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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-10-18 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 09:15-11:05 

Beslutande: Bengt Storbacka (S) 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Markus Lundin (KD) 
Nils Detlofsson (L) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Elin Axelsson (S) för Kristine Andersson (S) 
Sofié Krantz (S) för Tommy Kragh (S) 
Tommy Lönnström (SD) Fredrik Rosenbecker (SD) 
 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
Anette Persson, enhetschef ekonomi §132 
Caroline Ahlrén, utvecklingsstrateg §132 
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 
 

Utses att justera Elin Axelsson (S) med Markus Lundin (KD) som ersättare 
 

Justeringens plats 
och tid: 
 

Kanslienheten, fredag den 21 oktober kl. 13.00 

  
  
  

2022-10-21 2022-11-14
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Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
130 - 145 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Elin Axelsson 
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Ärendeförteckning 

 
§130/22 Kommundirektören informerar 
  
§131/22 Kollektivtrafik mellan Lindesberg och Kopparberg linje 308 - 

busstrafik 
  
§132/22 Delårsrapport 2022 
  
§133/22 Uppföljning av arbetet med Kommunkompassen 2022 
  
§134/22 Taxa för kommunens avgifter inom alkohol tobak och liknande 

produkter receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 
  
§135/22 Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen 
  
§136/22 Redovisning av medborgarförslag som är överlåtna till nämnder 

från 1 juli 2021 till och med 30 juni 2022 
  
§137/22 Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per 30 juni 

2022 
  
§138/22 Skattesats 2023 - Utdebitering 
  
§139/22 Mötesplats Lindbacka 
  
§140/22 Ombudgetering av investering 2021-2022 för  Barn- och 

utbildningsnämnden 
  
§141/22 Finansiering av badhuset Energikällan 
  
§142/22 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 1 år 2022 
  
§143/22 Kommunstyrelsens sammanträdestider år 2023 
  
§144/22 Delegationsärenden 
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§145/22 Meddelanden 
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KS §130/22   Dnr:  
 
Kommundirektören informerar 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen. 

Ärendebeskrivning 

På kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2022 
informerade kommundirektören om följande: 

• Jämn fördelning av flyktingmottagandet 

• Utredning gällande Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen (SBB)  

• Tjänster som har och ska tillsättas i Lindesbergs kommun 

• ”Krishantering” 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen. 

_______ 
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KS §131/22   Dnr: KS 2021/309 
 
Kollektivtrafik mellan Lindesberg och Kopparberg 
linje 308 - busstrafik 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

• Finansiering av tillköp av busslinje 308 mellan 
Lindesberg och Ljusnarsberg ska finansieras via 
kommunstyrelsens planeringsreserv med 1 500 000 kr 
2022, 500 000 kr 2023 och 500 000 kr 2024. 

Ärendebeskrivning 

Enligt ett trafikpliktsbeslut som Region Örebro län fattade i 
januari 2020 skulle ett nytt trafikkoncept lanseras för den 
nordöstra delen av Örebro län, med start den 12 december 
2021. Det nya trafikkonceptet innebar bland annat att 
busstrafiken som går parallellt med tåget mellan Kopparberg 
och Lindesberg skulle tas bort (linje 308). Lindesbergs kommun, 
flera stora arbetsgivare och medborgare var dock starkt kritiska 
till detta. Dialog med Regionen resulterade i att linje 308 måste 
återinföras, vilket innebär mer kollektivtrafik än vad som 
innefattas i trafikpliktsbeslutet. För att möjliggöra detta behövde 
Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun gå in med en 
medfinansiering under en period om ett tillköp omfattande 
totalt 5 mkr för kollektivtrafiken under 2022. I samband med 
detta var kommunerna och Region Örebro län också överens om 
att diskutera en långsiktig lösning för finansieringen av 
busstrafiken i stråket. Denna dialog har nu mynnat ut i dels 
ändrade finansieringsförutsättningar för tillköpet, dels en 
inriktning för hur trafiken ska utformas på längre sikt bortom 
tillköpets tidshorisont.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

• Finansiering av tillköp av busslinje 308 mellan 
Lindesberg och Ljusnarsberg ska finansieras via 
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kommunstyrelsens planeringsreserv med 1 500 000 kr 
2022, 500 000 kr 2023 och 500 000 kr 2024. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Ekonomienheten  
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KS §132/22   Dnr: KS 2022/244 
 
Delårsrapport 2022 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Godkänna delårsrapporten. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunens årshjul upprättas delårsrapporten per sista 
augusti.  

Delårsrapporten redovisar ett resultat på 67,7 Mnkr, vilket är en 
förbättring med 43,1 Mnkr jämfört med samma period 2021 då 
resultatet var 24,6 Mnkr. Resultatförbättringen förklaras främst 
med högre intäkter avseende skatter och generella statsbidrag 
samt lägre pensionskostnader.  

Helårsprognosen visar ett resultat på 68,8 Mnkr och är 62,8 
Mnkr bättre än budget. Prognosen är svår bedömd utifrån bland 
annat inflationen, höga elkostnader och drivmedelspriser. 

Vad gäller nämnder och styrelse redovisas underskott mot 
budget med 28,6 Mnkr. Samtliga av kommunens nämnder 
prognosticerar underskott. Socialnämnden underskott på 28,8 
Mnkr, barn- och utbildningsnämnden med 24,4 Mnkr, 
tillväxtutskottet med 3,4 Mnkr samt Bergslagens miljö- och 
byggnämnd med 1,1 Mnkr. Kommunstyrelsens prognos är 
däremot positiv och uppgår till 29,2 Mnkr. 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, som ingår i 
kommunstyrelsens verksamhet redovisar i prognosen ett 
underskott med 4,6 Mkr. Finansförvaltningens prognos är 
däremot positiv och uppgår till 91,3 Mnkr. 

Investeringarna under perioden uppgår till 61,4 Mnkr att 
jämföra med budgeterade 202,5 Mnkr. Prognosen är att 133,9 
Mnkr kommer att förbrukas under 2022. Anledning till den 
beloppsmässigt stora avvikelsen mot budget är främst 
senareläggning av projekt. Helårsprognosen för investeringar är 
112,8 Mnkr. 
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För vidare information om orsakerna till avvikelser för såväl 
drift- som investeringsbudgeten hänvisar vi till delårsrapporten 
samt de nämndvisa rapporterna. 

De finansiella målen är uppfyllda per 2022-08-31. 

Den gemensamma kommunala verksamheten, d v s 
kommunkoncernens resultat per 2022-08-31 uppgår till 97,7 
Mnkr att jämföra med 77,8 Mnkr föregående år. 
Helårsprognosen beräknas till 92,8 Mnkr. 

Grunduppdragen och kvalitetsfaktorerna uppnås till stor del på 
övergripande nivå tillsammans med de finansiella målen och 
därmed uppnås god ekonomisk hushållning efter åtta månader. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

• Godkänna delårsrapporten. 

_______ 
 
För kännedom:  
Ekonomienheten 
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KS §133/22   Dnr: KS 2022/198 
 
Uppföljning av arbetet med Kommunkompassen 2022 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att 
kontinuerligt redovisa pågående arbete inom utvecklingsarbetet 
gällande kommunkompassen. 

Fyra huvudprocesser pågår: 

• Mötesforum 

• Tillsammans! – koncernövergripande värdegrund 

• Implementering och revidering av tillitsbaserad styrning 

• Hur vill vi formera laget? 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta tacka för 
informationen. 

_______ 
 
För kännedom:  
Kommundirektör 
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KS §134/22   Dnr: KS 2022/154 
 
Taxa för kommunens avgifter inom alkohol tobak och 
liknande produkter receptfria läkemedel och 
tobaksfria nikotinprodukter 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta ny 
taxa för kommunens avgifter inom områdena 
serveringstillstånd, tobakstillstång, receptfria läkemedel, 
elektroniska cigaretter, folköl samt den nya lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter. 

Ärendebeskrivning 

När regeringen aviserade att en ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter ska börja gälla ifrån 1 augusti 2022 började en 
ny taxa arbetas fram. Lagen kommer inte tas förrän i juni 2022 
vilket ger kommunen en kort tid att hinna med en ny taxa till 
årsskiftet. Därför är det av vikt att taxan tas innan lagen i sin 
helhet är utformad. Samtidigt omarbetades taxorna för 
serveringstillstånd och tobakstillstånd. Även tillsynsavgifter för 
serveringstillstånd, tobakstillstånd, receptfria läkemedel, 
elektroniska cigaretter, samt för folköl. Detta gjordes då den 
senaste indexjusteringen inte var planerad från början och 
arbetstimmarna behövdes justeras i efterhand. Ytterligare så 
medför de ökade tillsynsavgifterna för tobakstillstånd en 
motivering att avrunda timtaxan neråt. Samtidigt gjordes en ny 
bedömning av handläggningstiden som sänktes. Det medför 
också en lägre ansökningsavgift inom vissa områden. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta ny 
taxa för kommunens avgifter inom områdena 
serveringstillstånd, tobakstillstång, receptfria läkemedel, 
elektroniska cigaretter, folköl samt den nya lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter. 
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_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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KS §135/22   Dnr: KS 2022/178 
 
Taxa för kommunens avgifter inom 
livsmedelslagstiftningen 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta ny 
taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen. 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har utfärdat en ny förordning om avgifter inom 
livsmedelskontrollen (2021:176) (LAF). Enligt LAF ska en 
kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet ska täckas av avgifter. Avgifterna ska 
fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen enligt 
av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. LAF anger 
vidare att avgifterna ska beräknas så att det finns tillräckliga 
finansiella resurser. Kommunerna måste också förhålla sig till 
kommunallagens principer om självkostnad när de tar ut 
avgifter för livsmedelskontrollen.  

Det tidigare systemet med årliga avgifter innebar en skyldighet 
för kommunerna att årligen ta ut en avgift från alla registrerade 
verksamheter oavsett om kontroll utfördes under året eller inte. 
Avgifterna var schabloniserade (avgiften är baserad på 
riskklassning) och fördelade över flera år. Kontrollen utfördes 
enligt kontrollmyndighetens kontrollplan och innebar att varje 
verksamhet skulle kontrolleras motsvarande sin riskklassning 
och avgift inom en treårsperiod. 

Med införandet av efterhandsdebitering ska det inte längre tas 
ut en fast årlig avgift för den ordinarie livsmedelskontrollen. En 
avgift ska i stället debiteras den enskilde efter utförd kontroll. 
Att ersätta ett förhandsdebiteringssystem som har 
schablonavgifter med ett efterhandsdebiteringssystem innebär 
att helt nya taxebestämmelser behöver beslutas av 
kommunfullmäktige.  

Nuvarande timtaxa om 985 kronor har gällt sedan 1 januari 
2012. Med ny beräkning av kostnaden brunnar timavgiften på 
1165 kronor.  
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Inom Miljösamverkan Värmland Örebro län låg 2020 timtaxan 
på 1138 kronor i medel. Den högsta taxan var då 1284 kronor 
och den lägsta 950 kronor. I hela landet varierade taxan mellan 
840 och 1536 kronor. I genomsnitt låg timtaxan för planerad 
kontroll då på 1159 kronor. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta ny 
taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen. 

_______  

För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 15 (35) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-10-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §136/22   Dnr: KS 2022/194 
 
Redovisning av medborgarförslag som är överlåtna till 
nämnder från 1 juli 2021 till och med 30 juni 2022 
 

Beslut 

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder från 1 
juli 2021 till och med 30 juni 2022 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige § 32 ska det vid 
fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisas de 
medborgarför som överlåtits till nämnder att besvara. 

Kanslienheten har i en förteckning redovisat medborgarförslag 
överlåtna till nämnder från 1 juli 2021 till och med 30 juni 2022. 

Förslag till beslut 
Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder från 1 
juli 2021 till och med 30 juni 2022 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
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KS §137/22   Dnr: KS 2022/197 
 
Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade 
per 30 juni 2022 
 

Beslut 

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 30 
juni 2022 överlämnas till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska 
kommunstyrelsen vid fullmäktiges april- och 
oktobersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. 

Kanslienheten har i en förteckning redovisat de motioner som 
inte är slutbehandlade per 30 juni 2022. 

Förslag till beslut 
Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 30 
juni 2022 överlämnas till kommunfullmäktige. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
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KS §138/22   Dnr: KS 2022/206 
 
Skattesats 2023 - Utdebitering 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

• Utdebiteringen för år 2023 fastställs till 22:30 per 
skattekrona. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2022 fastställdes av 
kommunfullmäktige den 2021-11-22 till 22:30 kronor per 
skattekrona. 

Förslaget innebär oförändrad skattesats år 2023. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

• Utdebiteringen för år 2023 fastställs till 22:30 per 
skattekrona. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ulf Axelsson (V) avstår från att delta i beslutet. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Ekonomienheten 
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KS §139/22   Dnr: KS 2022/221 
 
Mötesplats Lindbacka 
 

Beslut 

Tillväxtförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen får tillsammans i uppdrag att ta fram ett 
förslag för Mötesplats Lindbacka med tillhörande förslag kring 
organisation och budget.  

Ett förslag på identifierade och prioriterade målgrupper, 
innehåll och organisation med tillhörande budget presenteras 
på kommunstyrelsens sammanträde i december 2022. 

Kommunstyrelsen beslutar att Lindesbergs kommun utreder 
möjligheten att utveckla mötesplatser på andra platser i 
kommunen. 

Ärendebeskrivning 

Sedan många år tillbaka har flertalet olika motioner och 
medborgarförslag inkommit gällande diverse förslag om att 
kommunen bör skapa ett allaktivitetshus/ungdomens 
hus/mötesplats m.m. Senast denna fråga var uppe var 2016 men 
då fanns inte organisatoriska eller finansiella förutsättningar att 
kunna gå vidare.  

Nu finns den nya Lindbackaskolan på plats, och dess 
användnings-område utöver skoltid har diskuterats. Skolan 
erbjuder möjligheter med fina lokaler och utemiljöer som 
betydligt fler skulle kunna använda än enbart skolans elever.  

För att långsiktigt kunna bygga upp denna mötesplats som så 
länge har diskuterats i kommunen och erbjuda efterfrågade 
aktiviteter efter skoltid behöver frågan utgå från ett 
kommunövergripande perspektiv där fler aspekter beaktas. Det 
handlar dels om att identifiera vad Lindbackaskolan kan 
användas till efter skoltid, vilka målgrupper som kan 
identifieras, vilka behov och önskemål som finns, vilka ytor som 
kan vara lämpliga att använda. Det handlar också om att skapa 
en långsiktig och hållbar organisation för detta som kan ta hand 
om identifierad verksamhet efter skoltid.  
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Idag har tillväxtförvaltningen i uppdrag att hyra ut kommunens 
idrottslokaler efter skoltid till föreningslivet men förvaltningen 
har inte någon organisation eller personella resurser i form av 
vaktmästeri,  administration m.m. som fysiskt kan finnas på 
plats under den tid som skolans lokaler är uthyrda och nyttjas. 
Dagens system bygger på att föreningarna själva tar ansvar för 
lokalerna under den tid som de är där och att de öppnar och 
låser dörrarna när de kommer och går. Några övriga vuxna 
personer finns inte på plats under kvällstid, helger och lov vid 
föreningsuthyrningarna. 

Under våren initierade kommundirektören ett uppdrag till 
förvaltningscheferna på tillväxt-, barn- och utbildning samt 
socialförvaltningen att se över hur förvaltningarna tillsammans 
kan skapa en levande och inkluderande mötesplats på 
Lindbacka efter skoltid. 

Förvaltningscheferna har tillsammans med strategerna 
identifierat behovet av att ta fram en förstudie där bland annat 
önskemål, behov och målgrupper behöver preciseras som 
underlag till ett förslag om organisation för att kunna stödja den 
verksamhet som skulle kunna erbjudas på Lindbackaskolan efter 
skoltid. Ett förslag på identifierade och prioriterade målgrupper, 
innehåll och organisation presenteras på KS i december. 

Förslag till beslut 
Tillväxtförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen får tillsammans i uppdrag att ta fram ett 
förslag för Mötesplats Lindbacka med tillhörande förslag kring 
organisation och budget.  

Ett förslag på identifierade och prioriterade målgrupper, 
innehåll och organisation med tillhörande budget presenteras 
på kommunstyrelsens sammanträde i december 2022. 
Ledamöternas förslag till beslut 

Markus Lundin (KD) föreslår följande tillägg: 

• Att Lindesbergs kommun utreder möjligheten att 
utveckla mötesplatser på andra platser i kommunen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Markus Lundins (KD) tilläggsförslag, och finner så beslutat. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-10-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

_______ 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef Tillväxt 
Förvaltningschef Barn- och utbildning 
Förvaltningschef Socialförvaltning 
Kommundirektör 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-10-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §140/22   Dnr: KS 2021/126 
 
Ombudgetering av investering 2021-2022 för  Barn- 
och utbildningsnämnden 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Ombudgetera 7 000 000 kronor för investeringsprojekt 
Lindbackaskolan (950 50) 

2. Ombudgetera 100 000 kronor för investeringsprojekt 
Inventarier grundskolan (950 76) 

3. Ombudgetera 200 000 kronor för investeringsprojekt IT 
på Brotorp/Lindbacka (950 51) 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har begärt att beloppen förtydligas 2022-03- 29 
§42/22.  

Barn och utbildningsnämndens behov bedöms uppgå till 
sammanlagt 7,3 Mnkr enligt bilaga som föreslås ombudgeteras till 
år 2022 för att färdigställa påbörjade projekt. 

Pågående investeringsprojekt 2021–2022 inom Barn- och 
utbildningsnämndens områden är; 950 50, Lindbackaskolan, 
behov 7 000 000 kronor. 

Behoven består av 3 delar: 

• Tillgänglighet & säkerhet  

• Färdigställa sista fasen av projektet  

• Levererade varor och tjänster som ej är fakturerade före 
2022  

Inventarier inom tillgänglighet och säkerhet som är kvar att 
finansiera är exempelvis: säkerhetsskåp, kopieringsmaskiner, 
räddningsmadrasser, ramp vid gradäng, ljuddämpande 
utrustning, AV-utrustning, dörrar/passager, 
solskyddsautomatik, frosting av fönster och tavlor mm. 
950 76, Inventarier grundskolan, behov 100 000 kronor. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-10-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Behoven är kopplade till elevhälsans lokaler, hemkunskapssalar och 
ljuddämpande åtgärder. Det mesta är klart 2021, men vissa delar 
kvarstår att åtgärda under 2022, kostnad för dessa uppgår till ca 139 
000 kr. 

950 51, IT på Brotorp/Lindbacka, behov 200 000 kronor 

Försenade leveranser gör att vissa planerade åtgärder 2021 
faller över på 2022 och faktureras under innevarande år, 
exempel på försenade leveranser är bland annat 20 
accesspunkter. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Ombudgetera 7 000 000 kronor för investeringsprojekt 
Lindbackaskolan (950 50) 

2. Ombudgetera 100 000 kronor för investeringsprojekt 
Inventarier grundskolan (950 76) 

3. Ombudgetera 200 000 kronor för investeringsprojekt IT 
på Brotorp/Lindbacka (950 51) 

_______ 
 
För åtgärd: 
Ekonomienheten 
För kännedom: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-10-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §141/22   Dnr: KS 2021/247 
 
Finansiering av badhuset Energikällan 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Teckna hyresavtal och samverkansavtal mellan Besök 
Linde AB och Lindesbergs kommun gällande driften av 
badhuset Energikällan. 

• Begära utdelning ur Linde Stadshus AB på 12,7 miljoner 
kronor årligen för att finansiera driftkostnaden för 
badhuset Energikällan. 

• Revidera budget för år 2023 innebärande att Finansiella 
intäkter ökar med 12,7 Miljoner och tillväxtnämnden 
erhåller ett ramtillskott med motsvarande belopp.  

Ärendebeskrivning  

Besök Linde AB har uppdraget att ansvara för drift och 
finansiering av badhuset Enerigkällan. Driften sköts av personal 
anställda i Besök Linde AB och finanseringen sker via 
koncernbidrag inom Linde Stadshus ABs bolagskoncern.  

Ändamålet med Besök Linde AB verksamhet och har diskuterats 
i Linde Stadshus AB styrelsen. Uppdrag har getts till VD att se 
över Ägardirektiv, skapa tydlighet i uppdrag och finansiering.  

Styrelsen för Linde Stadshus AB gav vid sammanträdet 8 juni 
2021 § 19/21 VD för Linde Stadshus AB Henrik Arenvang i 
uppdrag att fortsätta arbetet med ärendet utifrån ett ”Upprätta 
avtal mellan Besök Linde AB och kommunen gällande badhuset, 
på liknande sätt som för Lindesberg Arena”.  

Styrelsen för Linde Stadshus AB godkände förslaget till 
finansiering av badhuset och ändamålet för Besök linde ABs 
verksamhet vid styrelsens sammanträde 28 september 2021.  

Vid styrelsesammanträdet 9 juni 2022 i Linde Stadshus AB gavs 
uppdraget till Kommundirektör / VD att skriva till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige gällande finansieringen 
av badhuset.  
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-10-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Styrelsen gav i uppdrag till kommundirektören att 
sammanställa beslutsunderlag till kommunfullmäktige. 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Teckna hyresavtal och samverkansavtal mellan Besök 
Linde AB och Lindesbergs kommun gällande driften av 
badhuset Energikällan. 

• Begära utdelning ur Linde Stadshus AB på 12,7 miljoner 
kronor årligen för att finansiera driftkostnaden för 
badhuset Energikällan. 

• Revidera budget för år 2023 innebärande att Finansiella 
intäkter ökar med 12,7 Miljoner och tillväxtnämnden 
erhåller ett ramtillskott med motsvarande belopp. 

_______ 

 
För åtgärd: 
Kommundirektör 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-10-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §142/22   Dnr: KS 2022/148 
 
Redovisning ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen kvartal 1 år 2022 
 

Beslut 

Redovisning ej verkställda beslut kvartal 1 år 2022 överlämnas 
till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL (Socialtjänstlagen) är kommunerna 
skyldiga att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL, 
samt 28 f-h §§ LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) enligt 9 § LSS, som ej verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. Även beslut som har avbrutits och ej 
verkställts inom tre månader ska rapporteras.  

Rapporteringen sker kvartalsvis till IVO, inspektionen för vård och 
omsorg, i samband med denna rapportering skall socialnämnd 
informeras och sedan överlämnas till kommunfullmäktige.  

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 
Redovisning ej verkställda beslut kvartal 1 år 2022 överlämnas 
till kommunfullmäktige. 

_______ 
 
För kännedom: 
Socialnämnd 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-10-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §143/22   Dnr: KS 2022/195 
 
Kommunstyrelsens sammanträdestider år 2023 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar sammanträdestider för år 2023 
gällande kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott: 

Kommunstyrelsen 
(beredande) 
Tisdagar kl. 09.00 

Kommunstyrelsen 
(beslutande) 
Tisdagar kl. 09.00 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSau) 
Tisdagar kl. 09.00 

17 januari 31 januari  
14 februari 28 februari 7 februari 
14 mars 28 mars 7 mars 
11 april 24 april 4 april 
9 maj 23 maj 2 maj 
30 maj 13 juni  
15 augusti 29 augusti  
12 september 26 september 5 september 
10 oktober 24 oktober 3 oktober 
14 november 28 november 7 november 
5 december 19 december 12 december 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ordförande rätt att besluta om 
ytterligare sammanträdestider för utskottet, då behov uppstår. 

Kanslienheten får i uppdrag att se över om kommunstyrelsen 
beredande den 10 oktober 2023 kan byta datum och dag. 

Ärendebeskrivning 

Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för 
år 2023 för kommunstyrelsen.  

Hänsyn har tagits till sammanträdestider för övriga nämnder i 
Lindesbergs kommun, ekonomiska årshjulet, sportlov, påsklov 
och höstlov. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-10-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar 
sammanträdestider för år 2023 gällande kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsen 
(beredande) 
Tisdagar kl. 09.00 

Kommunstyrelsen 
(beslutande) 
Tisdagar kl. 09.00 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSau) 
Tisdagar kl. 09.00 

17 januari 31 januari  
14 februari 28 februari 7 februari 
14 mars 28 mars 7 mars 
11 april 24 april 4 april 
9 maj 23 maj 2 maj 
30 maj 13 juni  
15 augusti 29 augusti  
12 september 26 september 5 september 
10 oktober 24 oktober 3 oktober 
14 november 28 november 7 november 
5 december 19 december 12 december 

Samt att kommunstyrelsen beslutar att ge ordförande rätt att 
besluta om ytterligare sammanträdestider för utskottet, då 
behov uppstår. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) föreslår följande tillägg: 

• Kanslienheten får i uppdrag att se över om 
kommunstyrelsen beredande den 10 oktober kan byta 
datum och dag, då kommunstyrelsen beredande och 
regionfullmäktige genomförs på samma dag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Bengt Storbackas (S) tilläggsförslag, och finner så beslutat. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
 

 



 

 Sammanträdesprotokoll 28 (35) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-10-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §144/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
2022-09-01 Fullmakt Samhällsbyggnadsförbundet 
upphandling containerhyra transporter 
omhändertagande upphandling Transporter och 
återvinning av avfall Dnr SBB2021-1110 Dnr KS 
2022/85 

  

 
2022-04-05 USS § 12 Framtagande av förstudie med 
tidplan och kostnadskalkyl för byggklara villatomter i 
Eksta Ängeby Fellingsbro Dnr KS 2022/252 

  

 
2022-04-05 USS § 12 Framtagande av förstudie med 
tidplan och kostnadskalkyl för byggklara villatomter i 
Mariedal i Frövi Dnr KS 2022/253 

  

 
2022-04-05 USS § 12 Framtagande av förstudie med 
tidplan och kostnadskalkyl för byggklara villatomter i 
Sörlunda i Lindesberg Dnr KS 2022/254 

  

 
2022-09-05 Fullmakt att genomföra samordnad 
upphandling av konsultstöd objektiv skattning - 
miljösamverkan Värmlands och Region Örebro län - 
Luftsamverkan Dnr KS 2022/85 

  

 
2022-10-05 Nyttjanderättsavtal mellan Lindesberg 
kommun och Rya Vattenverk ver 1-2 Rya 23:2 enligt 
punkt 3.5 i kommunstyrelsens delegationsordning Dnr 
KS 2022/260 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-10-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-10-05 Leasingavtal Lindesbergs kommun Rya 
Vattenverk ver 1-3 Rya 2:3 enligt punkt 3.5 i 
kommunstyrelsens delegationsordning Dnr KS 
2022/260 

  

 
2022-10-05 Yttrande över ansökan om antagning i 
hemvärnet jämlikt hemvärnsförordningen 2022-07-27 
Dnr KS 2022/192 

  

 
2022-10-05 Yttrande över ansökan om antagning i 
hemvärnet jämlikt hemvärnsförordningen 2022-07-27 
Dnr KS 2022/192 

  

 
2022-10-05 Yttrande över ansökan om antagning i 
hemvärnet jämlikt hemvärnsförordningen 2022-09-20 
Dnr KS 2022/192 

  

 
2022-07-08 Avtal med Postnord inför val 2022 Dnr KS 
2022/85 

  

 
2022-09-09 Avtal Förmånscyklar 2022 46 st 
kontraktsnr 50511097 Dnr KS 2022/85 

  

 
2022-06-12 Yttrande över ansökan om antagning i 
hemvärnet jämlikt hemvärnsförordningen 2022  203 FJS 
K3 Dnr KS 2022/192 

  

 
2022-05-18 Avtal mellan Lindesbergs Ljusnarsbergs 
kommun och Region Örebro län om samfinansiering av 
busstrafik mellan Kopparberg och Lindesberg linje 308 
Dnr KS 2021/309 

  

 
2022-09-19 Godkännande av förrättning Avstyckning 
från Mariedal 1:1 till Mariedal 1:20 Dnr T22182 Dnr 
AKK2015/403 

  

 
2022-09-21 Hyreskontrakt Björkhagaskolan 2022-
2047 Björkhyttevägen 47-55 Hagaberg 9:5 kontraktsnr 
13202-2001 Dnr KS 2022/8 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-10-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-09-21 Hyreskontrakt Daglig verksamhet 2022-
2047 Norslund 1:2 kontraktsnr 13719-2001 Dnr KS 
2022/8 

  

 
2022-07-24 Yttrande över ansökan om antagning i 
hemvärnet jämlikt hemvärnsförordningen 2022 20 
Bärgare T2 Dnr KS 2022/192 

  

 
2022-08-25 Ramavtal Loxia Mälardalen AB Dnr 
SBB2022-344 enligt punkt 4.1 i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr KS 2022/186 

  

 
2022-09-28 Besvärshänvisning med sekretessprövning 
av köpebrev KS 2018/258-5 som utlämnas delvis 
maskad med hänvisning till OSL 15 kap 2 § Dnr KS 
2022/242 

  

 
2022-09-30 Yttrande över bildande av naturreservatet 
Rasbackstjärn Dnr 511-546-2022 enligt punkt 1.6 
Brådskande ärenden i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr KS 2022/222 

  

 
2022-09-30 Yttrande över geografisk utökning av 
naturreservatet Liaskogen Dnr 511-3119-2016 enligt 
punkt 1.6 Brådskande ärenden i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr KS 2022/223 

  

 
- Remiss ut Medborgarförslag om ett låsbart cykelgarage 
i centrala Lindesberg Dnr KS 2021/298 

  

 
- Remiss ut Motion från Jari Mehtäläinen Tom Persson 
Fredrik Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i 
svenska för anställning inom äldreomsorgen Dnr KS 
2021/254 

  

 
2022-09-06 Yttrande över ansökan om tillstånd 
Affischering samt liten cirkus 6-8 september 2022 Dnr 
A480.6632022 Dnr KS 2022/12 

  

 
2022-07-13 Yttrande i ärende A389.642 2022 Dnr KS 
2022/12 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-10-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-09-19 Yttrande över Förlängning av 
tidsbegränsat bygglov för elevhem Trendingen 15:3 dnr 
s-2022-747:3 Dnr  

  

 
2022-09-26 Yttrande över ansökan om tillstånd 
Byggställning container lift sept-dec 2022 Widén & 
Erikson Bygg AB Dnr A512.6722022 Dnr KS 2022/12 

  

 
2022-09-30 KS 2022_12-120 Yttrande över ansökan om 
tillstånd Byggställning Kungsgatan 18 
Borgmästaregatan Arnessons Bygg och Anläggning AB 
Dnr A528.040_2022 Dnr KS 2022/12 

  

 
2022-08-31 Yttrande över ansökan om tillstånd 
gällande valaffischer för Miljöpartiet de gröna i 
Lindesberg kommun Dnr A451.7252022.doc Dnr KS 
2022/12 

  

 
2022-08-31 Yttrande över ansökan om tillstånd 
gällande valaffischer för Moderata samlingspartiet 
Lindesberg Dnr A44.2712022.doc Dnr KS 2022/12 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-10-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §145/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
2022-07-01 Rapport från vänortsbesök i Tyskland 
Hassberge 50-års firande 1-4 juli 2022 Dnr KS 2022/218 

  

 
2022-09-01 Minnesanteckningar från 
Brottsförebyggnade rådet BRÅ 1 september 2022 Dnr  

  

 
2022-09-01 Samhällsbyggnadsnämnden § 151 Beslut 
att anta detaljplan för Brodalen 2_6 med flera Hemköp 
Dnr S-2021-106 Dnr  

  

 
2022-09-01 Beslut Region Örebro län § 58 
samhällsbyggnadsnämnden Regional Cykelplan 2022 
Dnr 21RS8370 Dnr KS 2022/81 

  

 
2022-09-02 Protokoll kommunövergripande 
samverkansgrupp KÖS 2 september 2022 Dnr KS 
2022/98 

  

 
2022-10-03 Dom Överklagan laglighetsprövning KS § 
149 beslut 2021-11-21 Fanthyttans Vattensamfällighet 
Karlstad FR målnr 5898-21 - Avslag överklagan Dnr KS 
2021/302 

  

 
2022-09-06 Protokoll från Gemensam nämnd för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 6 
september 2022 Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-10-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-09-08 Beslut från regeringen Uppdrag att vidta 
energibesparingsåtgärder inom den statliga 
förvaltningen Dnr  

  

 
2022-09-08 Revisionsrapport Granskning Framtidens 
äldreomsorg  2022 Dnr KS 2022/231 

  

 
2022-09-09 Patientnämnden §19 PN Verksamhetsplan 
med budget 2023 för patientnämnden och 
Patientnämndens kansli Dnr  

  

 
2022-03-10 Svar från kostchef på KS 2022/18-22  om 
matsvinn på äldreboenden Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-09-10 Svar om A-traktorer och störande musik 
vid Circle K i Lindesberg Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-09-12 Beslut om naturreservatet Grönbo Dnr 
511-3170-2022 författningssamling 18FS 2022:12 Dnr 
KS 2022/180 

  

 
2022-09-14 Positivt bemötande och bra arrangemang 
samt lokaler för idrottsevenemanget TV-Pucken Dnr KS 
2022/18 

  

 
2022-09-15 Ljusnarsberg KF § 76 Taxa för kommunens 
avgifter inom alkohol tobak och liknande produkter 
receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 
Dnr KS 2022/154 

  

 
2022-09-15 Ljusnarsberg KF § 75 Tillägg i reglemente 
för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Dnr KS 
2022/78 

  

 
2022-09-20 Underrättelse om aktbilaga 81-84 för 
kännedom Överklagan Eolus Vind AB mot Länsstyrelsen 
i Örebro län Svea HR M 11168-21 aktbil 87 Dnr KS 
2022/47 

  

 
2022-09-20 Svar från kommunstyrelsens ordförande 
på frågor om placering av Lindemarken 2022 Dnr KS 
2022/18 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-10-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2022-09-22 Synpunkter och frågor om placering av 
Lindemarken 2022 Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-09-23 Svar på synpunkter om placering av 
Lindemarken 2022 samt återkoppling från person med 
synpunkter Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-09-26 Svar från polisen om motorburen ungdom 
som spelar musik med hög volym Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-09-27 Underrättelse om aktbilaga 88-91 för 
kännedom Överklagan Eolus Vind AB mot Länsstyrelsen 
i Örebro län Svea HR M 11168-21.pdf Dnr KS 2022/47 

  

 
2022-09-27 Protokoll Specifikt samverkansråd för 
skola utbildning och kompetensförsörjning 21 
september 2022 Dnr  

  

 
2022-08-29 Synpunkt om askkopp utanför Lindesbergs 
Arena - skickat till fastighetsägaren VD Roger Sixtensson 
Fastigheter i Linde AB Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-09-29 Ansökan om tillstånd till nuvarande 
produktion sulfatmassa kartong i Frövi BillerudKorsnäs 
Skog & Industri AB Aktbilaga 149-153 och 157 
Kungörelse M 7332-17 Dnr  

  

 
2022-09-29 KS 2022/18-72 - Svar om A-traktorer och 
störande musik vid Circle K i Lindesberg Dnr KS 
2022/18 

  

 
2022-09-29 Svar från samhällsbyggnadsförvaltningen 
KS 2022/18-68 - Synpunkter om skötsel av växter på 
trottoarer - inkom direkt till kommunstyrelsens 
ordförande Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-08-31 Ljusnarsberg KS § 226 Medfinansiering av 
Leader Bergslagen 2023-2027 Dnr KS 2021/243 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-10-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-08-31 Frågor om placering av Lindemarken 2022 
- skickat till kommundirektör och kommunstyrelsens 
ordförande Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-08-31 Synpunkter om skötsel av växter på 
trottoarer - inkom direkt till kommunstyrelsens 
ordförande Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-10-06 Protokoll från Bergslagsbanans lednings- 
och tjänstemannagruppmöte den 8 september 2022 Dnr 
 
2022-10-24   Delårsrapport jan-aug övriga 
verksamheter Renhållning Räddningstjänst 
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