
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-01-29  

 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-10:55 

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) 
 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Fredrik Rosenbecker (SD) för Tom Persson (SD) 
 

 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare  
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Anette Persson, controller §§1–6 
Anders Ceder (S), ersättare som ej tjänstgör 
Nafih Mawlod (S), ersättare som ej tjänstgör 
Elin Axelsson (S), ersättare som ej tjänstgör 
Magnus Storm (C), 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 
Tommy Lönnström (SD), ersättare som ej tjänstgör 
 
 

Utses att 

justera 
Pär-Ove Lindqvist (M) med Jonas Bernström (S) som ersättare 
 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten måndag den 3 februari 2020 kl. 15.00 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
1 - 13 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2020-01-29 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

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

Kommunstyrelsen  

 
2020-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§1/20 Tillstånd befintlig kraftledning nätkoncession Ramsberg-

Riddarhyttan 
  
§2/20 Årshjul för uppsiktsplikten 2020 
  
§3/20 Ombudgetering från 2019 till 2020 
  
§4/20 Vision 2030 
  
§5/20 Internkontrollplan 2020 
  
§6/20 Svar på revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens 

interna kontroll för inköp och upphandling 
  
§7/20 Utbildning för kommunstyrelsens ledamöter om 

näringslivsklimat och förutsättningar för företagsamhet 
  
§8/20 Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som ersättare i 

utskottet för stöd och strategi efter Sandra Olsson (S) 
  
§9/20 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 3 2019 
  
§10/20 Val av styrelseledamöter för Tursam i Bergslagen ekonomisk 

förening 
  
§11/20 Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana 

Lindesberg-Fornaboda-Gusselby 
  
§12/20 Delegationsärenden 
  
§13/20 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §1/20   Dnr: KS 2019/306 

 

Tillstånd befintlig kraftledning nätkoncession 

Ramsberg-Riddarhyttan 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstånd befintlig kraftledning 
nätkoncession Ramsberg-Riddarhyttan besvaras med yttrande 
från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen daterad den 15 
januari 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Vattenfall Eldistribution AB har via 
Energimarknadsinspektionen (Ei) ansökt om tillstånd för 
fortsatt användning av en befintlig kraftledning, så kallad 
nätkoncession. Ansökan gäller en befintlig luftledning mellan 
Ramsberg i Lindesbergs kommun till Riddarhyttan i 
Skinnskattebergs kommun. Ledningen avses drivas med 33 kV 
och 36 kV nominell respektive konstruktionsspänning. 
Energimarknadsinspektionen avgör om sökanden ska få fortsatt 
tillstånd.  
 
Stadsbyggnadskontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen har fått tillfälle att lämna yttrande på ansökan. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstånd befintlig kraftledning 
nätkoncession Ramsberg-Riddarhyttan besvaras med yttrande 
från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen daterad den 15 
januari 2020. 
_____ 

 
För kännedom: 

Energimarknadsinspektionen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §2/20   Dnr: KS 2020/7 

 

Årshjul för uppsiktsplikten 2020 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen antar årshjul för uppsiktsplikten år 2020  
 
Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och 
samordna kommunalförbunds och kommunala bolags 
verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt så föreslås att 
sammanträdena inleds med olika redovisningar utifrån 
grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och hållbarhet hur kommunens 
verksamheter jobbar med respektive saker utifrån ett 
helhetsperspektiv. 
 
Om ytterligare frågor uppstår under året utifrån 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan berörda verksamheter 
kallas av kommunstyrelsen.  
 

Sammanträdesdatum Ämne  Deltagande  
25 februari Socialhållbarhet och trygghet Socialförvaltningen  

Barn- och utbildning  
Libo  
Folkhälsan Peter Björklund 

24 mars Miljö- och ekologisk hållbarhet:  
Hur jobbar vi med 

SBB förvaltningen  
Linde energi  
Falab 

21 april Integration Barn- och utbildning 
Socialförvaltning 
Finskt förvaltningsområde 
Tillväxtförvaltningen 

19 maj Lägesrapport Ekonomisk och 
kvalitetsuppföljning 

16 juni Samhällsbyggnadsförbundet  
22 september Agenda 2030: Hur kan vi jobba 

och integrera Agenda 2030 i det 
ordinarie arbetet 

Kvalitetsgruppen 

27 oktober Delåret  Ekonomi och 
kvalitetsuppföljning 

17 november Resursjobb, arbetsmarknad Tillväxtförvaltningen 
Socialförvaltningen 

15 december Barnkonventionen: Utifrån 
Strategi för implementering och 
tillämpning av FN:s konvention 
om barns rättigheter 

Folkhälsoteamet  
Barn- och utbildning 
Socialförvaltning 
Tillväxtförvaltning 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Förslag till beslut 

   

                      Kommunstyrelsen antar årshjul för uppsiktsplikten år 2020. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Controller 
 
För kännedom 

Alla nämnder och förvaltningar samt kommunala bolag 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §3/20   Dnr: KS 2019/138 

 

Ombudgetering från 2019 till 2020 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
1. Ombudgetera 0,4 Mnkr för projekt Lindesjön runt (927 10).  
2. Ombudgetera 12,5 Mnkr för projekt Exploatering Frövi (900 

70).  
3. Ombudgetera 2,1 Mnkr för projekt Gamla Vibyn (910 24).  
4. Ombudgetera 1,5 Mnkr för projekt Överföringsledning Löa-

Vasselhyttan (910 28).  
5. Ombudgetera 4,9 Mnkr för projekt Minireningsverk Öskevik-

Mårdshyttan (910 28)  
6. Ombudgetera 0,7 Mnkr för projekt mindre va-anläggningar 

(910 37)  
7. Ombudgetera 4,6 Mnkr för projekt Torphyttan (910 23)  
8. Ombudgetera 0,1 Mnkr för projekt Lindesbergs reningsverk 

(910 29)  
9. Ombudgetera 3,0 Mnkr för projekt Pumpstation Prästbron 

(910 49) 
10. Ombudgetera 0,2 Mnkr för projekt Trafiksäkerhetsåtgärder 

(900 74) 
11. Ombudgetera 0,1 Mnkr för projekt Frövi strandpromenad 

(900 94) 
12. Ombudgetera 0,4 Mnkr för projekt Park tivoliplan 

Lindesberg (900 95) 
13. Ombudgetera 0,9 Mnkr för projekt Flugparken (901 08) 
14. Ombudgetera 0,2 Mnkr för projekt Parkutrustning (930 45) 
15. Ombudgetera 0,3 Mnkr för projekt Föryngring av träd (930 

56) 
16. Ombudgetera 4,0 Mnkr för projekt Undervisning inventarier 

(950 50) 
 

Ärendebeskrivning 

 

2019 års totala investeringsbudget var 125,5 Mnkr. Utfallet för 
investeringar år 2019 blev 54,4 Mnkr. Ett antal projekt har inte 
hunnit att färdigställas eller påbörjats under 2019, utan det 
kommer att ske under år 2020, därav begäran om 
ombudgetering av 16 stycken investeringsprojekt, med en 
totalsumma på 36,1 Mnkr. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2. Ombudgetera 0,4 Mnkr för projekt Lindesjön runt (927 10).  
3. Ombudgetera 12,5 Mnkr för projekt Exploatering Frövi (900 

70).  
4. Ombudgetera 2,1 Mnkr för projekt Gamla Vibyn (910 24).  
5. Ombudgetera 1,5 Mnkr för projekt Överföringsledning Löa-

Vasselhyttan (910 28).  
6. Ombudgetera 4,9 Mnkr för projekt Minireningsverk Öskevik-

Mårdshyttan (910 28)  
7. Ombudgetera 0,7 Mnkr för projekt mindre va-anläggningar 

(910 37)  
8. Ombudgetera 4,6 Mnkr för projekt Torphyttan (910 23)  
9. Ombudgetera 0,1 Mnkr för projekt Lindesbergs reningsverk 

(910 29)  
10. Ombudgetera 3,0 Mnkr för projekt Pumpstation Prästbron 

(910 49) 
11. Ombudgetera 0,2 Mnkr för projekt Trafiksäkerhetsåtgärder 

(900 74) 
12. Ombudgetera 0,1 Mnkr för projekt Frövi strandpromenad 

(900 94) 
13. Ombudgetera 0,4 Mnkr för projekt Park tivoliplan 

Lindesberg (900 95) 
14. Ombudgetera 0,9 Mnkr för projekt Flugparken (901 08) 
15. Ombudgetera 0,2 Mnkr för projekt Parkutrustning (930 45) 
17. Ombudgetera 0,3 Mnkr för projekt Föryngring av träd (930 

56) 
16. Ombudgetera 4,0 Mnkr för projekt Undervisning inventarier 

(950 50) 
_____ 

 
För åtgärd: 

Controller 

För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §4/20   Dnr: KS 2020/26 

 

Vision 2030 
 

Beslut 

 

Vision 2030 skickas på remiss till partierna med sista 
svarsdatum 4 maj 2020, för beredning i kommunstyrelsen 19 
maj 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Lindesberg kommun Vision 2025 och utvecklingsstrategi gällde 
tom 2019-12-31. 10 december 2019 beslutade 
kommunfullmäktige om grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 
utvecklingsmål utifrån en workshop i september.  Visionen är 
densamma under 2020 för att jobbas fram en ny eller välja att 
behålla den nuvarande. En vision är en kortfattad framtidsbild 
hur vi vill att kommunen ska uppfattas år 2030 Nuvarande 
vision är: 

Lindesbergs kommun - där Bergslagen och världen 
möts  
"Lindesbergs kommun ska genom nydanade insatser, byggda på 
tradition och erfarenhet, vara det naturliga valet för näringsliv 
och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen". 

Underliggande text till visionen: 

I Lindesbergs kommun ges alla möjlighet att växa och 
förverkliga sina liv. Vi satsar på skolan, främjar arbete och 
företagande, underlättar för näringslivet och hjälper arbetslivet 
med kompetensförsörjning. Vi ska bli en av Sveriges främsta 
skolkommuner, ge de bästa möjligheterna till arbete och eget 
företagande och erbjuda en rik, varierad fritid. Lokal utveckling 
gör kommunen hållbar i både tätorter och på landsbygden. Vare 
sig du är beroende av samhällets stöd eller inte, lever både 
gammal och ung ett gott och tryggt liv i kommunen. Dina 
drömmar, behov och ambitioner är centralt för kommunens 
utveckling!  

Med den vackra Bergslagsnaturen som närmaste granne är det 
lätt att hitta ett hem att trivas i, från Kloten i norr till Fellingsbro 
i söder. I Lindesberg har vardagen sin naturliga gång. Här finns 
de livliga centralorterna och landsbygdens lugn. 
Kommunikationer, ett sjudande affärsliv, attraktiva bostäder, 
industrimark och ett varierat och rörligt arbetsliv är självklart. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Här bygger vi ett hållbart samhälle som inkluderar alla 
människor. En god välfärd och rika möjligheter med ett 
sprudlande kultur- och föreningsliv ger det lilla extra som vi 
behöver.  

Förutsättningarna för handel och näringsliv är utmärkta. I 
kommunen finns en framsynt planberedskap så olika 
boendealternativ i attraktiva lägen snabbt erbjuds likaväl som 
mark för industrietablering och effektivt företagsstöd.  

I Lindesbergs kommun finns unika förutsättningar med flera 
idrottsanläggningar och klubbar som erbjuder bredd- och 
elitverksamhet. Här finns sjukvård på nära håll var du än 
befinner dig och akutsjukhus på huvudorten. De goda 
kommunikationerna gör det enkelt att pendla. Lindesbergs 
kommun ligger i hjärtat av Bergslagen och har drygt 23 500 
invånare. Näringslivet präglas både av historisk 
tillverkningsindustri och många nya små och stora företag inom 
både teknik, tjänste- och varuproduktion 

Förslag som kom på workshopen 23 september 2019 var: 

• Lindesbergs kommun ska genom innovativa insatser, byggda på 
kunskap och erfarenheter vara det självklara valet för näringsliv 
och boende i bergslagen. 

• Välkommen att vara en del av Bergslagens själ. 

• Lindesbergs kommun - Bergslagens själ ska vara det naturliga 
valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsade 
delar av Mälardalen 

• Lindesbergs kommun ska vara en av Sveriges bästa 
utbildningskommuner 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Vision 2030 skickas på remiss till partierna med sista 
svarsdatum 6 april 2020, för beredning i kommunstyrelsen 21 
april 2020. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att remisstiden förlängs 
till sista svarsdatum 4 maj 2020, för beredning i 
kommunstyrelsen den 19 maj 2020  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Irja Gustafsson (S) ändringsförslag 
och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Partierna 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §5/20   Dnr: KS 2019/138 

 

Internkontrollplan 2020 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen antar upprättade internkontrollplaner för år 
2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 

En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs 
effektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet 
är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I 
praktiken handlar det om att ha ordning och reda. 
  
Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf § 
60/2004 2§ har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret 
för att tillse att det finns en god internkontroll i Lindesbergs 
kommun.  
 
I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige beslutat ett 
Reglemente för internkontroll Kf § 60/204 som syftar till att 
man med rimlig grad kan säkerställa att kommunen bedriver en 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig 
finansiell rapportering och information om verksamheten samt 
efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och tillämpningar 
mm. 
 
Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och är 
inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den ska ses som en 
del av arbetet med det systematiska kvalitetsledningssystemet 
och ett sätt för huvudman att utföra sin uppsiktsplikt av 
verkställigheten av det offentliga uppdraget. Internkontroll 
omfattar:  
 
• Uppföljning av kontrollmoment.  
• Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och riktlinjer 
följs i organisationens verksamheter. 
 • Identifiering av brister. 
 • Planering och genomförande av åtgärder för att minimera att 
brister fortgår eller återupprepas.  
• Årlig sammanställning och analys som presenteras för 
huvudman. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen antar upprättade internkontrollplaner för år 
2020. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
 
För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §6/20   Dnr: KS 2019/321 

 

Svar på revisionsrapport Granskning av 

kommunstyrelsens interna kontroll för inköp och 

upphandling 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att revisionsrapporten Granskning 
av kommunstyrelsens interna kontroll för inköp och 
upphandling besvaras med yttrande från ekonomichefen 
daterad 2020-01-17. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att 
säkerställa att information och vikten av att handla på tecknade 
avtal är känd i hela organisationen. Köptroheten ska gälla 
oavsett om vi har system på plats eller ej. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Lindesbergs kommun ska ta fram 
en uppdaterad riktlinje för beslut i kommunstyrelsen i februari 
2020. 
 

Kommunstyrelsen beslutar att tilläggsförslagen bifogas 
ekonomichefens yttrande på revisionsrapporten.  
 
Ärendebeskrivning 

 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har 
revisionsfirman PWC genomfört ” Uppföljning av granskning av 
kommunstyrelsens interna kontroll avseende inköp och 
upphandling” 
 
Revisorerna vill ha kommentar till granskningen från 
kommunstyrelsen om vilka åtgärder som nämnden planerar att 
vidta. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att revisionsrapporten Granskning 
av kommunstyrelsens interna kontroll för inköp och 
upphandling besvaras med yttrande från ekonomichefen 
daterad 2020-01-17. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
uppdrar till kommundirektören att säkerställa att information 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

och vikten av att handla på tecknade avtal är känd i hela 
organisationen. Köptroheten ska gälla oavsett om vi har system 
på plats eller ej. 
 
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår att Lindesbergs kommun 
upprättar en uppdaterad riktlinje för beslut i kommunstyrelsen i 
februari 2020. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) och Markus Lundin (KD) föreslår bifall till 
Jari Mehtäläinen (SD) förslag. 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att tilläggsförslagen 
bifogas ekonomichefens yttrande på revisionsrapporten. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja 
Gustafsson (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Jari 
Mehtäläinen (SD) tilläggsförslag och finner att förslaget 
godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja 
Gustafsson (S) förslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunledningskontoret 
 
För kännedom: 

Kommunala revisionen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §7/20   Dnr: KS 2019/295 

 

Utbildning för kommunstyrelsens ledamöter om 

näringslivsklimat och förutsättningar för 

företagsamhet 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna förslag på utbildning för kommunstyrelsens 

ledamöter 20 januari 2020, kl 13.15-16.00 gällande 
näringslivsklimat och förutsättningar för företagsamhet. 
 

2. godkänna förslag på upplägg för träff den 11 februari 2020, 
16.00 – 19.00, gällande dialog mellan 
företagsrepresentanter, tjänstepersoner och en företrädare 
för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. 
 

3. tacka för informationen från näringschefen gällande 
pågående aktiviteter för ett bättre företagsklimat. 

 
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. 
 
Den här texten kommer att användas i kallelser och protokoll. 
Eftersom handläggaren är mest insatt i sitt ärende så ska 
handläggaren också skriva sammanfattningen. Den som är mest 
insatt i ärendet har oftast lättast att förklara vad det handlar om. 
Beslut i kommunstyrelsen 26 november 2019, Dnr KS 
2019/295. 
 
”Näringslivschef att kontinuerligt komma till kommunstyrelsen 
för att föra dialog och informera kommunstyrelsens ledamöter 
om det löpande förbättringsarbetet gällande företagsklimatet i 
Lindesbergs kommun”. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna förslag på utbildning för kommunstyrelsens 

ledamöter 20 januari 2020, kl 13.15-16.00 gällande 
näringslivsklimat och förutsättningar för företagsamhet. 
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2. godkänna förslag på upplägg för träff den 11 februari 2020, 

16.00 – 19.00, gällande dialog mellan 
företagsrepresentanter, tjänstepersoner och en företrädare 
för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. 
 

3. tacka för informationen från näringschefen gällande 
pågående aktiviteter för ett bättre företagsklimat. 

_____ 
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2020-01-29  
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KS §8/20   Dnr: KS 2020/8 

 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som 

ersättare i utskottet för stöd och strategi efter Sandra 

Olsson (S) 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner Sandra Olsson (S) avsägelse som 
ersättare i utskottet för stöd och strategi. 
 
Kommunstyrelsen utser Sofie Krantz (S) som ersättare i 
utskottet för stöd och strategi. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Sandra Olsson (S) inkom den 15 oktober 2019 med en avsägelse 
av uppdraget som ersättare i utskottet för stöd och strategi. 
 
Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner Sandra Olsson (S) avsägelse som 
ersättare i utskottet för stöd och strategi. 
 
Kommunstyrelsen utser Sofie Krantz (S) som ersättare i 
utskottet för stöd och strategi. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Sandra Olsson (S) 
Sofie Krantz (S) 
Utskottet för stöd och strategi 
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KS §9/20   Dnr: KS 2020/3 

 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen kvartal 3 2019 
 

Beslut 

 

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 3 2019 
överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Kommunerna rapporterar 
kvartalsvis. 
 
Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge 
på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om 
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 
 
Förslag till beslut 

 

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 3 2019 
överlämnas till kommunfullmäktige. 
_____ 

 
För kännedom: 

Socialnämnden 
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KS §10/20   Dnr: KS 2020/28 

 

Val av styrelseledamöter för Tursam i Bergslagen 

ekonomisk förening 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören till ordinarie styrelseledamöter och 
näringslivschefen till suppleant i Tursam i Bergslagen 
ekonomisk förening, 716453–1993, 
 
Ärendebeskrivning 

I stadgar för Tursam i Bergslagen ekonomisk förening har 
reviderat stadgar vid ordinarie föreningsstämma 2019. Till 
ordinarie föreningsstämma 2020 ska enligt reviderade stadgar 
nya styrelseledamöter utses. 

Citat ur Stadgar (reviderade 2019-05-03) 

§ 13 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av en ordförande och 7, Styrelseledamöter. 
Varje medlem ska utse en politisk representant och en tjänsteman 
från kommunledningen till styrelsen. Därutöver utser varje 
medlem en suppleant. Styrelsen utser inom sig, ordförande, vice 
ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som 
behövs. Avgår en ledamot före mandattidens utgång inträder 
suppleant i dennas ställe. Styrelseledamöter utses av 
medlemskommunerna för fyra år i följd. För att styrelsen ska 
kunna vara beslutande krävs att minst en representant från varje 
medlemskommun närvarar vid omröstning.   
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören till ordinarie styrelseledamöter och 
näringslivschefen till suppleant i Tursam i Bergslagen 
ekonomisk förening, 716453–1993, 
_____ 

 
För kännedom: 

Tursam 
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KS §11/20   Dnr: KS 2019/90 

 

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana 

Lindesberg-Fornaboda-Gusselby 
 

Beslut 

 

Medborgarförslaget besvaras med yttrande från 
infrastrukturansvarig 
 
Ärendebeskrivning 

 

Förslaget belyser problematiken kring trafiksäkerheten för 
gång- och cykeltrafiken till och från ovan nämnda platser i 
Lindesbergs kommun. 
 
Kommunen delar förslagsställarens bild gällande 
nulägesbeskrivningen och instämmer beträffande 
åtgärdsbehovet. 
 
Fortsatt hantering av frågan 
 
Flera dokument som styr eller på annat sätt påverkar 
kommunens arbete med GC-åtgärder är nu under bearbetning. 
Bland annat håller Trafikverket på att färdigställa en 
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för RV 50. ÅVS innehåller beskrivningar 
och förslag när det gäller dessa frågor då de delvis också berör 
det statliga vägnätet. ÅVS ska fastställas av Trafikverket runt 
årsskiftet och generera en inriktning kring åtgärdsförslag och 
ansvarsfördelning. 
 
Lindesbergs antagna cykelplan från 2015 är under revidering 
och i samband med det arbetet kommer det även göras en 
genomlysning av brister och behov utanför Lindesbergs tätort. 
Frågeställarens förslag blir en del i det arbetet. 
 
För att kommunen på sikt ska få ett heltäckande och väl 
fungerande GC-nät är det viktigt att se till helheten. De ovan 
nämnda dokumenten utgör en viktig del i det arbetet. En 
reviderad cykelplan ger ett bra stöd för kommande 
prioriteringar och insatser för att förbättra GC-nätverket. 
 
Mot bakgrund av ovanstående kommer kommunen verka för att 
genomföra åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten längs de 
aktuella sträckorna, med stöd i de ovan nämnda dokumenten. 
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Förslag till beslut 

 

Medborgarförslaget besvaras med yttrande från 
infrastrukturansvarig 
_____ 

 
För kännedom: 

Förslagsställaren 
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KS §12/20 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 

Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2019-12-09 Avtal mellan Lindesbergs kommun och 
ArkivCentrum Örebro län för slutarkivering av 
handlingar Dnr  

  

 
2019-12-09 Avtal för timpott för den installerade 
systemlösningen Public 360 Dnr  

  

 
2019-12-20 Avsiktsförklaring Säker digital 
kommunikation SDK 2020–2023 medfinansiering 
projekt Dnr KS 2020/15 

  

 
2019-12-30 Förordnande som tillförordnad 
kommundirektör under kommundirektörens semester 
12–13 augusti 2019 vecka 33 Dnr  

  

 
 
2019-11-01 Yttrande ansökan tillstånd för 
Demonstration Nattpersonal socialförvaltning Utanför 
kommunhuset Dnr  

  

 
2019-11-28 Yttrande ansökan tillstånd Salong Diem 
Julaktivitet A.608-921-2019 Dnr  

  

 
2019-12-06 Yttrande ansökan tillstånd Lindesbergs 
Rotaryklubb Lindedagen A.621–344/2019 Dnr  

  

 
 
2019-12-17 Tillförordnad personalchef Dnr    

 
 
2020-01-08 Motion från Inger Griberg (MP) om 
upprustning av badplats vid Aspasjön i Gusselby Dnr KS 
2019/314 
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2019-12-27 Förordnande som tillförordnad 
förvaltningschef för barn och 
utbildningsförvaltningen 23 och 27december 
2019 2-3 januari 2020 Dnr  

  

 
 
2020-01-08 Avtal för servitut för markvärmeledningar 
för Kajen 5 Fastigheter i Linde AB och Kajen 6 Dnr KS 
2020/12 

  

 
 
2019-11-28 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr KS 2019/345 

  

 
 
2020-01-10 Dokumentation direktupphandling för flytt 
av arkivet från Frövifors pappersbruksmuseum till 
kommunhuset i Lindesberg 2020 Dnr KS 2020/14 

  

 
 
2019-10-08 Delegationsbeslut dokumentation 
direktupphandling svets Dnr KS 2019/324 

  

 
2019-12-19 Överenskommelse om fastighetsreglering 
för del av Kårberget 1:54 till fastighetsägare av 
Kårberget 1:57 Dnr  

  

 
2019-12-27 Förordnande som tillförordnad 
förvaltningschef för tillväxtförvaltningen 23, 27 och 30 
december 2019 Dnr  
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KS §13/20 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2019-12-05 Stadshus § 41 stadshuskoncernen inklusive 
dotterbolags affärs- verksamhetsplan 2020-2022 Dnr KS 
2019/138 

  

 
2019-12-05 Stadshus § 40 Ägardirektiv Besök Linde AB 
Dnr  

  

 
2019-12-05 Stadshus § 44 budget 2020 Dnr KS 
2019/138 

  

 
2019-12-05 Stadshus § 42 Internkontrollplan 2020 
moder- och dotterbolag Dnr KS 2019/138 

  

 
2019-12-13 Protokoll från Kommunövergripande 
samverkansgrupp KÖS 2019-12-13 Dnr  

  

 
2020-01-22 Hyresavtal BUF kontor verkstad 
Bandygatan 4 Lindesby 5:2 kontraktsnr 13304–2002 
2020-01-01 till 2022-05-31 Dnr  

  

 
 
2019-10-31 Protokoll Partnerskap Bergslagsbanan 
2019-10-31 Dnr  

  

 
2019-11-15 Protokoll Specifikt samverkansråd kultur 
2019-11-15 Dnr  

  

 
2019-12-02 Protokoll LindeBRÅ Brottsförebyggande 
rådet 2019-12-02 Dnr  

  

 
2019-12-05 Stadshus § 43 månadsuppföljning januari-
oktober 2019 Dnr KS 2019/116 

  

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (28) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2020-01-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-12-11 Protokoll Gemensam nämnd för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 
2019-12-11 Dnr  

  

 
2019-12-12 SN § 133 Socialnämndens mål och budget 
inklusive verksamhetsplan 2020 Dnr KS 2019/138 

  

 
2019-12-12 Samhällsbyggnadsnämnden § 251 
Verksamhetsplan budget Internkontrollplan 2020 Dnr 
KS 2019/138 

  

 
2019-12-12 SN § 134 Internkontrollplan 2020 
socialnämnden Dnr KS 2019/138 

  

 
2019-12-18 Beslut antagande detaljplan 
Guldsmedshyttan 4:42 vändplan Dnr KS 2017/396 

  

 
2019-12-18 Protokoll Bergslagens 
överförmyndarnämnd 2019-12-18 Dnr  

  

 
2020-01-15 Dom målnr 2391–19 Överklagan beslut 
Ramshyttans skola KF § 62 2019-04-15 KS 2018-463 - 
Avslås för klagande Dnr KS 2019/159 

  

 
 
2020-01-09 Beslut över tillsyn av riktlinjer och rutiner 
för trakasserier sexuella trakasserier och repressalier 
Dnr TIL 2019/421 - kommunen uppfyller kraven på 
riktlinjer och rutiner enligt 3 kap 6 § 
diskrimineringslagen (2008:567) DL Dnr  

  

 
 
2019-12-04 Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
sammanträde 2019-12-04 Dnr  

  

 
2019-12-11 Kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning (KRF) sammanträde 2019-12-11 
Dnr  

  

 
 
2020-01-10 Lagakraftbevis för detaljplan för delar av 
vändplan i Guldsmedshyttan 4:42 planbeskrivning samt 
karta Dnr KS 2017/396 

  

 
 
2019-12-02 USS § 44 Internkontrollplan 2020 utskottet 
för stöd och strategi Dnr KS 2019/138 
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2019-12-03 TU § 104 Internkontrollplan 2020 
tillväxtutskottet Dnr KS 2019/138 

  

 
 
2019-12-17 Minnesanteckningar 29 oktober 2019 
Öppet Samråd finska - Avoin neuvonpito Dnr  

  

 

 

 

 


