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Plats och tid:
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Beslutande:

Bengt Storbacka (S)
Kristine Andersson (S)
John Omoomian (S)
Jonas Bernström (S)
Tommy Kragh (S)
Jonas Kleber (C)
Mathz Eriksson (C)
Lillemor Bodman (M)
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och tid:

Jan Hansson (M) för Pär-Ove Lindqvist (M)
Göran Gustavsson (M) för Nils Detlofsson (L)
Fredrik Sundén Vessling (V) för Ulf Axelsson (V)

Nafih Mawlod (S), ej tjänstgörande ersättare
Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare
Magnus Storm (C), ej tjänstgörande ersättare
Tommy Lönnström (SD), ej tjänstgörande ersättare
Sofié Krantz (S), ej tjänstgörande ersättare
Elin Axelsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Conny Ärlerud (M), ej tjänstgörande ersättare
Henrik Arenvang, kommundirektör
Gunilla Sandgren, ekonomichef
Anette Persson, controller
Ebba Jansson, kommunsekreterare

Lillemor Bodman (M) med John Omoomian (S) som ersättare
Lindesbergs kommunhus, 2 maj kl. 16.00
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Ärendeförteckning
§57/22
§58/22
§59/22
§60/22
§61/22
§62/22
§63/22
§64/22
§65/22
§66/22
§67/22
§68/22
§69/22

Justerandes signatur

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för
kommunstyrelseförvaltningen 2021
Årsredovisning av stiftelser 2021

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg HagabergBjörkhyttan-Aspensäng
Ekonomisk uppföljning februari 2022
Utökning av investeringsbudget 2022

Omdisponering av kommunstyrelsens investeringsbudget 2022

Förslag till gemensam avfallsplan för Hällefors, Nora, Lindesberg
och Ljusnarsbergs kommun 2022–2026
Information inför finansiering av Leader Bergslagen och Leader
Mälardalen
Instruktioner för ombud vid årsstämmor 2022 i kommunens
bolag (för år 2021)
Generella ägardirektiv för kommunens bolag

Arvodesbestämmelser 2022 Val av arvodesgrupp
Delegationsärenden
Meddelanden

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2022-04-26
KS §57/22

Dnr: KS 2022/104

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
för kommunstyrelseförvaltningen 2021
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen gällande
uppföljning.

Ärendebeskrivning
Under 2021 har systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivits inom
kommunstyrelseförvaltningens verksamheter vilket
sammanfattas genom den bilaga som bifogas. Att årligen följa
upp det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt och det har
tidigare påpekats via Arbetsmiljöverkets inspektion att
Lindesbergs kommun behöver utveckla och systematisera den
årliga uppföljningen. Dialog gällande den årliga uppföljningen
kopplat till kommunstyrelseförvaltningen sker via
kommunövergripande samverkansgrupp. Det erfarenheter som
uppkommer övergripande i sammanfattningen är också delar
som har förslag på vidareutveckling genom åtgärder. De enheter
som ingår i kommunstyrelseförvaltningen är måltidsenheten, ITenheten, personalenheten, kanslienheten, ekonomienheten,
näringslivsenheten, enhet för upphandling samt övergripande
personal anställda inom kommunstyrelseförvaltningen. De två
sistnämnda har inte haft någon uppföljning utifrån att det inte
sker exempelvis APT och samverkan kopplat till de få
befattningarna. Detta behöver ses över framgent. Varje enhet
har haft uppföljning per enhet och rapporterat via gemensam
mall i vårt system för verksamhetsuppföljning ”stratsys”. En
övergripande sammanfattning för
kommunstyrelseförvaltningen har därefter genomförts av
personalchef. Allt arbetsmiljöarbete är inte dokumenterat via
uppföljningen. Exempel på viktigt arbete som utförs
kontinuerligt är:
- Aktivt arbete kopplat till minskad sjukfrånvaro
- Medarbetarenkät och uppföljning kopplad till denna
- Medarbetarsamtal och lönesamtal sker årligen
- Arbetsplatsträffar med dagordning och dokumentation

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4 (26)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-26
-

Tillgång till företagshälsovård på individ, grupp och
organisationsnivå
Rutiner och dokument finns via kommunens intranät
Dialog med fackliga via kommunövergripande
samverkansgrupp gällande nya styrdokument och
genomgång på APT vid nyheter.

-

En sammanfattning av det arbete som har skett och som
behöver utvecklas är:
- Genomgång av skriftlig fördelning av
arbetsmiljöarbetsuppgifter
- Säkerställa att alla medarbetare har kännedom om rutin för
anmälan av tillbud och arbetsskada
- Se över mål kopplat till attraktiv arbetsgivare kopplat till
organisatorisk och social arbetsmiljö. Det övergripande
målet kan arbetas vidare med på respektive enhet.
- Arbetsmiljöarbete under 2021 har tydlig koppling till olika
inriktningar utifrån covid. Handlingsplaner kopplat till
distansarbete samt planer gällande omfallsplanering har
skett, vilket kan bidra till att vidareutveckla andra områden.
Behöver fortsatt arbetas med under kommande år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
besluta
•

Kommunstyrelsen tackar för informationen gällande
uppföljning

_______

För kännedom:
Chefer inom kommunledningskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-04-26
KS §58/22

Dnr: KS 2022/50

Årsredovisning av stiftelser 2021
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner stiftelsernas årsredovisningar
2021 och lägger dem till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Överlämnar nedanstående stiftelsers årsredovisningar för
räkenskapsåret 2021 för beslut om godkännande.
Axel och Greta Anderssons Stiftelse
Gustaf Svenssons Stiftelse

Lindeskolans Stipendiestiftelse
Stiftelsen Samfond Grundskola
Stiftelsen Samfond 1

Gustaf Svenssons stiftelse utdelade 1 500 000 kr fördelat på 72
personer och Stiftelse Grundskola utdelade 14 000 kr.
Resterande stiftelser hade ingen utdelning.
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
•

Godkänna stiftelsernas årsredovisningar 2021 och lägga
dem till handlingarna.

_______

För åtgärd:
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §59/22

Dnr: KS 2019/318

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg
Hagaberg-Björkhyttan-Aspensäng
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
•
•
•

Tacka förslagsställaren för inkommen medborgarförslag.

Avslå medborgarförslaget med motivering att andra objekt
valts ut för byggnation för de medel som avsats för 2022.
Det påtalade behovet av gång- och cykelväg tas med i det
fortsatta arbetet gällande prioriteringar.

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har mottagit ett medborgarförslag
gällande anläggande av gång- och cykelväg och möjlighet till
samordningsvinster med ett pågående VA-projekt.
Förslagsställaren beskriver följande:

I Lindesberg NO och vidare mot Björkhyttan finns ett vägparti
som används flitigt av både gång och cykeltrafikanter.
Säkerheten för nämnda trafikanter är dock ytterst undermålig i
detta vägavsnitt, och det finns inte några som helst anordningar
för att skydda dessa människoliv, sånär som på gatubelysning.

Förslaget innehåller olika förslag på sträckningar för anläggande
av ny gång- och cykelväg.
Förslaget är viktigt och relevant och kommunen håller med om
att samordning mellan det pågående VA-projektet och
anläggandet av en GC-väg hade varit önskvärt. Kommunen har
dock behov av att säkra skolvägar och anlägga gång- och
cykelvägar på flertalet platser runt om i kommunen och en
prioritering görs årligen mellan dessa behov och brister. För de
medel som finns avsatta för 2022 har dock andra objekt valts ut
för byggnation. En byggnation och samordning enligt förslaget
kan därför inte hörsammas. Det påtalade behovet av GC-väg tas
dock med i det fortsatta arbetet gällande prioriteringar, vilket
görs årligen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
besluta
•
•
•

Tacka förslagsställaren för inkommen medborgarförslag.

Avslå medborgarförslaget med motivering att andra objekt
valts ut för byggnation för de medel som avsats för 2022.
Det påtalade behovet av gång- och cykelväg tas med i det
fortsatta arbetet gällande prioriteringar.

_______

För åtgärd:
Infrastrukturansvarig
För kännedom:
Förslagsställare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-04-26
KS §60/22

Dnr: KS 2022/69

Ekonomisk uppföljning februari 2022
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar
samtliga nämnder att hålla budget samt att besluta och
verkställa sina effektiviseringar.

Ärendebeskrivning

I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det
ska ske en enklare ekonomisk avstämning efter februari och
september. För att sedan göra djupare analyser efter mars, april,
augusti och oktober. Att göra en prognos efter två månader är
svårt då många faktorer kan påverka under och det är svårt att
fånga upp allt efter två månader. Alla kostnader är inte
periodiserade efter februari månad men kommer att vara det
vid uppföljningen av mars månad. De kostnader som inte är
periodiserade är bland annat licenser, försäkringar och måltid.
Efter två månader så visar kommunens verksamheter på ett
underskott mot budget med 12,1 miljoner kronor jämfört med
samma period föregående år så är det finansen (skatter, bidrag
med mera) visar på ett överskott med 17,3 miljoner kronor mot
budget. Finansens överskott beror främst på att budgeten för
nya löner för år 2022 inte är utfördelade och pensioner.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar
samtliga nämnder att hålla budget samt att besluta och
verkställa sina effektiviseringar.

_______

För kännedom:
Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-04-26
KS §61/22

Dnr: KS 2021/126

Utökning av investeringsbudget 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta
utökning av investeringsbudget 2022 med
1. 18 300 000 kronor för va-anläggningen för vatten och
avlopp vid del av Mariedal 1:1 Frövi

2. 15 000 000 kronor för infrastrukturen vid del av Mariedal
1:1 Frövi
3. 6 500 000 kronor för va-anläggning för vatten och avlopp
vid Lindesby 1:13 (Torphyttan)
4. Finansiering sker via eget kapital alternativt genom lån
upp till ett belopp av 24 800 000 kronor för
investeringarna av va-anläggningarna.

Ärendebeskrivning

Detaljplan för del av Mariedal 1:1, Dnr AKK2015/403,
planområdet ska enligt detaljplanen försörjas med allmänt
vatten och avlopp och därmed föreslås området upptas i
verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten,
dagvattenfastighet och dagvattengata.

Anslutningen är dimensionerad för en belastning på 500 PE (Se
bilaga 2). Verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska
omfattas av den del i plankartan för detaljplan del av Mariedal
1:1, Dnr AKK 2015/403 som innehar beteckning Z och NATUR
fördröjning. Intäkt för anslutningsavgift kommer att komma in
när va-anläggningen är klar och etableringen har påbörjats.

15 000 000 kronor för infrastruktur vid Mariedal 1:1 avser gata,
belysning, gång och cykelväg, återskapande åtgärder och
oförutsedda kostnader (ätor) utifrån exploateringskalkylen.
6 500 000 kronor för VA-anslutning för vatten och avlopp vid
Lindesby 1:13 är för att kunna färdigställa tomterna efter fler
års överklagan av detaljplanen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-04-26
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta anta utökning av
investeringsbudget 2022 med

1. 18 300 000 kronor för va-anläggningen för vatten och
avlopp vid del av Mariedal 1:1 Frövi

2. 15 000 000 kronor för infrastrukturen vid del av Mariedal
1:1 Frövi
3. 6 500 000 kronor för va-anläggning för vatten och avlopp
vid Lindesby 1:13 (Torphyttan)
4. Finansiering sker via eget kapital alternativt genom lån
upp till ett belopp av 24 800 000 kronor för
investeringarna av va-anläggningarna.

_______

För åtgärd:
Ekonomienheten

För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §62/22

Dnr: KS 2021/126

Omdisponering av kommunstyrelsens
investeringsbudget 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. Omdisponera 600 000 kronor från projekt ks till förfogande
(900 04) till projekt Kullgatan färdigställande väg (901 12)

2. Omdisponera 470 000 kronor från projekt ks till förfogande
(900 04) till projekt Inventarier ny lokal (927 15) till
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Ärendebeskrivning
Under planperioden för investeringar så finns projekt
tombyggnation av Kristinavägen med både inom gata och VA
området för att kunna hantera flödet att stora regnmängder.
Planen att ombyggnationen ska ske under åren 2023- och 2024.
För att klara av trafikflödet under ombyggnationen av
Kristinavägen så behöver Kullgatan färdigställas hela vägen ut
till Köpingsvägen innan den processen påbörjas.
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har under de senaste
åren arbetat med att digitalisera verksamheten. Under 2021
flyttade samhällsbyggnadsförvaltningen till nya lokaler. I
samband med flytten saknades medel för att kunna utrusta
lokalerna fullt ut enligt de behov som fanns. Därav finns det
behov av att komplettera lokalerna med digitala skärmar för
videomöten samt digitala visningsskärmar och ytterligare lite
med möbler.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Omdisponera 600 000 kronor från projekt ks till förfogande
(900 04) till projekt Kullgatan färdigställande väg (901 12)

2. Omdisponera 470 000 kronor från projekt ks till förfogande
(900 04) till projekt Inventarier ny lokal (927 15) till
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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_______

För åtgärd:
Ekonomienheten

För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-04-26
KS §63/22

Dnr: KS 2021/179

Förslag till gemensam avfallsplan för Hällefors, Nora,
Lindesberg och Ljusnarsbergs kommun 2022–2026
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•

Anta förslag till Avfallsplan 2022–2026 inklusive dess
bilagor.

Ärendebeskrivning

En gemensam avfallsplan för Hällefors, Lindesbergs,
Ljusnarsbergs och Nora kommun för perioden 2022–2026 har
tagits fram. Arbetet har genomförts av
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i samverkan med
medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen.

Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade
2021-06-11 att förslaget till Avfallsplan 2022–2026 inklusive
MKB skulle ställas ut till allmänheten för granskning. Sista
datum för inkomna yttranden var 2021-10-29. Lindesberg
kommun begärde anstånd till 2021-11-24, vilket beviljades.

I Avfallsplanens kapitel 1.4 "genomfört samråd" beskrivs hur
samrådet gick till, det inkom synpunkter från sju
remissinstanser. Hur arbetsgruppen omhändertog dessa
framgår av dokumentet "Samrådsredogörelse" som inte blir en
bilaga till avfallsplanen utan ett fristående dokument, vilket
följer rekommendationen i NV:s föreskrifter om avfallsplaner.

Beslut om avfallsplanen tas av respektive kommuns fullmäktige,
vissa av planens aktiviteter innebär samordning mellan
kommunerna och beslut utöver detta kan behöva fattas, vilket i
sin tur kan påverka tidsplanen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•

_______

Anta förslag till Avfallsplan 2022–2026 inklusive dess
bilagor.

För åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

För kännedom:
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §64/22

Dnr: KS 2020/160

Information inför finansiering av Leader Bergslagen
och Leader Mälardalen
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Lindesbergs kommun har för avsikt att verka för att hela
kommunen ska täckas av Leaderområden. De Leaderområdena
som är igång med processen att ansöka till jordbruksverket om
att bilda Leaderområden är Leader Bergslagen och Leader
Mälardalen.

Näringsliv och infrastrukturenheten vill ge kommunstyrelsen
följande information för att säkerställa god förankring inför
medfinansieringen.
•
•

•
•

Kommunen verkar för att medfinansiera både LEADER
Bergslagen och LEADER Mälardalen.

Leaderområdena kräver kommunal medfinansiering om
33 % av den totala medfinansieringen av områdena. För
önskad budget som Leader områdena i dialog med
medverkande kommuner kommit fram till gäller då; 20
kr/inv för Leader Mälardalen och 24 kr/inv för Leader
Bergslagen.

Lindesbergs kommun har inriktningen att hela
kommunen ska täckas av LEADER-områden.

Lindesbergs kommun har enligt förslag totalt en
årskostnad på 557 668 kr per år (totalt 5 år 2023 – 2027
= 2 788 340kr)
o Leader Mälardalen, befolkning 2 531 = 50 620
kr/år

•

Justerandes signatur

o Leader Bergslagen, befolkning 21 127 = 507 048
kr/år

Det är Kommunstyrelsen som ska ta kostnaden enligt
tidigare beslut

Utdragsbestyrkande

16 (26)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-26
Senast den 1 april 2022 ska de två leaderområdena skicka in
önskad budget för kommande programperiod till
jordbruksverket. Senast 15 oktober ska alla
medfinansieringsintyg från kommunerna vara klara.
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
•

_______

Tacka för informationen

För kännedom:
Näringslivsutvecklare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §65/22

Dnr: KS 2022/112

Instruktioner för ombud vid årsstämmor 2022 i
kommunens bolag (för år 2021)
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer instruktioner för ombud enligt
kommundirektörens förslag.

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

Kommundirektören föreslår stämmoombuden instrueras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande
direktör

Fastställa resultat- och balansräkning för bolaget och i
förekommande fall för koncernen

Godkänna styrelsens förslag till disposition av resultat
Fastställa arvoden för styrelse, revisor och
lekmannarevisor

Fastställa ev styrelseförändring enligt KF beslut

Fastställa ev förändring av lekmannarevisor enligt KF
beslut

Utse auktoriserad revisor (i förekommande fall)

Besluta om ny bolagsordning i förekommande fall

Fastställa ägardirektiv

Ombuden förses med relevanta handlingar innan stämmorna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer instruktioner för ombud enligt
kommundirektörens förslag.
_______

För åtgärd:
Kommunala bolagen och dess ombud.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-04-26
KS §66/22

Dnr: KS 2022/68

Generella ägardirektiv för kommunens bolag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•

Ändra Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag
och fastställa Generella ägardirektiv för kommunens
bolag enligt förslaget från Linde Stadshus AB

Ärendebeskrivning

VD Linde Stadshus AB Henrik Arenvang presenterar förslag till
ändring av Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag till.
Generella ägardirektiv för kommunens bolag enligt uppdrag från
ägardialog.
Syftet med dessa generella ägardirektiv riktlinjer är dels att
förtydliga det gemensamma regelverket för att utveckla
kommunkoncernens verksamhet och lägga fast rollfördelningen
mellan kommunen som ägare och bolagen, dels att tydliggöra
styrelsernas roller och ansvar i bolagen.

Förslag till beslut

Kommundirektör föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
•

_______

Ändra Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag
och fastställa Generella ägardirektiv för kommunens
bolag enligt förslaget från Linde Stadshus AB

För åtgärd:
Kommundirektör

Justerandes signatur
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2022-04-26
KS §67/22

Dnr: KS 2022/31

Arvodesbestämmelser 2022 Val av arvodesgrupp
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse partiföreträdare och
kommunstyrelsens ordförande till arvodesgrupp för
arvodesbestämmelser i Lindesbergs kommun.

Arvodesgruppen återkommer till kommunstyrelsen i maj 2022
med förslag till beslut om arvoden inför nästa mandatperiod.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun ska besluta om arvodesgrupp för
arvodesbestämmelser.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse partiföreträdare och
kommunstyrelsens ordförande till arvodesgrupp för
arvodesbestämmelser i Lindesbergs kommun.

Arvodesgruppen återkommer till kommunstyrelsen i maj 2022
med förslag till beslut om arvoden inför nästa mandatperiod.
_______

För åtgärd:
Kansliechef

För kännedom:
Partiföreträdare
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes signatur
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2022-04-26
KS §68/22

Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärenden läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande meddelas till kommunstyrelsen:

2022-04-05 Avtal Förmånscyklar 2022 kontraktsnr
50483472 Dnr KS 2022/85
2021-01-11 Avtal för krisberedskap utbildning och
övning 4C Strategies AB Dnr KS 2021/315
2022-01-12 Vägbidrag till vägsamfälligheter för
vägunderlag 2021 enligt punkt 7.6 Utbetalning av
särskilt driftsbidrag till vägsamfällighet i
kommunstyrelsens delegationsordning Dnr KS
2021/127

2021-02-17 Yttrande ansökan antagning i hemvärnet
Hemvärnsförordningen MRV 2021-02-17 Dnr KS
2021/53
2021-12-20 Ramavtal Hälsa Arbetsmiljö och
Rehabilitering samt Karriär och Omställning med
Arbetslivsresurs AR AB Dnr KS 2021/12

2022-03-29 Köpebrev Kvarnbacken 1:173 Dnr KS
2022/82

2022-04-14 Förordnande av tillförordnad
kommundirektör under kommundirektörens semester
vecka 16 år 2022 Dnr KS 2022/41

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2022-04-26
Anställande av nämndsekreterare på kanslienheten från
och med 1 april 2022 Dnr KS 2022/51

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande meddelas till kommunstyrelsen:

2022-04-05 Barnombudsmannens årsrapport 2022
Dnr

2022-03-29 Ändrade förutsättningar för anskaffning
och nyttjande av tillfälliga boendeplatser (extraordinärt
läge) där kommuner om möjligt bistår Migrationsverket
1.3.4-2022-6884 Väst Dnr
2022-03-02 Svar om ställningstagande och
vindbruksplan - Kommunalt motstånd Dnr KS 2022/18
2022-03-04 Protokoll kommunövergripande
samverkansgrupp KÖS 4 mars 2022 Dnr KS 2022/98

2022-02-06 Synpunkt om trädfällning i Stripaområdet i
Guldsmedshyttan - skickat till
samhällsbyggnadsförbundet för besvarande 29 mars
2022 Dnr KS 2022/18
2022-03-07 BUN § 32 Uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet för barn- och
utbildningsförvaltningen 2021 Dnr
2022-02-09 Nora KS § 6 Gemensam målbild nära vård
Örebro län Dnr KS 2022/39

2022-03-14 Synpunkt med klagomål på matlåda Dnr KS
2022/18

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-03-15 TN § 20 Rapportering av Återbruket samt
information om avyttring framöver Dnr

2022-02-16 Protokoll Partnerskap Bergslagsbanan 16
februari 2022 Dnr
2022-03-16 Protokoll från Bergslagens
överförmyndarnämnd 16 mars 2022 Dnr

2022-02-17 Protokoll Tursam 17 februari 2022 Dnr

2022-03-17 Samhällsbyggnadsnämnden § 69 Justering
av taxa utifrån prisbasbelopp 2022 för
planverksamheten Dnr KS 2021/266
2022-03-17 Samhällsbyggnadsnämnden § 68
Reviderad delegationsordning Dnr KS 2022/11
2022-01-19 Protokoll från Bergslagens
överförmyndarnämnd 19 januari 2022 Dnr

2022-03-22 Svar KS 2022/18-15 - Synpunkt med
klagomål på matlåda Dnr KS 2022/18

2022-03-25 Synpunkt om att lägga upp länk med frågor
i kallelse till kommunfullmäktige Dnr KS 2022/18
2021-11-25 Synpunkt om Frövis utveckling samt
kommunfullmäktiges sammanträden ur ett
medborgarperspektiv - skickat till ks ordf 29 mars Dnr
KS 2022/18

2022-01-28 Protokoll kommunövergripande
samverkansgrupp KÖS 28 januari 2022 Dnr KS 2022/98
2022-03-31 Svar på synpunkt om trädfällning i
Stripaområdet i Guldsmedshyttan Dnr KS 2022/18

Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis
sammanträde den 5 april 2022 - Prioritering av
pågående och planerade detaljplaner 2020-2024 för
kommuner i Norra Örebro län KNÖL Dnr KS 2021/281

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

25 (26)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-26
Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis
sammanträde den 5 april 2022 - Återrapport till utskott
för stöd och strategi gällande lokaliseringsutredning för
ny återvinningscentral ÅVC
i Lindesbergs tätort Dnr KS 2021/320
Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis
sammanträde den 5 april 2022 - Utbildning i
krisledningsnämnd del 2 Dnr KS 2022/61
2022-04-13 Uttalande från ledning Lindesbergs
kommun till yrkesrevisorn för räkenskapsår som
slutade 2021-12-31 Dnr KS 2022/30

2022-03-23 Kommunalt råd för personer med
funktionsnedsättning protokoll 2022-03-23 Dnr KS
2021/39

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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