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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-04-20  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-04-20 
Anslaget sätts upp   2021-04-26   Anslaget tas ned    2021-05-18   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Digitalt via Teams, kl. 09:00-10:05 

Beslutande: Bengt Storbacka (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) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör 
Anette Persson, controller 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
Anders Ceder (S), ej tjänstgörande ersättare 
Nafih Mawlod (S), ej tjänstgörande ersättare 
Elin Axelsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Sofie Krantz (S), ej tjänstgörande ersättare 
Magnus Storm (C), ej tjänstgörande ersättare 
Fredrik Sundén Vessling (V), ej tjänstgörande ersättare 
Jan Hansson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Göran Gustavsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Conny Ärlerud (M), ej tjänstgörande ersättare 
Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 
Tommy Lönnström (SD), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Mathz Eriksson (C) med Markus Lundin (KD) som ersättare 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
  

Justeringens plats 
och tid: 

Kanslienheten måndagen den 26 april 2021 kl. 13.00 
 
 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
46 - 63 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka  

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§46/21 Godkännande deltagande på distans 
  
§47/21 Kommundirektören informerar 
  
§48/21 Årsredovisning stiftelser 2020 
  
§49/21 Information om Fackverksbron (Loppholmsbron) i Lindesberg 
  
§50/21 Svar på medborgarförslag om utbyggnad av cykelvägar i 

Lindesbergs tätorter 
  
§51/21 Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg från 

Fellingsbro till motionsspåret på Käglan till Arboga och Frövi 
  
§52/21 Svar på medborgarförslag om en cykelväg mellan Vedevåg och 

Frövi 
  
§53/21 Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom funktionsstöd i 

socialförvaltningen 
  
§54/21 Ekonomiskuppföljning februari 2021 
  
§55/21 Rapport för finskt förvaltningsarbete 2020 
  
§56/21 Redovisning kommunalt partistöd 2019 
  
§57/21 Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av badplats vid 

Aspasjön i Gusselby 
  
§58/21 Bidrag för uppsättning av skyltar om Grannsamverkan samt 

bidrag för 2021 
  
§59/21 Instruktion för ombud vid årsstämmor 2021 i de kommunala 

bolagen (för år 2020) 
  
§60/21 Äskande om medel för feriearbete 2021 
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§61/21 Äskande om medel för aktiviteter under lov för grundskoleelever 

2021 
  
§62/21 Delegationsärenden 
  
§63/21 Meddelanden 
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KS §46/21   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 
 

Beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs 
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Förslag till beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 

_____ 
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KS §47/21   Dnr:  
 
Kommundirektören informerar 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen 
och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektören informerade om följande på 
kommunstyrelsen i mars 2021: 

• Arbetsrum och konferensrum i kommunhuset, 
kommunstyrelseförvaltningen 

• Covid-19, tillika coronaviruset, i Lindesbergs kommun 

o Nya restriktioner 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen 
och lägger den till handlingarna. 

_____ 
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KS §48/21   Dnr: KS 2021/52 
 
Årsredovisning stiftelser 2020 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

• godkänna stiftelsernas årsredovisningar 2020 och lägga 
dem till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Överlämnar nedanstående stiftelsernas årsredovisningar för 
räkenskapsåret 2020 för beslut om godkännande. 

Axel och Greta Anderssons Stiftelse 

Gustaf Svenssons Stiftelse 

Lindeskolans Stipendiestiftelse 

Stiftelsen Samfond Grundskolan 

Stiftelsen Samfond 1 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• godkänna stiftelsernas årsredovisningar 2020 och lägga 
dem till handlingarna 

_____ 
 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 8 (30) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-04-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §49/21   Dnr: KS 2019/328 
 
Information om Fackverksbron (Loppholmsbron) i 
Lindesberg 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Bram Corthals från Samhällsbyggnad Bergslagen informerar om 
det fortlöpande arbetet gällande Fackverksbron 
(Loppholmsbron) i Lindesberg.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

_____ 
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KS §50/21   Dnr: KS 2020/196 
 
Svar på medborgarförslag om utbyggnad av 
cykelvägar i Lindesbergs tätorter 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

• Medborgarförslaget besvaras med att kommunen anser 
att förslagsställarens synpunkter är viktiga och relevanta. 
Just nu pågår ett arbete med revidering av den 
kommunala cykelplanen, vilken är det långsiktiga 
planverktyg som kommunen arbetar med. 
Frågeställarens synpunkter beaktas vidare i detta arbete. 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har mottagit ett medborgarförslag gällande behovet 
av en smart planering av cykelvägar i Lindesbergs centrum. 
Förslagsställaren efterfrågar en genomförandeplan där åtgärder 
kan vidtas snabbt och kostnadseffektivt. 

Som förslagsställaren noterat finns en cykelplan för Lindesbergs 
tätort och Frövi tätort. Dessa sammanställer identifierade 
brister som behöver åtgärdas. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Medborgarförslaget besvaras med att kommunen anser 
att förslagsställarens synpunkter är viktiga och relevanta. 
Just nu pågår ett arbete med revidering av den 
kommunala cykelplanen, vilken är det långsiktiga 
planverktyg som kommunen arbetar med. 
Frågeställarens synpunkter beaktas vidare i detta arbete. 

_____ 
 
För kännedom: 
Förslagsställaren 
Infrastrukturansvarig 
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KS §51/21   Dnr: KS 2020/299 
 
Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg från 
Fellingsbro till motionsspåret på Käglan till Arboga 
och Frövi 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

• Medborgarförslaget besvaras med att det är Trafikverket 
som ansvarar för åtgärder på det statliga vägnätet. 
Kommunen tackar för de högst relevanta synpunkterna 
och tar med oss dessa i den fortsatta dialogen med 
ansvarig myndighet.  

Ärendebeskrivning 

Kommunen har mottagit ett medborgarförslag gällande behovet 
av en cykelväg mellan Fellingsbro och motionsspåret Käglan. 

Förslagsställaren beskriver situationen och påtalar behovet mot 
bakgrund av att vägen är mycket trafikerad, smal och det går en 
stor andel tung trafik på vägen. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Medborgarförslaget besvaras med att det är Trafikverket 
som ansvarar för åtgärder på det statliga vägnätet. 
Kommunen tackar för de högst relevanta synpunkterna 
och tar med oss dessa i den fortsatta dialogen med 
ansvarig myndighet.  

_____ 
 
För kännedom: 
Förslagsställaren 
Infrastrukturansvarig 
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KS §52/21   Dnr: KS 2020/172 
 
Svar på medborgarförslag om en cykelväg mellan 
Vedevåg och Frövi 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

• Medborgarförslaget besvaras med att det är Trafikverket 
som ansvarar för åtgärder på det statliga vägnätet. 
Kommunen tackar för de högst relevanta synpunkterna 
och tar med oss dessa i den fortsatta dialogen med 
ansvarig myndighet. 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har mottagit ett medborgarförslag gällande behovet 
av en cykelväg mellan Vedevåg och Frövi. 

Förslagsställaren beskriver situationen och påtalar behovet mot 
bakgrund av att vägen är mycket trafikerad, smal och det går en 
stor andel tung trafik på vägen. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Medborgarförslaget besvaras med att det är Trafikverket 
som ansvarar för åtgärder på det statliga vägnätet. 
Kommunen tackar för de högst relevanta synpunkterna 
och tar med oss dessa i den fortsatta dialogen med 
ansvarig myndighet. 

_____ 
 
För kännedom: 
Förslagsställaren 
Infrastrukturansvarig 
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KS §53/21   Dnr: KS 2021/40 
 
Hyresavgifter för gruppbostäder LSS inom 
funktionsstöd i socialförvaltningen 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Anta höjning från och med 1 juni 2021 av hyresavgifter 
med 2,0% för de gruppbostäder som tillhör 
Funktionsstöd 

• Hyran ska därefter beslutas årligen enligt index som 
bostadsbolaget beslutar. 

Ärendebeskrivning 

Inom Funktionsstöds gruppboenden ska kommunens kostnad 
för bostaden finansieras av hyresintäkter och i vissa fall även en 
del av gemensamhetsutrymmet. Undantaget är Rönnliden som 
är en nyproduktion där hyran istället är i nivå med motsvarande 
nyproduktioner i kommunen. 

Merparten av Funktionsstöds boenden hyr förvaltningen från 
det kommunala fastighetsbolaget LIBO. En uppräkning av hyran 
föreslås därför med 2020 års hyreshöjning 2,0 % avseende 
hyrorna för 2021 då ingen höjning gjordes föregående år. Hyran 
föreslås fortsättningsvis justeras årligen utifrån det index som 
fastighetsbolaget beslutar. Hyreshöjningen för 2021 är ännu inte 
klar för LIBO. 

Vård och omsorg har inte haft någon hyreshöjning sedan 2014. 
En översyn av nivån på eventuell hyresjustering anser 
förvaltningen vara nödvändig. De särskilda boendena hyrs av 
FALAB som har en annan nivå på hyreshöjningen än LIBO samt 
att de inte har ett självkostnadspris per lägenhet i faktisk hyra. 
Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

• Anta höjning från och med 1 juni 2021 av hyresavgifter 
med 2,0% för de gruppbostäder som tillhör 
Funktionsstöd 
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• Hyran ska därefter beslutas årligen enligt index som 
bostadsbolaget beslutar. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef Funktionsstöd 
Verksamhetschef Vård och omsorg 
Ekonomi 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §54/21   Dnr: KS 2021/38 
 
Ekonomiskuppföljning februari 2021 
 

Beslut 

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

Kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden ska informera om 
deras budgetunderskott på kommunstyrelsen i maj 2021. 

Ärendebeskrivning 

I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det 
ska ske en enklare ekonomisk avstämning efter februari och 
september from 2021. 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. Efter två 
månader så visar kommunens verksamheter på ett underskott 
mot budget med 9,7 miljoner kronor, och finansen (skatter, 
bidrag med mera) visar på ett överskott med 15,5 miljoner 
kronor mot budget. Finansens överskott beror främst på att 
budgeten för nya löner för år 2021 inte är utfördelade och 
pensioner. Den största negativa avvikelsen mot budget finns för 
socialnämnden och är -12,5 miljoner kronor.  

Förslag till beslut 

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

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att vid återkommande 
ekonomiska uppföljningar i kommunstyrelsen ska det följa med 
en åtgärdsplan för hur Lindesbergs kommun ska arbeta med 
budgetunderskotten. 
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Jari Mehtäläinen (SD), Nils Detlofsson (L), Markus Lundin (L) 
och Tom Persson (SD) föreslår bifall till Pär-Ove Lindqvists (M) 
förslag. 

Jonas Kleber (C) föreslår att socialnämnden ska informera om 
deras budgetunderskott på kommunstyrelsen i maj 2021. 

Beslutsgång  

Ordförande Bengt Storbacka (S) frågar om kommunstyrelsen 
kan besluta enligt förvaltningens förslag till beslut, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Ordförande Bengt Storbacka frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt Pär-Ove Lindqvists (M) tilläggsförslag om att vid 
återkommande ekonomiska uppföljningar i kommunstyrelsen 
ska det följa med en åtgärdsplan för hur Lindesbergs kommun 
ska arbeta med budgetunderskotten, och finner att förslaget 
nekas. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

De som röstar enligt Pär-Ove Lindqvists (M) tilläggsförslag 
röstar JA. De som röstar enligt förvaltningens förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utföll med 7 JA och 8 NEJ. 

Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna 
röstade. 

Ordförande lägger sin röst sist Pär-Ove Lindqvists tilläggsförslag: JA 

Förvaltningens förslag: NEJ 

Namn Ja Nej Avstår 

Linda Svahn  X  

John Omoomian  X  

Jonas Bernström  X  

Tommy Kragh  X  

Jonas Kleber  X  

Mathz Eriksson  X  
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Fredrik Sundén Vessling  X  

Pär-Ove Lindqvist X   

Lillemor Bodman X   

Markus Lundin X   

Nils Detlofsson X   

Fredrik Rosenbecker X   

Jari Mehtäläinen X   

Tom Persson X   

Bengt Storbacka, ordf.  X  

 7 8  

Ordförande Bengt Storbacka (S) frågar om kommunstyrelsen 
kan besluta enligt Jonas Klebers (C) tilläggsförslag om att 
socialnämnden ska informera om deras budgetunderskott på 
kommunstyrelsen i maj 2021, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt detta.  

_____ 
 
För åtgärd: 
Samtliga nämnder 
För kännedom: 
Förvaltningschefer 
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KS §55/21   Dnr: KS 2020/11 
 
Rapport för finskt förvaltningsarbete 2020 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

• Godkänna rapporten för finskt förvaltningsarbete 2020 

Ärendebeskrivning 

Verksamhets- och ekonomisk rapport för 2020 års arbete för 
nationella minoriteten sverigefinnar. 

Den ekonomiska rapporten som finns som bilaga har lämnats till 
Länsstyrelsen i Stockholm som är huvudman för arbetet med 
nationella minoriteter. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Godkänna rapporten för finskt förvaltningsarbete 2020 

_____ 
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KS §56/21   Dnr: KS 2020/19 
 
Redovisning kommunalt partistöd 2019 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
utbetalning av kommunalt partistöd för Landsbygdspartiet 
oberoende för år 2020 med en summa av 33 110 kr. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2020 att 
Landsbygdspartiet oberoende skulle inkomma med en 
redovisning av hur de använt sitt medel för 2019 innan de 
betalar ut partistöd för 2021. När tjänstepersoner arbetat vidare 
med ärendet har det framkommit att Landsbygdspartiet 
oberoende inte fått någon utbetalning för 2019, därför finns det 
inte någonting att rapportera för partiet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
utbetalning av kommunalt partistöd för Landsbygdspartiet 
oberoende för år 2020 med en summa av 33 110 kr. 

_____ 
 

Meddelas för åtgärd 
Kommunsekreterare 
För kännedom 
LPO 
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KS §57/21   Dnr: KS 2019/314 
 
Motion från Inger Griberg (MP) om upprustning av 
badplats vid Aspasjön i Gusselby 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Besvara motionen utifrån det beslut som 
kommunfullmäktige tog 2018 gällande 
besparingsåtgärder för 2019 om att bland annat avveckla 
fyra stycken naturbadplatser där Aspabadet var en av 
dessa.   

Ärendebeskrivning 

I november 2019 inkom Inger Griberg (MP) med en motion 
upprustning av badplats vid Aspasjön i Gusselby. I motionen 
ville man: 

• Att badet vid Aspasjön upprustas snarast och säkerställs 
inför kommande badsäsong 

• Att denna plats blir en fortsatt fin rast- och badplats både 
för boende och förbipasserande längs 68:an 

• Att både djur- och naturmiljö skyddas längs den 
spännande och vackra promenadvägen fram till 
Aspasjöns badvik 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Besvara motionen utifrån det beslut som 
kommunfullmäktige tog 2018 gällande 
besparingsåtgärder för 2019 om att bland annat avveckla 
fyra stycken naturbadplatser där Aspabadet var en av 
dessa.   
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_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
För kännedom: 
Inger Griberg (MP) 
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KS §58/21   Dnr: KS 2020/328 
 
Bidrag för uppsättning av skyltar om Grannsamverkan 
samt bidrag för 2021 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

• Avslå ansökan till SSF Stöldskyddsförening om 5000 kr 
för sin verksamhet  

• Avslå ansökan om bidrag för 2021 för skyltar om 
Grannsamverkan 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har fått in en förfrågan om ett ekonomiskt 
bidrag från SSF 

Stöldskyddsförening om 5000 kr för sin verksamhet samt en 
ansökan om bidrag för skyltar om Grannsamverkan för år 2021. 

Förfrågan har gått igenom LindeBRÅ och skickats vidare till 
kommunstyrelsen för svar. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Avslå ansökan till SSF Stöldskyddsförening om 5000 kr 
för sin verksamhet  

• Avslå ansökan om bidrag för 2021 för skyltar om 
Grannsamverkan 

_____ 
 
För kännedom: 
LindeBRÅ 
SSF Stöldskyddsförening 
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KS §59/21   Dnr: KS 2021/67 
 
Instruktion för ombud vid årsstämmor 2021 i de 
kommunala bolagen (för år 2020) 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

• Kommunstyrelsen fastställer instruktioner för ombud 
enlig tjänsteskrivelse från kommundirektören. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen fastställer instruktioner för ombud enligt 
tjänsteskrivelse från kommundirektören. 
Instruktion 

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

Linde Stadshus AB: 

Stefan Eriksson (S) och ersättare Sven-Göran Holm (KD) 

Fastigheter i Linde AB och Lindesbergsbostäder AB: 

Kristine Andersson (S) och ersättare Sven Göran Holm (KD) 

Linde Energi AB och Linde Energi Försäljning AB: 

Margareta Ahlm (S) och ersättare Carl-Henric Ling (L) 

Besök Linde AB: 

Nafih Mawlod (S) och ersättare Jan Hansson (M) 
Stämmoombuden instrueras att: 

• 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 
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• fastställa eventuell styrelseförändring enligt KF beslut 

• fastställa eventuell 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. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Kommunstyrelsen fastställer instruktioner för ombud 
enlig tjänsteskrivelse från kommundirektören. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Utsedda ombud 
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KS §60/21   Dnr: KS 2021/82 
 
Äskande om medel för feriearbete 2021 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

• ersätta omkostnader utöver ordinarie budgetram för 
ferier, motsvarande maximalt 500 000 kronor under 
budgetåret 2021. 

• I det fall statliga medel tillkommer, minskas behovet av 
ovanstående extra medel med lika stort belopp som 
staten tilldelar förvaltningen. 

Kommunstyrelsen beslutar att medel ska tas från 
kommunstyrelsens projektmedel. 

Ärendebeskrivning 
Sommaren 2020 sökte 262 ungdomar feriearbete. Förvaltningen 
erbjöd feriejobb till 206 ungdomar, varav 26 personer som 
omfattades av särskilda skäl. Därutöver fick 12 ungdomar 
höstferier. 

Förvaltningen har en egen budget motsvarande drygt 1,3 
miljoner kronor för feriejobben och under 2020 förstärktes 
denna av statliga medel. Förvaltningen investerade närmare 600 
000 kronor av dessa statliga medel. Förvaltningen fick även 
ekonomiska medel motsvarande 150 000 kronor för att anställa 
handledare till ungdomarna – med anledning av Covidläget 
behövde vi ställa om ferierna till andra arbetsplatser än vårdoch 
barnomsorgsplatserna med kort varsel och därför var behovet 
av handledare större än beräknat. 

Förvaltningens prognostisering är att sökantalet till ferier 2021 
kommer vara motsvarande 2020 års ansökningar. Platser har 
anskaffats och vi har idag drygt 200 lämpliga ferieplatser att 
erbjuda. Statliga medel har ännu inte utannonserats och det är 
oklart om dessa medel tilldelas kommunerna i år. 

Förvaltningens ordinarie budget motsvarar cirka 165 feriejobb. 
Med 500 000 kronor utöver ordinarie budgetram skulle 
förvaltningen kunna erbjuda ytterligare cirka 60 feriejobb. 
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Dessa medel möjliggör att vi tillvaratar alla insamlade 
ferieplatser. Samtidigt får än fler ungdomar möjligheten att 
pröva på ett arbete eller utöva entreprenörskap. Under 2020 har 
många praoplatser i kommunen pausats och färre ungdomar har 
haft möjlighet till praoperioder som erbjuds i normala fall av 
skolan. Detta gör att feriejobben i år är än viktigare för 
ungdomarna och vi vill fånga upp så många som möjligt. 
Feriejobben har en vägledande funktion och för många unga kan 
det vara första kontakten med en arbetsplats. 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

• ersätta omkostnader utöver ordinarie budgetram för 
ferier, motsvarande maximalt 500 000 kronor under 
budgetåret 2021. 

• I det fall statliga medel tillkommer, minskas behovet av 
ovanstående extra medel med lika stort belopp som 
staten tilldelar förvaltningen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) föreslår att medel ska tas från 
kommunstyrelsens projektmedel.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Bengt Storbackas (S) tilläggsförslag om att medel ska tas från 
kommunstyrelsens projektmedel, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  

_____ 
 
För kännedom: 
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten 
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KS §61/21   Dnr: KS 2021/83 
 
Äskande om medel för aktiviteter under lov för 
grundskoleelever 2021 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

• Lindesbergs kommun avsätter 1 miljon kronor till gratis 
lovaktiviteter under sommarlovet 2021 riktade till barn 
och ungdomar 6–15 år. 

Kommunstyrelsen beslutar att i det fall statliga medel 
tillkommer, minskas behovet av ovanstående extra medel med 
lika stort belopp som staten tilldelar förvaltningen. 

Kommunstyrelsen beslutar att medel ska tas från 
kommunstyrelsens projektmedel. 

Ärendebeskrivning  

Från perioden 2016–2019 avsatte staten medel till landets 
samtliga kommuner 200 miljoner till gratis lovaktiviteter under 
sommaren för barn och ungdomar 6-15 år. Lindesbergs 
kommuns fick under de åren ca 900 000 kronor per år. När 
stödet från staten upphörde till 2020 avsatte Lindesbergs 
kommun själva 1 miljon kronor till fortsatt stöd till 
lokaktiviteter för samma målgrupp. 

Intresset har varit enormt från deltagande barn och ungdomar 
samt deras föräldrar och kommunen har lyckats att skapa ett 
lovprogram som de senastes åren varit helt fulltecknat. 
Aktiviteter har varit allt från traditionella kollon i kloten till 
simskolor. 

Förutom kommunen har arrangörer av verksamheten varit 
föreningar och företag som kommunen köpt aktiviteter av. 

Bifogat finner ni lovprogram för 2020 samt antal 
deltagare/aktivitet för 2020. 

Förslag till beslut 

Tillväxtnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta  
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• Lindesbergs kommun avsätter 1 miljon kronor till gratis 
lovaktiviteter under sommarlovet 2021 riktade till barn 
och ungdomar 6–15 år.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) föreslår att i det fall statliga medel 
tillkommer, minskas behovet av ovanstående extra medel med 
lika stort belopp som staten tilldelar förvaltningen. 

Bengt Storbacka (S) föreslår att medel ska tas från 
kommunstyrelsens projektmedel.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Bengt Storbackas (S) tilläggsförslag om att i det fall statliga 
medel tillkommer, minskas behovet av ovanstående extra medel 
med lika stort belopp som staten tilldelar förvaltningen, och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Bengt Storbackas (S) tilläggsförslag om att medel ska tas från 
kommunstyrelsens projektmedel, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

_____ 
 
För kännedom: 
Fritidskonsulent 
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KS §62/21 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
-- Bekräftelse Ramavtal AV- och distansmötesprodukter 
Dnr 23.3-10517-20 Dnr KS 2021/12 

  

 
-- Tillförordnad förvaltningschef för 
tillväxtförvaltningen under förvaltningschefens 
semester 6–9 april 2021 Dnr KS 2021/36 

  

 
-- Yttrande över ansökan om tillstånd Uteservering 2021 
Restaurang Fenix A155.662/2021 Dnr KS 2021/6 

  

 
-- Yttrande över ansökan om tillstånd för Uteservering 
2021 för SteakBurgers i Lindesberg Dnr A146.508/2021 
Dnr KS 2021/6 

  

 
-- Besvärshänvisning för sekretessprövning vid begäran 
om utlämnande av allmänna handlingar enligt punkt 1.4 
i kommunstyrelsen delegationsordning - kopior på all 
dokumentation i upphandling  - direktupphandling av 
registerförteckning Dnr KS 2021/69 

  

 
2021-03-08 Beslut vuxenutbildning Grundläggande 
hästhållning Vreta Kloster - Avslag Dnr TN 2021/22 

  

 
2021-03-23 Yttrande ansökan tillstånd Byggställning 
22 mars-15 maj 2021 Smedjegatan 4 i Lindesberg 
Arnesson A131.298/2021 Dnr KS 2021/6 
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2021-03-31 Tillförordnad förvaltningschef för barn- 
och utbildningsförvaltningen under förvaltningschefens 
semester 6-9 april 2021 Dnr KS 2021/36 

  

 
-- Avtal Förmånscyklar samt tillbehör Dnr KS 2021/1   
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KS §63/21 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
2021-02-12 Protokoll Regionalt samverkansråd Dnr    
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