober 2019. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
uppdrar åt kommundirektören att utreda hur andra kommuner 
och regioner hanterar personuppgifter i  bland annat kallelser 
och protokoll. Redovisning ska ske till kommunstyrelsen i maj 
2019.  
 
Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
dataskyddsombudets förslag till beslut och finner att förslaget 
godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja 
Gustavsson (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 

_____ 

 

För åtgärd: 

Kommundirektör 
 
För kännedom: 

Dataskyddsombud 
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Kommunstyrelsen  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §86/19   Dnr: KS 2018/84 
 
Nyttjanderättsavtal och ny taxa för konstgräsplanen 

på Fröjevi Idrottsplats i Frövi 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxorna för 
konstgräsplanen fastställs enligt förslaget Nyttjanderättsavtal 
för konstgräsplanen på Fröjevi idrottsplats i Frövi. 

 
Ärendebeskrivning 

 
På Fröjevi idrottsplats i Frövi har en ny konstgräsplan 
färdigställts. För att säkerställa att kommunens samtliga 
fotbollsföreningar har tillgång till konstgräsplanen har en 
överenskommelse gjorts med Frövi IK. Se bilaga 1. I korthet går 
överenskommelsen ut på att Lindesbergs kommun ansvarar för 
bokningar under perioden 1 mars till 15 maj och Frövi IK för 
övrig tid på året. Föreningar och andra intressenter kan hyra 
konstgräsplanen till fastställda taxor. 
 
I diskussionerna med Frövi IK har framkommit önskemål om att 
justera taxan för privatpersoner, företag och föreningar som inte 
har säte i Lindesbergs kommun till 800 kr i timmen. Den 
nuvarande taxan är 500 kr/timmen. Den och övriga taxor 
baseras på taxorna för hyra v idrottshall på Lindesbergs 
kommun. 
 
Förslag till taxor för hyra av konstgräsplanen enligt följande: 
 
Förening: seniorverksamhet         200 kr/timmen 

Förening: ungdoms- och barnverksamhet    50 kr/timmen 

Företag och privatpersoner                             800 kr/timmen 

Föreningar inte hemmahörande i        800 kr/timmen 
Lindesbergs kommun. 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxorna för 
konstgräsplanen fastställs enligt förslaget Nyttjanderättsavtal 
för konstgräsplanen på Fröjevi idrottsplats i Frövi. 

_____ 
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KS §87/19   Dnr: KS 2019/118 
 
ANDTS-strategi för alkohol, narkotika, dopning och 

tobak för Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för 
att förtydliga och komplettera underlaget med tydliga mål. 
 
Ärendebeskrivning 

 
ANDT är ett samlingsbegrepp för alkohol-, narkotika-, dopning-, 
tobak och är en del av Sveriges åtta målområden inom folkhälsa 
för att nå det övergripande nationella målet att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation (prop. 2017/18:249). 
 
Den regionala ANDT strategin för Örebro län innehåller fem 
målområden inom olika områden och insatser kopplat till det. 
ANDT ska arbetas med på alla nivåer, tvärsektoriellt och ur både 
ett främjande och förebyggande perspektiv. Fokus ligger på det 
förebyggande arbetet, men innefattar även vård och stöd.  
 
Syftet med denna strategi är att ange riktningen för ANDT 
arbetet i Lindesbergs kommun och den ska utgöra utgångspunkt 
för nämnderna och förvaltningarnas konkreta handlingsplaner. 
Strategin följer de nationella och regionala målen för ANDT-
politiken samt socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens 
föreskrifter avseende missbruk av spel om pengar.  
 
Strategin spänner över ett stort spektrum från hälsofrämjande 
och förebyggande insatser till vård- och behandlingsinsatser. 
För att omsätta strategins övergripande och långsiktiga mål, 
krävs att målen konkretiseras i handlingsplaner inom respektive 
förvaltning/verksamhet som bygger på lokala behov och 
förutsättningar i Lindesbergs kommun. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
ANDTS-strategin för Lindesbergs kommun. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att förtydliga och 
komplettera underlaget med tydliga mål. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till Irja Gustavsson (S) 
förslag till återremiss.  
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår följande beslutsgång: 
 
Först ställs förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras 
idag.  
 
Om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska behandlas idag 
tar ordförande därefter upp förvaltningens förslag till beslut.  
 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska 
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet.  

_____ 

 

För åtgärd: 

Folkhälsoteamet 
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KS §88/19   Dnr: KS 2018/175 
 
Svar på medborgarförslag om vargfri kommun 
 

Beslut 

 

Ärendet utgår 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-04-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §89/19   Dnr: KS 2019/119 
 
Beslut om omställningsstöd 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner ansökan från Susanne Karlsson 
(C) om aktiv omställningsinsats och ekonomiskt 
omställningsstöd från och med den 17 april 2019, enligt 
Tillämpningsanvisningar för OPF-KL.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Susanne Karlsson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som 
ordförande i socialnämnden. Avsägelsen behandlades i 
kommunfullmäktige den 15 april 2019. 
 
För förtroendevalda som väljs för första gången 2014, samt för 
heltidspolitiker som tillträtt uppdrag under 2014, finns 
möjlighet till omställningsstöd och pension enligt OPF-KL, KF 
§116, 2014-06-17. 
 
Enligt Tillämpningsanvisningar för OPF-KL, AKK2016/427–4, 
ska kommunstyrelsen fatta beslut om omställningsstöd eller 
pension efter att ansökan inkommit.      
 
Förvaltningens förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen godkänner ansökan från Susanne Karlsson 
(C) om aktiv omställningsinsats och ekonomiskt 
omställningsstöd från och med den 17 april 2019, enligt 
Tillämpningsanvisningar för OPF-KL.  

_____ 

 

För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Personalchef 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-04-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §90/19 
 
Delegationsärenden 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2019-04-03 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
Valborgsmässofirande med fackeltåg på Storåskolans 
fotbollsplan för Lions Club Storå 2019 A170.363/2019 
Dnr  

  

 
2019-04-04 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
Påskmarsch 19 april 2019 för Linde Bergslags 
församling Dnr  

  

 
2019-04-02 Svar på föreläggande om 
laglighetsprövning enligt kommunallagen Dnr KS 
2019/114 

  

 
2019-03-15 Delegationsbeslut yttrande över tillstånd 
för Bilträff i Fellingsbro 1 maj 2019 Motorbolaget AB 
Dnr  

  

 
2019-03-18 Delegationsbeslut yttrande över tillstånd 
för valborgsfirande på Stråssa idrottsplats 2019 Dnr  

  

 
2019-03-20 Delegationsbeslut med yttrande över 
tillstånd för uteservering 2019 för Restaurang Fenix 
A126.985/2019 Dnr  

  

 
2019-03-26 Yttrande över ansökan tillstånd för 
Valborgsfirande på Lillön för Vedevågsvisionen ek 
förening Dnr  

  

 
2019-03-26 Yttrande över ansökan tillstånd för 
uteservering 2019 för Café Trettiosjuan 37:an 
A143.114/2019 Dnr  

  

 
2019-04-01 Yttrande över ansökan om uppställande av 
arbetsbod, container i inhägnat område vid Schröders 
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backe Lindesberg för Tommy Allström Byggproduktion 
AB A134.508/2019 Dnr  

 
2019-04-09 Sanmmanställning Delegationsbeslut 
vuxenutbildning 1 november-13 december 2018 Dnr KS 
2018/12 

  

 
2019-04-09 Sanmmanställning Delegationsbeslut 
vuxenutbildning 13 dec 2018–31 mars 2019.xlsx Dnr KS 
2018/498 

  

 
2019-03-18 Köpebrev för köp av Kvarnbacken 1:176 i 
Vedevåg Dnr KS 2018/270 

  

 
2019-03-19 Medfinansiering i Bergslagsakademin 2019 
Dnr KS 2019/14 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-04-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §91/19 
 
Meddelanden 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2019-02-08 Protokoll # 2-2019 §§ 1-9 
Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT 8 
februari 2019 Dnr KS 2019/1 

  

 
2019-02-08 Protokoll # 1–2019 §§ 1–14 
Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT 8 
februari 2019 Dnr KS 2019/1 

  

 
2019-03-01 Samhällsbyggnadsförbundet § 30 
Trädsäkring Fågelsången en värdefull biotop 
nyckelbiotop i Lindesberg Dnr  

  

 
2019-03-01 Samhällsbyggnadsförbundet § 23 Svar på 
revisionsrapport om arbetsmiljö vid 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Dnr  

  

 
2019-03-11 BUN § 28 Digitalisering 1–1 
tilläggsyrkande 2019 Dnr KS 2018/148 

  

 
2019-03-12 Protokoll från Specifikt samverkansråd för 
skola, utbildning och kompetensförsörjning 12 mars 
2019 Dnr  

  

 
2019-03-13 Samhällsbyggnadsnämnden § 64 
Tillsynsplan PBL 2019 enligt Plan-och bygglagen Dnr  

  

 
2019-03-13 Samhällsbyggnadsnämnden § 53 
Tillsynsplan enligt miljöbalken och strålskyddslagen 
2019–2021 Dnr  

  

 
2019-03-21 Beslut om tillstånd för kameraövervakning 
vid Frövi Stationshus för Fastigheter i Linde AB Dnr DI-
2018-16103 Dnr  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-03-25 Stadshus § 11 Verksamhet inom Besök 
Linde AB - Stripa gruvområde Dnr  

  

 
2019-03-26 Tillstånd till placering av fornlämning i 
form av milstolpe längs med riksväg 50 vid Fanthyttan 
Dnr 431-5213-2018 Dnr  

  

 
2019-03-28 Region Örebro län §43 Ekonomisk 
redovisning 2018 av utbetalda medel i enlighet med 
överenskommelse om samverkan för god, jämlik och 
jämställd hälsa i Örebro län 2018–2023 Dnr KS 2018/23 

  

 
2019-03-28 Region Örebro län § 42 Handlingsplan för 
god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2019–2022 
Dnr KS 2018/23 

  

 
2019-04-04 Information till de som ansökt om statlig 
medfinansiering för kollektivtrafik-, cykel-, 
trafiksäkerhets- eller miljöåtgärder på kommunal 
infrastruktur Dnr KS 2018/40 

  

 
2019-04-08 Kartläggning om att 9 av 12 kommuner i 
Örebro län har stängda dörrar när kommunstyrelsen har 
möte P4 Örebro Dnr  

  

 
2019-03-01 Rekommendationer rörande Brexit från 
dataskyddsombudet, 2019-03-01 Dnr KS 2019/106 

  

 

 

 
 


