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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
 
 
 
 
 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-11:20 

Beslutande: Linda Svahn (S) 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Tommy Kragh (S) 
Jonas Kleber (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Markus Lundin (KD) 
Nils Detlofsson ((L)) 
Mats Seijboldt (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Anders Ceder (S) för Irja Gustafsson (S) 
Jan Hansson (M) för Lillemor Bodman (M) 
Tommy Lönnström (SD) för Tom Persson (SD) 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Carina Fyrpihl, personalchef §213 
Nafih Mawlod (S), ersättare som ej tjänstgör 
Elin Axelsson (S), ersättare som ej tjänstgör 
Sofie Krantz (S), ersättare som ej tjänstgör 
Göran Gustavsson (M), ersättare som ej tjänstgör 
Inger Griberg (MP), ersättare som ej tjänstgör 
 
 

Utses att 

justera 
Mathz Eriksson (C) med Mats Seijboldt (SD) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten torsdag den 19 december 2019 kl. 15.00 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
213 - 230 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Kleber 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-12-16 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

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

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§213/19 Utbildning i arbetsmiljöansvar för förtroendevalda i 

kommunstyrelsen 
  
§214/19 Resursjobb - Lindesbergsmodellen 
  
§215/19 Regional handlingsplan för kompetensförsörjning 
  
§216/19 Strategisk handlingsplan för krisberedskap 
  
§217/19 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2019 
  
§218/19 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för barn- och 

utbildningsnämndens måluppfyllelse 2019 
  
§219/19 Uppföljning och analys 2019 - månadsvis uppföljning från 

förvaltningarna 
  
§220/19 Budget 2020 för tillväxtutskottet 
  
§221/19 Verksamhetsplan för tillväxtutskottet 2020 
  
§222/19 Budget 2020 för utskottet för stöd och strategi 
  
§223/19 Verksamhetsplan för utskottet för stöd och strategi 2020 
  
§224/19 Trafikutredning Nordvästra Lindesberg 
  
§225/19 Utökat verksamhetsbidrag för Hopajola 2020- 
  
§226/19 Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om möjligheter att cykla 

året runt 
  
§227/19 Medborgarförslag om gångtunnel under järnvägen från 

järnvägs- och busstation till Banvägen 
  
§228/19 Mål och budget 2020 och VP 2021–2022 
  
§229/19 Delegationsärenden 
  
§230/19 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §213/19   Dnr: KS 2019/177 

 

Utbildning i arbetsmiljöansvar för förtroendevalda i 

kommunstyrelsen 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 

Kommunstyrelsen har fullgjort SKR:s arbetsmiljöutbildning 
 

Ärendebeskrivning 

 
Personalchef Carina Fyrpihl informerar kommunstyrelsen om 
förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar. 
 
Sveriges kommuner och landsting har spelat in nio filmer som 
förtydligar de förtroendevaldas arbetsmiljöansvar och 
presenterar det regelverk som gäller på arbetsmiljöområdet. 
Kommunstyrelsen tar del av utbildningspaket om 
förtroendevaldas arbetsmiljöansvar. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår tillägg att 
kommunstyrelsen har fullgjort SKR:s arbetsmiljöutbildning 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Jonas Kleber (C) tilläggsförslag och 
finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För kännedom: 

Personalchef 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §214/19   Dnr: KS 2019/256 

 

Resursjobb - Lindesbergsmodellen 
 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen budgeterar 1 mnkr under 2020, till 
resursjobb med direkt koppling till kommunstyrelsen 
och arbetsmarknadsenheten. Finansiering sker ur 
kommunstyrelsens anslag för projekt. 

 
2. Från 2021 budgeterar kommunstyrelsen 2 mnkr per år 

till resursjobb med direkt koppling till kommunstyrelsen 
och arbetsmarknadsenheten.  

 
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta 

fram ett antal möjliga arbetstillfällen i förvaltningar och 
bolag så det finns totalt ett 50 – tal möjliga 
serviceassistentjobb att tillgå. 

 
Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsmarknadsenheten att:  
 

4. administrera jobben och att inom potten fördela jobben 
mellan nystartsjobb och lönebidragsanställningar i linje 
med förslagets fördelning (25+5). 

 
5. Påbörja rekrytering kvartal 1 2020 och anställningar 

våren 2020. 
 

6. Rapportera till kommunstyrelsen var sjätte månad. 
 

7. Avslutande utvärderingar hösten 2021 för beslut om 
fortsättningen. 

 
Beslutet ska meddelas nämnderna 
 
Ärendebeskrivning 

 
Resursjobb ger kommunen och arbetsmarknadsenheten en 
möjlighet att erbjuda människor en väg till arbete oavsett aktuell 
nationell arbetsmarknadspolitik. Deltagarna blir anställda med 
obligatoriskt inslag av studier i en del av arbetstiden. 
 
Genom dessa jobb kan deltagarna utveckla sin kompetens, ge 
dem höjd livskvalitet samt hjälp till att bli anställningsbara på 
den öppna arbetsmarknaden. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Finansiering sker genom ökad budget och befintliga statliga 
anställningsstöd.   
 
Positiva effekter att förvänta är till exempel sänkt 
försörjningsstöd, bättre hälsa för deltagarna, fler deltagare till 
reguljära arbeten och till studier samt högre skatteintäkter. 
 
Återkommande utvärderingar av både ekonomiska effekter 
samt individeffekter ingår som en del av modellen. 
 
Förslag till beslut 

 
1. Kommunstyrelsen budgeterar 1 mnkr under 2020, till 

resursjobb med direkt koppling till kommunstyrelsen 
och arbetsmarknadsenheten 

2. Från 2021 budgeterar kommunstyrelsen 2 mnkr per 
år till resursjobb med direkt koppling till 
kommunstyrelsen och arbetsmarknadsenheten.  

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt 
förvaltningschefsgruppen att ta fram ett antal möjliga 
arbetstillfällen i förvaltningar och bolag så det finns 
totalt ett 50 – tal möjliga serviceassistentjobb att 
tillgå. 

 
Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsmarknadsenheten att:  

4. administrera jobben och att inom potten fördela 
jobben mellan nystartsjobb och 
lönebidragsanställningar i linje med förslagets 
fördelning (25+5). 

5. Påbörja rekrytering hösten 2019 och anställningar 
årsskiftet 19/20. 

6. Rapportera till kommunstyrelsen var sjätte månad. 
7. Avslutande utvärderingar hösten 2020 för beslut om 

fortsättningen. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår tillägg till förvaltningens 
förslag punkt 1 att finansiering sker ur kommunstyrelsens 
anslag för projekt. 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) förslår ändring av förvaltningens 
förslag punkt 3  
 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta 
fram ett antal möjliga arbetstillfällen i förvaltningar och 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

bolag så det finns totalt ett 50-tal möjliga 
serviceassistentjobb att tillgå. 

 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår ändring till förvaltningens 
förslag punkt 5 
 

5. Påbörja rekrytering kvartal 1 2020 och anställningar 
våren 2020. 

 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår ändring till förvaltningens 
förslag punkt 7 
 

7. Avslutande utvärderingar hösten 2021 för beslut om      
fortsättningen.  

 
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår tillägg till förvaltningens 
förslag att beslutet ska delges nämnderna. 
 
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår avslag till förvaltningens förslag 
till förmån för att finansiering ska ske inom 
tillväxtförvaltningens befintliga budget. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M), Markus Lundin (KD) och Nils Detlofsson 
föreslår bifall till Jari Mehtäläinen (SD) förslag. 
 
Ulf Axelsson (V) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
 
Mötet ajourneras 10.05-10.25 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår följande beslutsgång: 
 
Först behandlas förvaltningens förslag punkt 3 med ordförande 
Jonas Kleber (C) ändringsförslag. Därefter behandlas 
förvaltningens förslag punkt 4. Sedan behandlas förvaltningens 
förslag punkt 5 med Jonas Kleber (C) ändringsförslag. Därefter 
behandlas förvaltningens förslag punkt 6 och sedan 
förvaltningens förslag punkt 7 med Jonas Kleber (C) 
ändringsförslag. Därefter behandlas Jonas Klebers 
tilläggsförslag. Sedan ställs förvaltningens förslag punkt 1 och 2 
mot Jari Mehtäläinen (SD) avslagsförslag. Om kommunstyrelsen 
beslutar enligt förvaltningens förslag behandlas Jonas Kleber (C) 
tilläggsförslag till punkt 1. 
 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag punkt 3 med Jonas Kleber (C) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag punkt 4 finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag punkt 5 med Jonas Kleber (C) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag punkt 6 och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag punkt 7 med Jonas Kleber (C) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Jonas Kleber (C) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande Jonas Kleber (C) ställer förvaltningens förslag punkt 
1 och 2 mot Jari Mehtäläinen (SD) avslagsförslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  
 
De som röstar för förvaltningens förslag röstar ja. De som röstar 
för avslagsförslag röstar nej. 
 
Omröstningen utföll med 8 ja och 7 nej. Av röstningslistan nedan 
framgår hur var och en av ledamöterna röstade. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ordförande lägger sin röst 
sist 

Förvaltningens förslag: JA 
Avslagsförslag: NEJ 

Namn Ja Nej Avstår 

Linda Svahn X   

John Omoomian X   

Jonas Bernström X   

Tommy Kragh X   

Anders Ceder X   

Mathz Eriksson X   

Ulf Axelsson X   

Pär-Ove Lindqvist  X  

Jan Hansson  X  

Markus Lundin  X  

Nils Detlofsson  X  

Mats Seijboldt  X  

Jari Mehtäläinen  X  

Tommy Lönnström  X  

Jonas Kleber, ordf X   

 8 7  

 
Ordförande Jonas Kleber finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt förvaltningens förslag. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Jonas Kleber (C) tilläggsförslag på förvaltningens förslag punkt 1 
och finner att förslaget godkänns. 
 
Reservationer 

 

Jari Mehtäläinen (SD), Mats Seijboldt (SD), Tommy Lönnström 
(SD), Pär-Ove Lindqvist (M), Jan Hansson (M) och Markus 
Lundin (KD) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 

 
För kännedom 

Alla nämnder 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §215/19   Dnr: KS 2019/284 

 

Regional handlingsplan för kompetensförsörjning 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner remissvar på Regionala 
handlingsplanen för kompetensförsörjning. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Region Örebro län har arbetat fram ett förslag till regional 
handlingsplan för kompetensförsörjning. Handlingsplanen har 
tagits fram i bred process där många aktörer har involverats. 
Region Örebro tar nu tacksamt emot synpunkter på 
handlingsplanen och insatsområden som vi föreslår. 
 
Det sker ständiga förändringar kring arbetsmarknad och 
konjunktur. Under framtagande av remissförslag till regional 
handlingsplan för kompetensförsörjning har det börjat hända 
saker i vår omvärld. Arbetsmarknadspolitiken i Sverige befinner 
sig numer i ett skede av omställning vilket påverkar lokal, 
regional och nationell nivå. Reformeringen av 
Arbetsförmedlingen påverkar särskilt och i skrivandets stund är 
det oklart hur ansvar och roller kommer att fördelas och 
tydliggöras. En ytterligare händelse är att en avmattning i 
konjunkturen kan skönjas vilket på sikt kan få flera 
konsekvenser varav en är att arbetsmarknadens efterfrågan av 
kompetens kan komma att förändras. 
 
Konsekvenserna av ovan nämnda förändringar innebär att 
kompetensförsörjning, matchning och arbetsmarknadsfrågor i 
än högre utsträckning är viktigt att vara proaktiv kring. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner remissvar på Regionala 
handlingsplanen för kompetensförsörjning. 
_____ 

 
För kännedom: 

Region Örebro lön 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §216/19   Dnr: KS 2019/311 

 

Strategisk handlingsplan för krisberedskap 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig att anta 
strategisk handlingsplan för krisberedskap. Strategisk 
handlingsplan för krisberedskap ska gälla från 2020-01-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

• Kriskommunikationsplan, AKK2014/497 upphör att 
gälla.  

• Styrdokument Kris och beredskap, AKK2015/559, 
upphör att gälla.  

• Krishanteringsplan, AKK2016/21 upphör att gälla. 
 

Ärendebeskrivning 

 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH) ska alla kommuner och landsting i början av 
varje ny mandatperiod analysera vilka extraordinära händelser 
som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten, där resultatet ska redovisas i en risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA). 
 
Med utgångspunkt i risk- och sårbarhetsanalysen, ska 
kommuner och landsting också varje ny mandatperiod upprätta 
ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap, 
fastställa en plan för hantering av extraordinära händelser samt 
en utbildnings- och övningsplan. 
 
Lindesbergs kommun har valt att integrera samtliga tre ovan 
nämnda dokument i en gemensam strategisk handlingsplan för 
krisberedskap som anger inriktningen för hela 
krisberedskapsområdet i kommunen. Som ett komplement till 
den strategiska handlingsplanen upprättas även en 
Krisledningsplan, vilket är en handbok för krishantering vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser som antas av 
kommundirektören. 
 
I den strategiska handlingsplanen för krisberedskap anges även 
den strategiska inriktningen för kommunens 
kriskommunikation. En mer operativ instruktion för 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

kriskommunikationsarbetet finns beskrivet i kommunens 
kriskommunikationsplan. 
 
Syfte med strategisk handlingsplan 

Syftet med strategisk handlingsplan för krisberedskap är att 
ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet 
med krisberedskap. 

Vidare ska planen ge en beskrivning av 
krisberedskapsorganisationen i Lindesbergs kommun, 
konkretisera kommunens hantering av extraordinära händelser 
samt den kommunövergripande övnings- och utbildningsplanen 
för mandatperioden. 

 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig att anta 
strategisk handlingsplan för krisberedskap. Strategisk 
handlingsplan för krisberedskap ska gälla från 2020-01-01. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

• Kriskommunikationsplan, AKK2014/497 upphör att 
gälla.  

• Styrdokument Kris och beredskap, AKK2015/559, 
upphör att gälla.  

• Krishanteringsplan, AKK2016/21 upphör att gälla. 
_____ 

 
För kännedom 

Säkerhetskoordinatorn 
Kommundirektören 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §217/19   Dnr: KS 2019/336 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2019 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen anser att uppsiktplikten är genomförd i 
dialog med samhällsbyggnadsförbundet. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Förbundschef Ola Westin informerar kommunstyrelsen om 
Samhällsbyggnadsförbundets verksamheter. 
 
Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de 
tjänster som medlemskommunerna kräver för att fullgöra sina 
skyldigheter enligt respektive kommuns ambitionsnivå för den 
tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser 
som förbundet förfogar över. 

Respektive medlemskommun förbinder sig i ett långsiktigt 
åtagande att säkerställa förbundets utveckling och 
kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli är placerat i 
Pershyttan, Nora. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens verksamheter: 
 
Skattefinansierade verksamheter: 

• Gata/trafik 
• Park- och skogsförvaltning 
• Idrotts- och fritidsanläggningar 
• Lokalvård 

 
Avgiftsfinansierade verksamheter: 

• Återvinning 
• Vatten och avlopp 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår 
 
Kommunstyrelsen anser att uppsiktplikten är genomförd i 
dialog med samhällsbyggnadsförbundet. 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §218/19   Dnr: KS 2019/319 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för barn- och 

utbildningsnämndens måluppfyllelse 2019 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen anser att uppsiktplikten är genomförd i 
dialog med barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Förvaltningschef Thomas Lindberg informerar 
kommunstyrelsen om hur barn- och utbildningsförvaltningen 
arbetar för att öka måluppfyllelsen.  

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår  
 
Kommunstyrelsen anser att uppsiktplikten är genomförd i 
dialog med barn- och utbildningsförvaltningen. 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §219/19   Dnr: KS 2019/116 

 

Uppföljning och analys 2019 - månadsvis uppföljning 

från förvaltningarna 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar 
förvaltningarna att hålla budget 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2019 (KS §98/19) att 
kommunstyrelsen ska få månadsvis uppföljning från 
förvaltningarna hur man arbetar med effektiviseringar för att nå 
nollresultat. 
 
Förvaltningscheferna redogör för hur deras respektive 
förvaltning arbetar med effektiviseringar. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar 
förvaltningarna att hålla budget 2019. 
_____ 

 
För kännedom 

Alla förvaltningar 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §220/19   Dnr: KS 2019/138 

 

Budget 2020 för tillväxtutskottet 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar om minskade ramar enligt tabellen 
nedan inom tillväxtförvaltningens verksamhetsområden. 

 
Arbetsmarknadsenheten   1,0 
Utbildningsenheten  1,0 
Kulturenheten  1,0 
Näringslivsenheten  2,0 
Summa   5,0 

 
Ärendebeskrivning 

 
I arbetet med budget 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag 
att minska ramarna för sina verksamheter med 11 mnkr. 
Kommunstyrelsen har fördelat mellan sina ansvarsområden, 
Utskottet för stöd och strategi (kommunledningskontoret), 
Tillväxtutskottet (Tillväxtförvaltningen) och 
Samhällsbyggnadsförbundet enligt tabell nedan (år 2018 - 
2020) 
 

                                
                             
Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar om minskade ramar enligt tabellen 
nedan inom tillväxtförvaltningens verksamhetsområden. 

 
Arbetsmarknadsenheten   1,0 
Utbildningsenheten  1,0 
Kulturenheten  1,0 
Näringslivsenheten  2,0 
Summa   5,0 
 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till förslaget.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Förvaltningschef 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (34) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §221/19   Dnr: KS 2019/138 

 

Verksamhetsplan för tillväxtutskottet 2020 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål antas. 
 
Ekonomisk fördelning för tillväxtutskottet 2020 antas under 
förutsättning att tilldelad budgetram antas av 
kommunfullmäktige den 10 december 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny 
Styrmodell för ledning och styrning. Styrmodellen ska 
successivt införas 2019 enligt antagen handlingsplan och 
ska gälla fullt ut från och med 2020. 

Enligt handlingsplanen ska grunduppdrag på nämndnivå, 
kvalitetsfaktorer på nämndnivå och nämndmål vara antagna 
senast i december 2019 för att gälla från år 2020. 

Den 15 oktober 2019 presenterade tillväxtförvaltningen 
material kring grunduppdrag och kvalitetsfaktorer för 
tillväxtutskottet, samt hade en workshop tillsammans med 
utskottet kring vilka utvecklingsområden som ses som 
prioriterade för utskottet framöver. Utifrån det materialet som 
tillväxtförvaltningen presenterade som grund inför workshopen, 
tillsammans med de politiska diskussionerna som förts har 
förvaltningens ledningsgrupp sammanställt förslag 
utvecklingsmål för tillväxtutskottet. 

Tillväxtförvaltningen överlämnar därmed förslag till 
Verksamhetsplan för tillväxtutskottet 2020 för antagande. 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål antas. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ekonomisk fördelning för tillväxtutskottet 2020 antas under 
förutsättning att tilldelad budgetram antas av 
kommunfullmäktige den 10 december 2019. 
_____ 

 
För kännedom 

Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §222/19   Dnr: KS 2019/138 

 

Budget 2020 för utskottet för stöd och strategi 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar om minskade ramar enligt tabellen 
nedan inom kommunledningskontorets verksamhetsområden. 
 

 Budget 2019 Förslag 
  Minskade ramar till 2020 

Kommunchef 3 625 - 550 
Kansli + politik 14 079 - 700 
Personalenhet 19 616 - 800 
Ekonomienhet 10 360 - 800 
IT-enhet 24 557 - 900 
Måltidsenhet 311 - 100 
Summa 72 548 - 3850 

 
Ärendebeskrivning 

 
I arbetet med budget 2020 har kommunstyrelsen fått uppdraget 
att minska sina verksamheters ramar med 11 mnkr. 
Kommunstyrelsen har fördelat mellan sina ansvarsområden, 
Utskottet för stöd och strategi (kommunledningskontoret), 
Tillväxtutskottet (tillväxtförvaltningen) och 
Samhällsbyggnadsförbundet enligt tabell nedan (år 2018–2020) 
 

                                                                 
 
Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar om minskade ramar enligt tabellen 
nedan inom kommunledningskontorets verksamhetsområden. 
 

 Budget 2019 Förslag 
  Minskade ramar till 2020 

Kommunchef 3 625 - 550 
Kansli + politik 14 079 - 700 
Personalenhet 19 616 - 800 
Ekonomienhet 10 360 - 800 
IT-enhet 24 557 - 900 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Måltidsenhet 311 - 100 
Summa 72 548 - 3850 

 

_____ 

 
För kännedom 

Kommundirektören  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §223/19   Dnr: KS 2019/138 

 

Verksamhetsplan för utskottet för stöd och strategi 

2020 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål antas. 
 
Ekonomisk fördelning för utskottet för stöd och strategi år 2020 
antas under förutsättning att tilldelad budgetram antas av 
kommunfullmäktige den 10 december 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny Styrmodell 
för ledning och styrning. Styrmodellen ska successivt införas 
2019 enligt antagen handlingsplan och ska gälla fullt ut från och 
med 2020. 

Enligt handlingsplanen ska grunduppdrag på nämndnivå, 
kvalitetsfaktorer på nämndnivå och nämndmål vara antagna 
senast i december 2019 för att gälla från år 2020. 

Den 11 november 2019 presenterade kommunledningskontoret 
material kring grunduppdrag och kvalitetsfaktorer för utskottet 
för stöd och strategi, samt hade en workshop tillsammans med 
utskottet kring vilka utvecklingsområden som ses som 
prioriterade för utskottet framöver.  

Kommunledningskontoret överlämnar därmed förslag till 
Verksamhetsplan för utskottet för stöd och strategi för 2020 för 
antagande. 
 
Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål antas. 
 
Ekonomisk fördelning för utskottet för stöd och strategi år 2020 
antas under förutsättning att tilldelad budgetram antas av 
kommunfullmäktige den 10 december 2019. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 

 
För kännedom 

Kommundirektör 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §224/19   Dnr: KS 2019/83 

 

Trafikutredning Nordvästra Lindesberg 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar anta PM Trafik, Nordvästra 
Lindesberg.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Lindesbergs kommun har gett konsultbolaget VAP VA-projekt 
AB i uppdrag att analysera framtida struktur för trafiklösningar i 
nordvästra Lindesberg.  
 
Utredningen har samordnats med riktlinjer och beslut i 
kommunens gällande strategiska dokument. Översiktsplanen för 
Lindesberg, fördjupningar av översiktsplanen för centrala 
Lindesberg samt Cykelplanen har utgjort viktiga dokument i 
arbetet med trafikutredningen.  
 
Syftet med ett antagande av PM Trafikutredning är att visa på ett 
proaktivt förhållningssätt när det gäller kommunens 
samhällsutveckling. Ett antaget dokument blir en viktig 
planeringsförutsättning för externa aktörer som exempelvis 
Trafikverket, i deras arbete med åtgärder för RV 50. 
Trafikutredningen blir också ett viktigt vägledande dokument i 
kommunens framtida planarbete. 
 
VAP har slutfört arbetet och levererat rapporten PM trafik, 
Nordvästra Lindesberg. 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar anta PM Trafik, Nordvästra 
Lindesberg. 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §225/19   Dnr: KS 2019/304 

 

Utökat verksamhetsbidrag för Hopajola 2020 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar avslå begäran om utökat 
verksamhetsbidrag 2020. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta fram 
det ursprungliga avtalet med Hopajola till sammanträdet i 
januari 2020 

 
Ärendebeskrivning 

 
På Hopajolas årsstämma i maj 2019 fick styrelsen i uppdrag av 
årsstämman, dvs länets kommuner, Region Örebro län (RÖL) 
och Naturskyddsföreningen, att undersöka möjligheten att utöka 
verksamhetsstödet. Anledningen är att nuvarande budgetram 
innebär att det arbete som enligt stadgarna ska utföras inte 
hinns med. Det gäller t ex. arbetet med att samla in medel från 
företag och enskilda vilket inneburit att allt fler 
bidragsansökningar avslås eller får mindre tilldelning. 
 
Finansiering finns idag för 60 procent av en tjänst inklusive 
administrativa kostnader (lokal, telefoni, IT och kopiering). 
Föreningens enda anställda sköter allt. 
 
Hopajola söker därför verksamhetsbidrag för att öka 
tjänstegraden till 100% år 2020. Kostnaden för detta skulle då 
landa på 561 920 kr. För Lindesbergs kommun skulle detta 
innebära en ökning från 15 650 kr/år till 21 909 kr/år. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar avslå begäran om utökat 
verksamhetsbidrag 2020 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen 
uppdrar till kommundirektören att ta fram det ursprungliga 
avtalet med Hopajola till sammanträdet i januari 2020 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Jonas Kleber (C) tilläggsförslag och 
finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För kännedom: 

Hopajola 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §226/19   Dnr: KS 2019/136 

 

Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om möjligheter 

att cykla året runt 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

o Motionen besvaras med yttrande från 
Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen daterat den 18 
oktober 2019 

 
Ärendebeskrivning 

 
Agneta Nilsdotter (MP) har inkommit med en motion om 
möjligheter till att 
cykla året om. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrade där 
det framkommer att förbundet jobbar aktivt med att utveckla 
gång och cykelvägnätet och är positiva till motionen. Flera 
punkter som föreslås kommer sannolikt att genomföras inom de 
närmaste åren, t ex så planeras det för en elektrisk cykelpump 
vid Resecentrum i Lindesberg. Det pågår också en ständig 
utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i hela Lindebergs 
kommun samt en rad trafiksäkerhetshöjande åtgärder, så att 
förutsättningar skapas för en trygg och tillgänglig infrastruktur 
för gång- och cykeltrafik. 
 
I arbetet med Trafikverkets AVS diskuteras utbyggnaden av 
gång- och cykel vägnätet utmed Rv 50, där bland annat 
Fornaboda, Snuggan och Lövåsen finns med. Det sker ständigt 
ett samarbete med Trafikverket, Regionen, kommunen och 
näringslivet för att säkerställa att rätt prioriteringar görs för 
cykelfrämjande åtgärder. 
 
De förslag som inte förbundet tidigare arbetat med är 
möjligheten till att hyra/låna cyklar, eller att skapa möjligheter 
för pensionärer att komma ut på bekväma cykelturer med hjälp 
av frivilliga initiativ. Även dessa förslag är intressanta att arbeta 
vidare med, men förbundet föreslår att dessa ska drivas av en 
annan del av kommunen. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
o Motionen besvaras med yttrande från 

Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen daterat den 18 
oktober 2019 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §227/19   Dnr: KS 2019/179 

 

Medborgarförslag om gångtunnel under järnvägen 

från järnvägs- och busstation till Banvägen 
 
Beslut 

 

Medborgarförslaget besvaras med yttrande daterat den 13 
november 2019 
 
Kommunstyrelsen ska få en redovisning av dialog med 
Trafikverket gällande gångtunneln på kommunstyrelsens 
sammanträde i januari 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 
En medborgare föreslår att gångtunneln under järnvägen mellan 
tåg- och busstationen och Banvägen ersätts med en högre, 
bredare, ljusare tunnel med bra ventilation och som är 
tillgänglighetsanpassad. 
 
Lindesbergs kommun instämmer med behovet av upprustning 
och tillgänglighetsanpassning av gångtunneln under järnvägen. 
Det är Trafikverket som äger gångtunneln och eventuella 
åtgärder beslutas av Trafikverket. Lindesbergs kommun för en 
dialog med Trafikverket gällande gångtunneln under järnvägen 
vid varje möjligt tillfälle. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Medborgarförslaget avslås 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att medborgarförslaget 
besvaras med yttrande daterat den 13 november 2019 
 
Nils Detlofsson (L) föreslår att kommunstyrelsen ska få en 
redovisning av dialog med Trafikverket gällande gångtunneln på 
kommunstyrelsens sammanträde i januari 2020. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Jonas Kleber (C) 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jonas 
Kleber (C) förslag. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Nils 
Detlofsson (L) förslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För kännedom: 

Förslagsställaren 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §228/19   Dnr: KS 2019/138 

 

Mål och budget 2020 och VP 2021–2022 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner att protokollet från den 26 
november 2019 justeras om med Markus Lundin (KD) yrkan om 
att avstå från att delta i beslutet KS §194/19. 
 
Ärendebeskrivning 

Markus Lundin (KD) har uppmärksammat kanslienheten om att 
hans yrkande om att avstå från att delta i beslut KS §194/19 den 
26 november 2019 inte fanns med i protokollet. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner att protokollet från den 26 november 2019 justeras 
om med Markus Lundin (KD) yrkan om att avstå från att delta i 
beslutet KS §194/19. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §229/19 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2019-11-29 Intyg om deltagande i projekt Coacher för 
energi och klimat för kommunala energicoacher för små 
och medelstora företag Energimyndigheten Europeiska 
regionala utvecklingsfonden Dnr  

  

 
2019-12-03 Fullmakt för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen att företräda Lindesbergs kommun i ärenden 
om ledningstillstånd hos Trafikverket Dnr  

  

 
 
2019-11-21 Avtal Servicepunkt Vedevåg 2020 Dnr    

 
2019-12-03 Avtal Servicepunkt Lindesbergs kommun 
Ullersäter 2020.docx Dnr  

  

 
 
2019-11-26 Uppsägning av lokalt kollektivavtal 
gällande turordningskretsar Dnr  

  

 
 
2019-11-15 Delegationsbeslut för tillförordnad 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen 
Dnr  

  

 
 
2019-12-09 Förordnande som tillförordnad 
förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen 30 december 2019 och 2–3 januari 2019 Dnr  

  

 
 
2019-11-12 Uppsägning av avtal IT-tjänst - Inyett Dnr    

 
2019-12-03 Förordnande som tillförordnad 
ekonomichef och stabschef för 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

kommunledningskontoret 13, 19–30 december 2019 
och 2-3 januari 2020 Dnr  

 
 
2019-12-04 Förordnande som tillförordnad 
förvaltningschef för tillväxtförvaltningen 5–6 december 
2019 Dnr  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-12-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §230/19 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2019-11-22 Kös protokoll 2019-11-22 Dnr    

 
 
2019-09-30 Protokoll Brottsförebyggande rådet BRÅ 
2019-09-30 Dnr  

  

 
2019-10-29 Protokoll från Arbogaåns vattenförbund 
2019-10-29 Dnr  

  

 
2019-11-07 Protokoll Specifika samverkansrådet skola 
utbildning kompetensförsörjning 2019-11-07 Dnr  

  

 
2019-11-11 BUN § 128 Månadsuppföljning oktober 
2019 Dnr KS 2019/116 

  

 
2019-11-14 SN § 118 Uppföljning och analys 2019 - 
månadsuppföljning för socialnämnden oktober 2019 
Dnr KS 2019/116 

  

 
2019-11-21 Protokoll Bergslagens 
överförmyndarnämnd 2019-11-21 Dnr  

  

 
2019-12-10 Protokoll Regionala samverkansrådet 
2019-12-04 Dnr  

  

 
 
2019-11-20 Protokoll från gemensamt sammanträde 
med Kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning (KRF) och Kommunala 
pensionärsrådet (KPR) 2019-11-20 Dnr  

  

 

 

 

 


