LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-26

Plats och tid:

Näset, kommunhuset, kl. 9:00-12:00

Beslutande:

Irja Gustafsson (S)
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)
Lillemor Bodman (M)
Markus Lundin (KD)
Nils Detlofsson (L)
Mats Seijboldt (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Tom Persson (SD)

Övriga
deltagare:

Anna Lundström, kanslienheten
Jessica Brogren, kanslienheten
Anders Ceder (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
Jan Hansson (M), 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
Fredrik Rosenbecker (SD), ersättare som ej tjänstgör
Henrik Arenvang, kommundirektör
Gunilla Sandgren, ekonomichef
Carina Fyrpihl, personalchef § 207
Wilhelm Magnusson, näringslivschef § 199
Anette Persson, controller §§ 194-197
Markus Orre, Samhälsbyggnadsförbundet Bergslagen, §§200-202

Utses att
justera

Jonas Bernström (S)

Justeringens
plats och tid:

Kommunhuset, 3 december 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Underskrifter:

2019-11-26

Sekreterare

_______________________________
Anna Lundström

Paragraf

Ordförande

__________________________________________________________
Irja Gustafsson

Justerare

__________________________________________________________
Jonas Bernström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-11-26

Anslaget sätts upp
Förvaringsplats
för protokoll
Underskrift

Justerandes signatur

Anslaget tas ned

Kommunledningskontoret
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Utdragsbestyrkande

194 - 212
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Ärendeförteckning
§194/19

Mål och budget 2020 och VP 2021-2022

§195/19

Uppföljning och analys oktober 2019

§196/19

Årshjul för planering och uppföljning 2020

§197/19

Riktlinje för investeringar

§198/19

Taxa för försäljning av industrimark samt upphävande av
tidigare taxa för industrimark

§199/19

Näringslivsklimat för företag 2019

§200/19

Brukningstaxa för VA 2020 för Lindesbergs kommun

§201/19

Anläggningstaxa för VA 2020 för Lindesbergs kommun

§202/19

Avfallstaxa för 2020 för Lindesbergs kommun

§203/19

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

§204/19

Näringslivsranking företagsklimat 2019

§205/19

Uppföljning och analys 2019 - månadsvis uppföljning från
förvaltningarna

§206/19

Remiss Handlingsplan social välfärd

§207/19

Utbildning i arbetsmiljöansvar för förtroendevalda i
kommunstyrelsen

§208/19

Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om
integrationsarbete i Lindesbergs kommuns skolor

§209/19

Levande stadskärnor - Utredning om framgångsfaktorer för
stadskärneutveckling

§210/19

Beslut om omställningsstöd - Inkommen aktivitetsrapport

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§211/19

Delegationsärenden

§212/19

Meddelanden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §194/19

Dnr: KS 2019/138

Mål och budget 2020 och VP 2021-2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från 2019-06-10, (§
114) avseende driftbudgetramar, nämnder för budget 2020
och VP 2021 och 2022.
2. Mål och budget för åren 2020 och VP 2021-2022,
budgetramar (nettokostnader) och investeringar antas.
3. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten
fastställs till 24 500 000 kronor. Finansiering kan ske med
nyupplåning. Övriga investeringar beräknas finansieras med
lån till ett belopp av 40 000 000 kronor. Låneramen för
långfristig upplåning fastställs till maximalt 64 500 000
kronor under år 2020.
4. Finansiella mål- Årets resultat skall uppgå till minst 1
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka under
planperioden 2020-2022.
5. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska
hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att mål
och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den
ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut fattas av
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
6. Resursfördelning utifrån volymer inom grundskola, förskola
och gymnasium, vård och omsorg samt funktionsstöd införs
fr o m år 2021. Volymer utifrån vuxenutbildningen och
individ och familjeomsorg fr o m 2022. Se över andra
verksamheter som kan komma ifråga fr o m år 2023.
7. Leasing betraktas som en form av upplåning och får endast
ske efter samråd med kommunledningskontorets
upphandlare och undertecknas av firmatecknare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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8. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektör att ta fram
beslutsförslag till kommunfullmäktige att begära 10 mnkr i
utdelning från moderbolaget Linde Stadshus AB till
Lindesbergs kommun under år 2020.
Ärendebeskrivning
Processen kring mål- och budgetarbetet 2020-2022 beskrevs i
den tjänsteskrivelse som var underlag till kommunfullmäktige
beslut
2019-06-10, § 114.
Nya planeringsförutsättningar har tillkommit dels i
höstpropositionen där 8 Mnkr avsåg välfärdsmiljarder och dels
regeringens förslag till ny kostnadsutjämning 17 Mnkr. Totalt 25
Mnkr. Majoritetens förslag innebär förändringarna i
driftbudgetramarna enligt följande:
Kostnadseffektiviseringen på totalt 30 Mnkr år 2020 utgår och
fördelas istället procentuellt med 10 Mnkr år 2021, 20 Mkr år
2022 och utanför planperioden 30 Mnkr år 2023.
Kommunstyrelsen tillförs årligen 5 Mnkr för projekt.
Tillväxtutskottet tillförs årligen 1 Mnkr för kostnadsökningar för
färdtjänst och 1 Mnkr år 2020 för drift av Fellingsbro ishall samt
hyreskostnader för föreningslokal Linden.
Samhällsbyggnadsförbundets effektiviseringskrav på 2,2 Mnkr
år 2020 utgår och flyttas fram till 2021.
Detta gör att årets resultat med dessa förändringar blir:
2020: 2,3 Mnkr
2021: 5,3 Mnkr
2022: 29,2 Mnkr
(2023: 30,7 Mnkr)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Investeringar uppgår till 85,6 Mnkr år 2020, 134,6 år 2021 och
59,7 Mnkr 2022. Plan finns för ytterligare två år.
Va/renhållningsinvesteringar beräknas lånefinansieras i sin
helhet. Dessa uppgår till 24,5 Mnkr år 2020, 48,8 Mnkr 2021 och
38,5 Mnkr år 2022.
För att klara finansieringen av övriga investeringar krävs
nyupplåning till ett belopp av 40 Mnkr år 2020 och 60, Mnkr år
2021.
Nämndernas arbete med att anpassa internbudgeten till de
ramar som kommunfullmäktige fastställt har skett under hösten.
Kommunstyrelsen informeras om nämndernas internbudgetar
på sammanträde 2019-12-16.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut från 2019-06-10, (§
114) avseende driftbudgetramar, nämnder för budget 2020
och VP 2021 och 2022.
2. Mål och budget för åren 2020 och VP 2021-2022,
budgetramar (nettokostnader) och investeringar antas.
3. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten
fastställs till 24 500 000 kronor. Finansiering kan ske med
nyupplåning. Övriga investeringar beräknas finansieras med
lån till ett belopp av 40 000 000 kronor. Låneramen för
långfristig upplåning fastställs till maximalt 64 500 000
kronor under år 2020.
4. Finansiella mål- Årets resultat skall uppgå till minst 1
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka under
planperioden 2020-2022.
5. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska
hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att mål

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den
ekonomiska ramen för nämnden tills annat beslut fattas av
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
6. Resursfördelning utifrån volymer inom grundskola, förskola
och gymnasium, vård och omsorg samt funktionsstöd införs
fr o m år 2021. Volymer utifrån vuxenutbildningen och
individ och familjeomsorg fr o m 2022. Se över andra
verksamheter som kan komma ifråga fr o m år 2023.
7. Leasing betraktas som en form av upplåning och får endast
ske efter samråd med kommunledningskontorets
upphandlare och undertecknas av firmatecknare.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår tillägg att
kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektör att ta fram
beslutsförslag till kommunfullmäktige att begära 10 mnkr i
utdelning från moderbolaget Linde Stadshus AB till Lindesbergs
kommun under år 2020.
Pär-Ove Lindqvist (M), Jari Mehtäläinen (SD), Nils Detlofsson (L)
och Markus Lundin (KD) avstår från att delta i beslutet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
förvaltningens förslag med Irja Gustafsson (S) tilläggsförslag och
finner att förslaget godkänns.
_____
För åtgärd:
Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
För kännedom:
Ala nämnder och förvaltningar
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §195/19

Dnr: KS 2019/116

Uppföljning och analys oktober 2019
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar
nämnderna att hålla budget.
Ärendebeskrivning
Månadsuppföljning har upprättats per sista oktober 2019.
Resultatet uppgår till 31,5 Mnkr efter oktober månad.
Helårsprognosen visar ett resultat på 16,9 Mnkr och är 3,4 Mnkr
bättre än budgeterat positivt resultat på 13,5 Mnkr. Nämnderna
visar på en helårsprognos med en negativ budgetavvikelse på
22,5 Mnkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar
nämnderna att hålla budget.
_____
För åtgärd:
Alla nämnder och förvaltningar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §196/19

Dnr: KS 2019/330

Årshjul för planering och uppföljning 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Årshjul för planering och
uppföljning 2020.
Ärendebeskrivning
Enligt Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen ska
kommunstyrelsen varje år besluta om årshjul för planering och
uppföljning. Det innefattar arbetet med mål och budget, helårsoch delårsredovisningar, internkontroll, samt andra
uppföljningar som kommunstyrelsen gör för att fullgöra sin
uppsiktsplikt.
Förslaget till årshjul för år 2020 innehåller datum när
redovisning ska ske till nämnder, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Datumen är anpassade till
kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges och nämndernas
föreslagna sammanträdesdatum.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
Årshjul för planering och uppföljning 2020.
_____
För åtgärd:
Alla nämnder och förvaltningar.
För kännedom:
Ekonomienheten
Linde Stadshus AB
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §197/19

Dnr: KS 2019/329

Riktlinje för investeringar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
riktlinje för investeringar i Lindesbergs kommun.
Ärendebeskrivning
Revisorerna i Lindesbergs kommun genomförde 2017 en
granskning av styrning, kontroll och uppföljning av projekt och
investeringar. Där framkom att riktlinjen för investeringar
behövdes uppdateras. Rutinerna för ätor behöver stärkas och att
det saknas ett ändamålsenligt systemstöd. Det har även skett en
uppföljning av granskningen och där framkom att alla åtgärder
inte var genomförda. Riksdagen beslutade hösten 2018 om en ny
kommunal bokförings-och redovisningslag, lag om kommunal
bokföring och redovisning. Den nya ska tillämpas from 2019.
Nu har riktlinjen uppdaterats utifrån ny lagstiftning, rutinerna
för ätor har tydligt gjorts. De skall rapporteras till
kommunstyrelsen när det uppkommer, behovsrapporten för
investeringar är uppdaterad så det skall finnas med en kalkyl av
kostnader för investeringar och vad huvudsyftet med
investeringen är (ny verksamhet, kvalitetshöjande,
reinvestering, miljö/klimat eller lagkrav). Ett ändamålsenligt
system kommer att införas i början på 2020 och det blir en
modul i Stratsys.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinje för investeringar i
Lindesbergs kommun.
_____
För åtgärd:
Alla nämnder och förvaltningar
Ekonomienheten
Lindes Stadshus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §198/19

Dnr: KS 2019/288

Taxa för försäljning av industrimark samt upphävande
av tidigare taxa för industrimark
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta beslut
om försäljning av mark enligt riktlinje för markanvisning (KS
2019/180). Beslutet medför att tidigare antagna beslut, KF
§32/2015 samt KF 6/2003, upphävs.
Ärendebeskrivning
De beslut som antagits gällande försäljning/prissättning av
mark inom Lindesbergs kommun anses inte längre
överensstämma med marknadsvärdet.
Ett exempel är norra industriområdet i Lindesbergs centralort.
Där är priset bestämt till 85 kr/kvm inklusive anslutningsavgift.
Området är inte färdigställt och byggs ut för varje ny etablering.
Det har resulterat i att det är svårt att fastställa den egentliga
kostnaden som området omfattas av och som borde ligga till
grund för försäljningspriset. Området har dessutom problem
med dagvatten och allt eftersom fler etableringar sker, kommer
problematiken behöva utredas och lösas. Detta kommer kosta
kommunen pengar som vi i dagsläget inte får igen i form av
intäkter vid försäljning.
För att motverka att kommunen säljer dels industrimark men
även annan mark till en större kostnad än intäkt, föreslås
försäljningen av mark att göras till ett pris som sätts utifrån
riktlinjerna för markanvisning, dvs utifrån marknadsmässiga
priser. Beslutet innebär att de gamla besluten om taxor upphävs.
Kommunstyrelsen (KS §181/19) återremitterar ärendet för att
titta efter en modell som motverkar spekulation, exempelvis
liknande den i Örebro eller Kumla samt att priset ska täcka
kostnaderna för exploateringen.
Förslag till beslut

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta beslut
om försäljning av mark enligt riktlinje för markanvisning (KS
2019/180). Beslutet medför att tidigare antagna beslut, KF
§32/2015 samt KF 6/2003, upphävs.
_____
För åtgärd:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tillväxtförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §199/19

Dnr: KS 2019/295

Näringslivsklimat för företag 2019
Beslut
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till:
1. Kommundirektören att ta fram en undersökning riktad till
Lindesbergs kommuns näringsliv i syfte att få en djupare
förståelse för Lindesbergs kommuns näringslivsklimat.
2. Näringslivschef att ta fram ett upplägg för och genomföra en
sammankomst med kommunstyrelsens ledamöter och
lämplig uppdragstagare, i syfte att öka kunskapen och
innebörden av att vara en kommun med bra företagsklimat.
3. Näringslivschef att kontinuerligt komma till
kommunstyrelsen för att föra dialog och informera
kommunstyrelsens ledamöter om det löpande
förbättringsarbetet gällande företagsklimatet i Lindesbergs
kommun.
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av svenskt näringslivs ranking där Lindesbergs
kommun placerade sig på 289 plats av 290 kommuner finns nu
ett starkt behov av förändring för att förbättra företagsklimatet i
Lindesbergs kommun. Förändringsarbetet bör ske i hela den
kommunala strukturen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar näringslivschefen för presentationen
om hur arbetet med ett förbättrat näringslivsklimat i
Lindesbergs kommun har fortlöpt det senaste halvåret.
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till:
1. Kommundirektören att ta fram en undersökning riktad till
Lindesbergs kommuns näringsliv i syfte att få en djupare
förståelse för Lindesbergs kommuns näringslivsklimat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2. Näringslivschef att ta fram ett upplägg för och genomföra en
sammankomst med kommunstyrelsens ledamöter och
lämplig uppdragstagare, i syfte att öka kunskapen och
innebörden av att vara en kommun med bra företagsklimat.
3. Näringslivschef att kontinuerligt komma till
kommunstyrelsen för att föra dialog och informera
kommunstyrelsens ledamöter om det löpande
förbättringsarbetet gällande företagsklimatet i Lindesbergs
kommun.
Ledamöternas förslag till beslut
Pär-Ove Lindqvist (M), Jonas Kleber (C), Markus Lundin (KD),
Ulf Axelsson (V) föreslår bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Nils Detlofsson (L) föreslår följande tillägg till förvaltningens
förslag:
4. Samt göra en analys över vad som kunde gjorts för att
Lindesbergs näringslivsklimat borde ha varit bättre.
John Omoomian (S) föreslår att avslag på Nils Detlofsson (L)
tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordförande föreslår följande beslutsgång:
Först behandlas förvaltningens förslag. Därefter behandlas Nils
Detlofsson (L) tilläggsförslag. Ordförande finner att
kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
förvaltningens förslag och finner att förslaget godkänns.
Ordförande ställer därefter Nils Detlofssons (L) tilläggsförslag
mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att inte anta
tilläggsförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Nils Detlofsson (L), Pär-Ove Lindqvist (M), Markus Lundin (KD)
och Jan Hansson (M) reserverar sig mot beslutet.
_____
För åtgärd:
Näringslivsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §200/19

Dnr: KS 2019/268

Brukningstaxa för VA 2020 för Lindesbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta
brukningstaxa för VA 2020 för Lindesbergs kommun.
Ärendebeskrivning
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) får
kommunen meddela föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas
belopp och hur avgifterna beräknas framgå.
Sedan 2013 har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen använt
sig av en arbetsform för att ha en långsiktig ekonomisk panering.
Långsiktig ekonomisk planering används för att få
resultaträkning, balansräkning och kassaflöde för de närmaste
15 åren.
Syftet är att kunna planera en jämn taxeutvecklingsplan och att
ha en bra översikt mot kommunen när det gäller nya
investeringar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta
brukningstaxa för VA 2020 för Lindesbergs kommun.
_____
För åtgärd:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §201/19

Dnr: KS 2019/269

Anläggningstaxa för VA 2020 för Lindesbergs
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta
anläggningstaxa för VA 2020 för Lindesbergs kommun.
Ärendebeskrivning
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:414) får
kommunen meddela föreskrifter om taxa. I taxan ska avgifternas
belopp och hur avgifterna beräknas framgå.
Förslaget innebär att anläggningstaxan blir oförändrad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta
anläggningstaxa för VA 2020 för Lindesbergs kommun.

_____
För åtgärd:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-26

KS §202/19

Dnr: KS 2019/270

Avfallstaxa för 2020 för Lindesbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta avfallstaxa
för 2020 för Lindesbergs kommun
Ärendebeskrivning
Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela
föreskrifter om att avgifter ska betalas för insamling, transport,
återvinning och bortskaffande av avfall.
2019 ändrades taxan för markbehållare vid flerbostadshus, till
endast en fast avgift/år för restavfall och blandat avfall från att
ha varit viktbaserad.
Efter uppföljning och förenklad hantering av tömningen för
markbehållare, har det visat sig att den mest rättvisa taxan för
den här typen av tömning är en fast avgift per behållare oavsett
avfallsslag.
I förslaget innebär det att avgiften för hämtning av matavfall vid
flerbostadshus för markbehållare inte kommer att vara per
lägenhet utan en fast avgift per behållare/år, och att avgiften för
restavfall och har sänkts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta avfallstaxa
för 2020 för Lindesbergs kommu
_____
För åtgärd:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-26

KS §203/19

Dnr: KS 2019/299

Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är ansvarig
kontrollmyndighet för att utföra offentlig livsmedelskontroll
inom Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors kommuner.
Kostnaderna för den offentliga livsmedelskontrollen ska täckas
av avgifter.
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU)
2017/625 i kraft. Detta innebär att nuvarande taxa behöver
ändras, eftersom den innehåller hänvisningar till nu gällande
kontrollförordning (EG) 882/2004.
Förslaget till ny taxa innehåller inte några förändringar i avgift,
eller hur avgift kommer att tas ut, jämfört med nu gällande taxa.
Den nya taxan är endast en formell justering med anledning av
ändrad lagstiftning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
_____
För åtgärd:
Kommunfullmäktige
För kännedom:
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Kostchef
Medlemskommuner

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-26

KS §204/19

Dnr: KS 2019/296

Näringslivsranking företagsklimat 2019
Beslut
Kommunstyrelsen tackar näringslivschefen för presentation av
enkätsvar från svenskt näringslivs ranking 2019 och NKImätning från Sveriges kommuner och landsting.
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av svenskt näringslivs ranking där Lindesbergs
kommun placerade sig på 289 plats av 290 kommuner finns nu
ett starkt behov av förändring för att förbättra företagsklimatet i
Lindesbergs kommun. Näringslivschef presenterar enkätsvar
från svenskt näringsliv mätningar och NKI-mätningarna som
SKL (Sveriges kommuner och landsting) genomför.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar näringslivschefen för presentation av
enkätsvar från svenskt näringslivs ranking 2019 och NKImätning från Sveriges kommuner och landsting.

_____
För kännedom:
Näringslivsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-26

KS §205/19

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 åtgärd:
Tillväxtförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-26

KS §206/19

Dnr: KS 2019/327

Remiss Handlingsplan social välfärd
Beslut
Lindesbergs kommun ställer sig bakom förslag till
Handlingsplan social välfärd.
Ärendebeskrivning
Handlingsplan social välfärd utgår från den regionala
utvecklingsstrategins prioriterade område Hälsofrämjande
arbete och hälso- och sjukvård. Förslaget till handlingsplan har
utarbetats inom den regionala samverkansstrukturen och
socialchefsnätverket har antagit den för remissförfarande.
Länets kommuner har nu möjlighet att lämna synpunkter innan
handlingsplanen fastställs. Den kommer också att behandlas i
Specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och
omsorg. Slutligt beslut tas i regionala tillväxtnämnden.
Socialförvaltningen i Lindesbergs kommun har lämnat
synpunkter på handlingsplanen i ett annat forum och har inget
mer att tillägga.
Förslag till beslut
Lindesbergs kommun ställer sig bakom förslag till
Handlingsplan social välfärd.
_____
För kännedom:
Region Örebro län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §207/19

Dnr: KS 2019/177

Utbildning i arbetsmiljöansvar för förtroendevalda i
kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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 två delar av utbildningspaket om
förtroendevaldas arbetsmiljöansvar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
_____
För kännedom
Personalchefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-26

KS §208/19

Dnr: KS 2019/115

Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om
integrationsarbete i Lindesbergs kommuns skolor
Beslut
Motionen besvaras med barn- och utbildningsförvaltningens
skrivelse
Ärendebeskrivning
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion om
integrationsarbetet i Lindesbergs kommuns skolor.
Lillemor Bodman (M) föreslår att:
•
•
•

Alla skolformer i Lindesbergs kommun ser över, dokumenterar
och utvärderar vilket integrationsarbete som görs
Att en samordning mellan skolformerna görs som skapar en
progression i integrationsarbetet samt
Att kommunfullmäktige får ta del av arbetet som görs i en
rapport
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 7 oktober 2019
(BUN §103/19) att besvara remissen gällande motionen om
integrationsarbete i Lindesbergs kommuns skolor med
förvaltningens skrivelse.
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Motionen besvaras med barn- och utbildningsförvaltningens
skrivelse
Ledamöternas förslag till beslut
Irja Gustafsson (S) föreslår att motionen avslås med hänvisning
till att kommundirektör har i uppdrag att säkerställa att frågor
som rör samtliga diskrimineringsgrunder inkluderas i
kommunens nya styrmodell, enligt kommunstyrelsens beslut KS
§70/2019.
Lillemor Bodman (M) förslår att motionen ska bifallas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-26

Tom Persson (SD), Nils Detlofsson (L), Markus Lundin (KD), PärOve Lindqvist (M), Mats Seijboldt (SD) föreslår bifall till Lillemor
Bodmans (M) förslag.
Linda Svahn (S), Jonas Kleber (C) och Tommy Kragh (S) föreslår
bifall till Irja Gustafsson (S) förslag.
Ulf Axelsson (V) föreslår att motionen besvaras.
Beslutsgång
Ordförande förslår följande beslutsgång:
Först ställs förslaget om att motionen ska avslås eller besvaras
för att få fram ett huvudförslag. Därefter ställs huvudförslaget
mot förslaget att motionen ska bifallas. Kommunstyrelsen
godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer förslaget om att motionen ska avslås mot att
motionen ska besvaras. Ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar att besvaras blir huvudförslag.
Ordförande ställer därefter förslaget om att motionen ska
bifallas mot att motionen ska besvaras. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutar att motionen ska besvaras.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: de som röstar
på att motionen ska besvaras röstar ja och de som röstar på att
motionen ska bifallas röstar nej.
Omröstningen utföll med 8 ja och 7 nej. Av röstningslistan nedan
framgår hur var och en av ledamöterna röstade:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Namn

Ja

Nej

Linda Svahn (S)

X

John Omoomian (S)

X

Jonas Bernström (S)

X

Tommy Kragh (S)

X

Jonas Kleber (C)

X

Mathz Eriksson (C)

X

Ulf Axelsson (V)

X

Pär-Ove Lindqvist (M)

X

Lillemor Bodman (M)

X

Markus Lundin (KD)

X

Nils Detlofsson (L)

X

Mats Seijboldt (SD)

X

Jari Mehtäläinen (SD)

X

Tom Persson (SD)

X

Irja Gustafsson (S), ordförande

Avstår

X

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att motionen
ska besvaras.
Reservationer
Markus Lundin (KD), Nils Detlofsson (L), Jari Mehtäläinen (SD),
Tom Persson (SD), Mats Seijboldt (SD) reserverar sig mot
beslutet.
_____
För kännedom:
Lillemor Bodman (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-26

KS §209/19

Dnr: KS 2019/78

Levande stadskärnor - Utredning om
framgångsfaktorer för stadskärneutveckling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Näringslivsenheten tillsammans
med Samhällsbyggnadsförvaltningen leder ett arbete utifrån
principerna i dokumentet Levande Stadskärnor:
•
•
•
•
•

Samförstånd
Skapa gemensamt engagemang och vilja
Skapa gemensam bild av nuläge
Känna att förändringar går att göra
Skapa förutsättningar för långsiktigt samarbete

Lindesbergs kommun blir medlem i Svenska Stadskärnor.
Ärendebeskrivning
I februari gick Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med
Näringslivsenheten fram med ett förslag till Tillväxtutskottet att
undersöka förutsättningarna för utveckling av centrum i
Lindesberg. Detta på grund av att utvecklingen av just
Stadskärnan inte hade någon samordnad arbetsordning. I april
presenterades en plan för hur informationen skulle hämtas in.
Det bestämdes också då att återrapportering och redovisning av
arbetet skulle ske i Tillväxtutskottet november 2019.
Redovisningen sker i form av dokumentet Levande stadskärnor
som tar upp följande:
•
•
•
•
•
•

Forskning och övergripande teman
Omvärldsbevakning
Kommunens tjänstemän
Näringsidkare
Fastighetsägare
Lindesbergs kommun

Dokumentet presenterar i stora drag mycket av det som
organisationen Svenska Stadskärnors forskarråd presenterar i
dokumentet ””Spaning om Stadens utveckling” men innehåller
också insamlad kunskap från djupintervjuer med 7 andra

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-26

kommuner, work-shop med kommunens tjänstepersoner samt
köpmannaföreningen Linde City.
Efter inhämtad kunskap föreslår vi att ett första steg, utöver den
första beslutspunkten, är att gå med i Svenska stadskärnor.
Förslag till beslut
Tillväxtutskottet förslår kommunstyrelsen besluta
Näringslivsenheten tillsammans med
Samhällsbyggnadsförvaltningen leder ett arbete utifrån
principerna i dokumentet Levande Stadskärnor:
• Samförstånd
• Skapa gemensamt engagemang och vilja
• Skapa gemensam bild av nuläge
• Känna att förändringar går att göra
• Skapa förutsättningar för långsiktigt samarbete
Lindesbergs kommun blir medlem i Svenska Stadskärnor.
_____
Meddelas för åtgärd
Näringslivsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §210/19

Dnr: KS 2019/119

Beslut om omställningsstöd - Inkommen
aktivitetsrapport
Beslut
Pensionsmyndigheten har tagit del av inkommen
aktivitetsrapport.
Ärendebeskrivning
Pensionsmyndigheten, tillika Kommunstyrelsen har enligt KS
2019/113 godkänt ansökan om aktiv omställningsinsats och
ekonomiskt omställningsstöd, enligt Tillämpningsanvisningar
för OPF-KL.
Enligt Tillämpningsanvisningar för OPF-KL ska en
aktivitetsrapport lämnas var tredje månad till
pensionshandläggare för vidareförmedling till
pensionsmyndigheten (som i Lindesbergs kommun är
Kommunstyrelsen).
Det är pensionsmyndigheten som beslutar ifall kravet på egen
aktivitet inte uppfylls och kan stoppa utbetalning genom att
meddela personalenheten detta.
Förslag till beslut
Pensionsmyndigheten har tagit del av inkommen
aktivitetsrapport.
_____
För kännedom:
Pensionshandläggare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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KS §211/19

Delegationsärenden
Beslut
Redovisningen av delegationsärenden läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till kommunstyrelsen:
2019-03-25 Avtal för persondatorer och tillbehör för
Lindesbergs kommun inklusive kommunala bolag Dnr
2019-11-05 Avtal om administrativa tjänster
ekonomienheten Lindesbergs kommun Dnr KS 2019/1
2019-11-08 Överenskommelse över
signaskyddschefsansvar Dnr 453-6866-2019 Dnr
2019-11-14 Beslut om att sponsra
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens
kommunalmanacka 2020 Dnr
2019-11-18 Tilldelningsbeslut persondatorer tillbehör
Lindesbergs kommun - ATEA fick upphandlingen Dnr KS
2018/482
2019-10-23 Yttrande ansökan tillstånd Stripa Bryggeri
Julmarknad 14 december Stripabryggeriet AB 2019
A501-733-2019 Dnr
2019-11-04 Beslut registrering lotteri enligt 6 kap 9 §
Spellagen för Lions Club Kristina 15 oktober 2019-2024
Dnr
2019-11-06 Medborgarförslag om att göra badplatsen i
Norsviken mer inbjudande och lättillgänglig Dnr KS
2019/229

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-11-12 Delegationsbeslut för tillförordnad
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen
Dnr
2019-11-12 Förordnande som tillförordnad
ekonomichef och stabschef för
kommunledningskontoret 13 19 och 20 november 2019
Dnr
2019-11-04 Samverkansavtal Brottsofferjouren Dnr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §212/19

Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till kommunstyrelsen:
2019-10-18 Region Örebro läns styrelsebeslut om
samordningsförbundens årsredovisningar Dnr KS
2019/1
2019-10-25 Protokoll från Kommunövergripande
samverkansgrupp KÖS 2019-10-25 samt bilagor
presentation delårsrapport januari-augusti 2019 och
Budget 2020 Dnr
2019-10-18 Samhällsbyggnadsförbundet § 124
Kommentarer revisionsrapport uppföljning tidigare
revisioner Dnr
2019-10-18 Samhällsbyggnadsförbundet § 126
Sammanträdestider för direktionen 2020 Dnr
2019-10-18 Samhällsbyggnadsförbundet § 135
Skogliga åtgärder 2020 Dnr
2019-10-29 Vattenplan Örebro kommun Örebro KF
2019-09-25 Dnr KS 2018/344
2019-11-13 Information om Migrationsverkets
neddragningar i Lindesberg 4.2.1-2019-39894 Dnr
2019-11-13 Beslut kommuntal för mottagande av
nyanlända 2020 Dnr 851-5975-2019 Dnr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-10-22 Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
sammanträde 2019-10-22 Dnr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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