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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-05-18  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-05-18 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Kommunstyrelseförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-15:00 

Beslutande: Bengt Storbacka (S), ordförande 
Linda Svahn (S) 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Tommy Kragh (S) 
Jonas Kleber (C), vice ordförande 
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) 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Anette Persson, controller 
Rouzbeh Isa, kanslienheten 
Ebba Jansson, kanslienheten 
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 
Tommy Lönnström (SD), ej tjänstgörande ersättare 

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M) med Tommy Kragh (S) som ersättare 

Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten tisdag den 25 maj 2021 kl. 15:00 
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Underskrifter  
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
65 - 77 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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Ärendeförteckning 

 
§65/21 Godkännande deltagande på distans 
  
§66/21 Kommundirektören informerar 
  
§67/21 Ekonomiskuppföljning mars 2021 
  
§68/21 Mål och Budget 2021 revidering 
  
§69/21 Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024 
  
§70/21 Uppsiktsplikt integration april 2021 för kommunstyrelsen 
  
§71/21 Redovisning kommunalt partistöd 2020 
  
§72/21 Kommunledningskontorets uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete 2020 
  
§73/21 Nerikes Brandkår årsredovisning 2020 
  
§74/21 Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2020 
  
§75/21 Sommargåva till kommunanställda 2021 
  
§76/21 Delegationsärenden 
  
§77/21 Meddelanden 
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KS §65/21   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 §66/21   Dnr:  
 
Kommundirektören informerar 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen 
och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektören informerade om följande på 
kommunstyrelsen i april 2021: 
 

• Utredning av ägarstyrningen Samhällsbyggnad 
• Revidering av den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) 
• Corona 

 
Lägesbild 

• Socialförvaltningen 
• Barn- och utbildningsförvaltningen 
• Tillväxtförvaltningen 
• Samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Kommunstyrelseförvaltningen 
• Ordinarie linjeorganisation (ingen särskild krisledning) 
• En andra utvärdering av ”krisledningsstabsarbete”-pågår 
• 20 maj, gemensam utvärdering i länet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen 
och lägger den till handlingarna. 

_____ 
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KS §67/21   Dnr: KS 2021/38 
 
Ekonomiskuppföljning mars 2021 
 

Beslut 

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

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. Efter tre månader så visar 
kommunens verksamheter på ett underskott mot budget med 
14,1 Mnkr, och finansen (skatter, bidrag med mera) visar på ett 
överskott med 21,5 Mnkr 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 -16,7 Mnkr. Prognosen 
för helåret visar på ett resultat med -18,2 Mnkr.  Socialnämnden 
har en helårsprognos på - 53,9 Mnkr mot budget, Barn- och 
utbildningsnämnden har en helårsprognos på – 17 Mnkr mot 
budget och tillväxtnämnden – 4 Mnkr mot budget. Finansen 
prognos är +46,2 Mnkr mot budget. Det största överskottet på 
finansens prognos avser skatter, generella statsbidrag och 
pensioner. Mer detaljerad information om avvikelserna finns i 
månadsuppföljningen för mars. 

Förslag till beslut 

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

 
 
 
 
 
 



 

 Sammanträdesprotokoll 7 (35) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

_____ 
 
För åtgärd:  
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tillväxtnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
För kännedom: 
Samtliga förvaltningschefer 
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KS §68/21   Dnr: KS 2020/135 
 
Mål och Budget 2021 revidering 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Anta reviderad Mål och budget för år 2021 innebärande 
att skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning 
ökar med 33 000 000 kronor. 

2. Bevilja tilläggsanslag till Socialnämnden med 25 000 000 
kronor, Tillväxtnämnden med 2 000 000 kronor samt 
Kommunstyrelsen med 6 000 000 kronor. 

3. Finansiering sker genom omdisponering av medel från de 
ökade intäkterna enligt punkt 1. 

Ärendebeskrivning 
Vid Mål- och budgetseminarium 2021-05-04 lämnades 
information om att skatteintäkterna, inklusive generella 
statsbidrag och utjämning innebär ökade intäkter i förhållande 
till antagen budget för 2021 med totalt 33 000 000 kronor. Detta 
enligt april månads skatteunderlagsprognos. Beloppet fördelas 
enligt följande: 
 

Mnkr Budget 2021 Ökade intäkter Reviderad 
budget 

Skatteintäkter 1078,8 28 1106,8 

Generella 

statsbidrag och 

utjämning 

481,4 5 486,4 

Majoriteten föreslår att de ökande intäkterna används för att 
förstärka driftbudgetramarna enligt följande:  

Socialnämnden   25 000 000 kronor  
Tillväxtnämnden, Sfi  2 000 000 kronor 
Kommunstyrelsen, planeringsreserv  6 000 000 kronor 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Anta reviderad Mål och budget för år 2021 innebärande 
att skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning 
ökar med 33 000 000 kronor. 

2. Bevilja tilläggsanslag till Socialnämnden med 25 000 000 
kronor, Tillväxtnämnden med 2 000 000 kronor samt 
Kommunstyrelsen med 6 000 000 kronor. 

3. Finansiering sker genom omdisponering av medel från de 
ökade intäkterna enligt punkt 1. 

 
Sammanträdet ajourneras kl. 09:15- 09:25 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
M, KD och L yrkar på följande ändringsförslag på punkt 2 i 
förslag till beslut: 
 
• Bevilja tilläggsanslag till Socialnämnden med 25 000 000 

kronor, Tillväxtnämnden med 2 000 000 kronor samt Barn- 
och utbildningsnämnden 3 000 000. Resterande 3 000 000 
lägg till i årets resultat. 

 
M, KD och L yrkar på följande tilläggsförslag: 
 
• Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i 

uppdrag att upphandla en konsult som ska göra en översyn 
av socialförvaltningens arbete med huvudsaklig inriktning på 
att gå igenom arbetsmetoder, digitala hjälpmedel samt hur 
arbetet är organiserat. Syftet med utredningen är att ge stöd 
till förvaltningen och nämnden att effektivisera sitt arbete 
utan att ge avkall på kvalitén. I utredningen skall också ingå 
jämförande studier för att få del av hur framgångsrikt 
förändrings- och utvecklingsarbetearbete med att 
effektivisera (sänka kostnader) genomförs i andra 
kommuner inom socialförvaltningens område. 
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Arbetet skall mot bakgrund av de mycket stora 
budgetunderskotten bedrivas skyndsamt och påbörjas så 
snart som möjligt. 
 
Kommundirektören skall leda arbetet och skall till 
kommunstyrelsen fortlöpande rapportera om arbetets 
fortskridande. 
 
Kostnad för utredningen skall finansieras med medel från 
kommunstyrelsens projektmedel. 

 
Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar bifall till punkt 1 och 3  
i majoritetens förslag till beslut. 
 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar bifall till M, KD och L:s 
ändringsförslag. 
 
Lillemor Bodman (M) Nils Detlofsson (L) och Marcus Lundin 
(KD) yrkar bifall till M, KD och L ändringsförslag samt 
tilläggsförslag. 
 
Linda Svahn (S), John Omoomian (S), Tommy Kragh (S), Mathz 
Eriksson (C), Jonas Kleber (C) och Ulf Axelsson (V) yrkar bifall 
till majoritetens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer majoritetens förslag mot M, KD och L:s 
ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
majoritetens förslag. 

Omröstning har begärts och den ska genomföras. Du som vill 
bifalla majoritetens förslag röstar JA och du som vill bifalla M, 
KD och L:s ändringsförslag röstar NEJ. 

   
Ordförande lägger sin röst 
sist 

Majoritetens förslag röstar: JA 

M, KD och L:s ändringsförslag röstar: NEJ 
    

Namn JA NEJ AVSTÅR 

Linda Svahn (S) x   
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John Omoomian (S) x   

Jonas Bernström (S) x   

Tommy Kragh (S) x   

Jonas Kleber (C) x   

Mathz Eriksson (C) x   

Ulf Axelsson (V) x   

Pär-Ove Lindqvist (M)  x  

Lillemor Bodman (M)  x  

Markus Lundin (KD)  x  

Nils Detlofsson (L)  x  

Fredrik Rosenbecker (SD)  x  

Jari Mehtäläinen (SD)  x  

Tom Persson (SD)  x  

Bent Storbacka (S) 
ordförande  

x   

Totalt 8 7  

 

Med 8 JA-röster för majoritetens förslag och 7 NEJ-röster för M, 
KD och L:s ändringsförslag beslutar kommunstyrelsen bifalla 
majoritetens förslag. 

Ordförande ställer M, KD och L:s tilläggsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelser avslår tilläggsyrkande. 

Omröstning har begärts och den ska genomföras. Du som vill 
bifalla M, KD och L:s tilläggsförslag röstar JA och du som vill avslå 
förslaget röstar NEJ. 

 
Ordförande lägger sin röst 
sist 

M, KD och L:s tilläggsförslag röstar: JA 

Avslå förslaget röstar: NEJ 
    

Namn JA NEJ AVSTÅR 

Linda Svahn (S)  x  

John Omoomian (S)  x  

Jonas Bernström (S)  x  
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Tommy Kragh (S)  x  

Jonas Kleber (C)  x  

Mathz Eriksson (C)  x  

Ulf Axelsson (V)  x  

Pär-Ove Lindqvist (M) x   

Lillemor Bodman (M) x   

Markus Lundin (KD) x   

Nils Detlofsson (L) x   

Fredrik Rosenbecker (SD)  x  

Jari Mehtäläinen (SD)  x  

Tom Persson (SD)  x  

Bent Storbacka (S) 
ordförande  

 x  

Totalt 4 11  

Med 4 JA-röster för M, KD och L:s tilläggsförslag och 11 NEJ-
röster för avslag beslutar kommunstyrelsen avslå M, KD och L:s 
tilläggsförslag. 

Reservationer 

M, KD, L, och SD reserverar sig mot kommunstyrelsen beslut om 
att avslå ändringsyrkandet. 

M, KD och L reserverar sig mot kommunstyrelsen beslut om att 
avslå tilläggsyrkandet. 
_____ 
För kännedom: 
Socialnämnden 
Tillväxtnämnden 
Ekonomienheten 
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KS §69/21   Dnr: KS 2021/126 
 
Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 
2023 - 2024 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. Mål och budget för år 2022 och VP 2023–2024 
budgetramar (nettokostnader) och investeringar antas. 
 

2. Investeringsvolymen för 
vatten/renhållningsverksamheten fastställs till 56 
miljoner kronor. Finansieringen kan ske med 
nyupplåning. Övriga investeringar finansieras med 
långfristig upplåning till 10 miljoner kronor. Låneramen 
för långfristig upplåning fastställs till maximalt 66 
miljoner kronor under 2022. 
 

3. Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 1 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka 
under planperioden 2022–2024. 
 

4. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramar skall 
hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att 
mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så 
gäller den ekonomiska ramen tills annat beslut fattas av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. (Skall 
fortsättningsvis framgå av årshjulet) 
 

5. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om 
omdisponeringar av budgeterade medel för projekt i 
investeringsbudget samt besluta om ombudgeteringar 
mellan åren för redan beslutade projekt. (Skall 
fortsättningsvis framgå av årshjulet) 

 
6. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, medges rätt att 

besluta om omdisponeringar av budgeterade medel för 
vatten/renhållningsprojekt. Kommunstyrelsen skall 
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informeras om detta i den månadsvisa uppföljningen 
efter beslut i direktionen. (Skall fortsättningsvis framgå 
av årshjulet) 
 

7. Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen är 61 541 000 kronor för år 2022. 
(kompensation för ökade lönekostnader efter genomförd 
löneöversyn 2022 tillkommer) 

 
8. Medlemsbidraget, inklusive hyresbidrag till Nerikes 

Brandkår är 30 717 000 kronor för år 2022. 

Ärendebeskrivning 
 
Enlig Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen ska 
kommunstyrelsen varje år besluta om årshjul för planering och 
uppföljning. Det innefattar arbetet med mål och budget, helårs- 
och delårsredovisningar, internkontroll, samt andra 
uppföljningar som kommunstyrelsen för att fullgöra sin 
uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen beslöt 2020-12-15 anta årshjul 
för 2021. 

Mål- och budgetprocessen påbörjades med en investeringsdag 
2021-02-02. Dagen var en förberedelse och grund utifrån ett 
strategiskt perspektiv för arbetet under våren med drift- och 
investeringsbudget, samt få en helhetsbild av 
investeringsbehoven de närmaste fem åren utifrån 
grunduppdrag och kvalité. De kommunala verksamheternas 
lokalbehov presenterades och fastighetsbolagens byggnationer 
av lokaler och bostäder. Vidare presenterades detalj-och 
översiktsplaner, Frövi verksamhetsområde och 
Samhällsbyggnadsförbundets behov inom såväl den skatte- som 
avgiftsfinansierade verksamheten. Investeringarna har även 
behandlats av utskottet för stöd och strategi 2021-03-09 och 
2021-04-27. Tillkommande driftkostnader (exklusive 
kapitalkostnader) för de objekt där så är aktuellt har även 
presenteras. 

Analysdagen genomfördes 2021-03-17. Under dagen lämnades 
en beskrivning av verksamheternas grunduppdrag utifrån vad 
som hände under föregående år och vilka slutsatser man kan dra 
av det. Befolkningsförändringar i kommunen och frågor som 
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arbetsgivare var andra områden som behandlades under dagen. 
De kommunala bolagen deltog även och presenterade sitt 
uppdrag utifrån bl a ägardirektivet. Syftet med dagen var att den 
skulle utgöra underlag för kommande planeringsprocess. 

Vid Mål- och budgetseminarium 2021-03-24 gavs en 
presentation av årsredovisningen 2020 samt de ekonomiska 
planeringsförutsättningarna, som exempelvis 
befolkningsprognos, prognos över volymjusteringar, 
skatteunderlag och omvärldsanalys. Kommunfullmäktiges 
grunduppdrag och kvalitetsfaktorer och utmaningar i framtiden 
behandlades. Även utrymme för politiska diskussioner fanns 
kring frågan – Vad krävs för att få en hållbar kommun utifrån de 
utmaningar som finns och kommer i framtiden utifrån ett 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart perspektiv. 

Vid Mål- och budgetseminarium 2021-05-04 lämnade 
förvaltningscheferna en analys av de effektiviseringar som 
gjordes 2020, presenterade vilka beslut som har tagits om 
effektivisering 2021 samt vad dessa innebär för 
verksamheterna. Arbetet med effektiviseringarna för åren 2023 
och 2024 berördes även. Skatteintäkterna har beräknats efter 
skatteunderlagsprognos per den 29 april 2021 och innebär 
ökade intäkter med cirka 30 miljoner kronor innevarande år och 
för aktuell planperiod. Förslag till investeringar presenterades 
även. 

Under dagen fanns även utrymme för politiska diskussioner 
inför fortsatt arbete med att fördela budgetramar. 
 
Majoritetens förslag innebär tillskott av driftbudgetramarna i 
förhållande till tidigare beslutad verksamhetsplan enligt 
följande: 
 
Socialnämnden: 25 Miljoner kronor 
Tillväxtnämnden, svenska för invandrare: 2 Miljoner kronor 
Kommunstyrelsen, planeringsreserv: 6 Miljoner kronor 

Investeringarna uppgår under planperioden till 352,8 miljoner 
kronor. 92,8 miljoner kronor för år 2022, 153,1 miljoner kronor 
för år 2023 samt 106,9 miljoner kronor för år 2024. Plan finns 
även för åren 2025–2026. 
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Vatten/renhållningsinvesteringarna beräknas lånefinansieras i 
sin helhet. Dessa uppgår till 56 miljoner kronor för år 2022, 116 
miljoner kronor för år 2023 och 70 miljoner kronor för år 2024. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 
 

1. Mål och budget för år 2022 och VP 2023–2024 
budgetramar (nettokostnader) och investeringar antas. 
 

2. Investeringsvolymen för 
vatten/renhållningsverksamheten fastställs till 56 
miljoner kronor. Finansieringen kan ske med 
nyupplåning. Övriga investeringar finansieras med 
långfristig upplåning till 10 miljoner kronor. Låneramen 
för långfristig upplåning fastställs till maximalt 66 
miljoner kronor under 2022. 
 

3. Finansiella mål – Årets resultat skall uppgå till minst 1 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Soliditeten skall vara oförändrad eller öka 
under planperioden 2022–2024. 
 

4. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramar skall 
hållas. Om en situation uppstår under löpande år så att 
mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så 
gäller den ekonomiska ramen tills annat beslut fattas av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. (Skall 
fortsättningsvis framgå av årshjulet) 
 

5. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om 
omdisponeringar av budgeterade medel för projekt i 
investeringsbudget samt besluta om ombudgeteringar 
mellan åren för redan beslutade projekt. (Skall 
fortsättningsvis framgå av årshjulet) 

 
6. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, medges rätt att 

besluta om omdisponeringar av budgeterade medel för 
vatten/renhållningsprojekt. Kommunstyrelsen skall 
informeras om detta i den månadsvisa uppföljningen 
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efter beslut i direktionen. (Skall fortsättningsvis framgå 
av årshjulet) 
 

7. Medlemsbidraget till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen är 61 541 000 kronor för år 2022. 
(kompensation för ökade lönekostnader efter genomförd 
löneöversyn 2022 tillkommer) 

 
8. Medlemsbidraget, inklusive hyresbidrag till Nerikes 

Brandkår är 30 717 000 kronor för år 2022. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M), Jari Mehtäläinen 
(SD), Marcus Lundin (KD) och Nils Detlofsson (L) avstår från att 
delta i beslutet och återkommer till kommunfullmäktige. 
 
Ulf Axelsson (V) avstår från att delta i beslutet. 
 
John Omoomian (S) och Jonas Kleber (C) yrkar bifall till 
majoritetens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller förslag till 
beslut och finner så beslutat. 
 
_____ 

För kännedom 
Samtliga nämnder 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Nerikes Brandkår 
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KS §70/21   Dnr: KS 2020/7 
 
Uppsiktsplikt integration april 2021 för 
kommunstyrelsen 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser att förutsättningar för integration är 
uppfylld enligt antaget årshjul för uppsiktplikt. 
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.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser att uppsiktsplikt gällande integration 
är uppfylld, enligt antaget årshjul för uppsiktplikt. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Sammanträdet ajourneras kl. 10:45- 10:55 
 
Nils Deltofsson (L) yrkar på återremiss med följande motivering: 
 
• Vill ha ytterligare svar från Falab Libo för att visa hur dem 

arbetar för att motverka bostadssegregationen samt hur 
samarbetet ser ut med andra aktörer.  

 
Lillemor Bodman (M) yrkar på följande ändringsförslag 

 
• Kommunstyrelsen anser att förutsättningar för integration 

är uppfylld enligt antaget årshulj för uppsiktsplikt. 
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Pär-Ove Lindqvist (M), Marcus Lundin (KD) och Tom Persson 
(SD) yrkar i första hand bifall till förslag om återremiss och i 
andra hand bifall till Lillemor Bodmans (M) ändringsförslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande ställer majoritet förslag mot Lillemor Bodmans (M) 
ändringsförslag och finner kommunstyrelsen beslutar enligt 
Lillemor Bodmans ändringsförslag. 

Reservationer 

Nils Detlofsson (L) reserverar sig mot beslutet och meddelar att 
han avser före justeringen lämna en skriftlig reservation. En 
skriftlig reservation har inkommit. 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) reserverar sig till förmån om förslag på 
återremiss. 
_____ 
För kännedom:  
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Tillväxtförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KS §71/21   Dnr: KS 2020/82 
 
Redovisning kommunalt partistöd 2020 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
utbetalning av partistöd för 2022 till partierna enligt följande: 

Socialdemokraterna 218 960 kronor 
Sverigedemokraterna 147 560 kronor 
Moderata Samlingspartiet 133 280 kronor 
Centerpartiet 104 720 kronor 
Miljöpartiet de Gröna 33 320 kronor 
Vänsterpartiet 61 880 kronor 
Liberalerna 33 320 kronor 
Kristdemokraterna 47 600 kronor 
Landsbygdspartiet oberoende 33 320 kronor 

Landsbygdspartiet oberoende har inte inkommit med en 
redovisning för 2020 eftersom de inte har fått sin utbetalning för 
2021 och inte kan redovisa vad de har gjort för pengarna.  

Ärendebeskrivning 

Från och med 1 februari 2014 har nya regler för partistöd i 
kommunallagen trätt i kraft, dessa ska gälla från och med 2015-
01- 01. Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige § 161/2014 
att anta nya riktlinjer för kommunalt partistöd i Lindesbergs 
kommun. Riktlinjen reviderades av kommunfullmäktige 2020, 
kommunfullmäktige § 72/2020. 

I kommunens riktlinjer för partistöd samt i kommunallagens 4 
kap 29 § står det att beslut om att betala ut partistöd ska fattas 
av fullmäktige minst en gång per år. Det står även att om 
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni utbetalas inget stöd för 
nästkommande år. 

Redovisning och granskningsrapport 2020 saknas från 
Landsbygdspartiet oberoende per den 30 april 2021. Övriga 
partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat 
in redovisning och granskningsrapport för 2020. 

Partistödet betalas årligen ut i förskott, senast 1 november. 
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Väljer kommunfullmäktige att godkänna redovisning och 
granskning ska partistöd för 2022 betalas ut enligt följande: 

Socialdemokraterna 218 960 kronor 
Sverigedemokraterna 147 560 kronor 
Moderata Samlingspartiet 133 280 kronor 
Centerpartiet 104 720 kronor 
Miljöpartiet de Gröna 33 320 kronor 
Vänsterpartiet 61 880 kronor 
Liberalerna 33 320 kronor 
Kristdemokraterna 47 600 kronor 
Landsbygdspartiet oberoende 33 320 kronor 

Partistödet består av: 

Ett grundstöd, som uppgår till 40 % av prisbasbeloppet 
Ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet 
Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
utbetalning av partistöd för 2022 till partierna enligt följande: 

Socialdemokraterna 218 960 kronor 
Sverigedemokraterna 147 560 kronor 
Moderata Samlingspartiet 133 280 kronor 
Centerpartiet 104 720 kronor 
Miljöpartiet de Gröna 33 320 kronor 
Vänsterpartiet 61 880 kronor 
Liberalerna 33 320 kronor 
Kristdemokraterna 47 600 kronor 
Landsbygdspartiet oberoende 33 320 kronor 

Landsbygdspartiet oberoende har inte inkommit med en 
redovisning för 2020 eftersom de inte har fått sin utbetalning för 
2021 och inte kan redovisa vad de har gjort för pengarna.  

 
_____ 
 
För åtgärd: 
Kanslienheten 
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KS §72/21   Dnr: KS 2021/56 
 
Kommunledningskontorets uppföljning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 
 

Beslut 

kommunstyrelsen beslutar tacka för informationen gällande 
uppföljning 

Ärendebeskrivning 

Under 2020 har fördelning av arbetsmiljöuppgifter uppdaterats 
till Kommunledningskontorets chefer utifrån uppdaterat 
styrdokument ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 
Lindesbergs kommun”. Kommunledningskontoret har 
gemensam rutin i form av checklista för systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Nedan följer en kortfattad redovisning av 
denna för 2020. De enheter som sammanfattas är 
måltidsenheten, kanslienheten, ekonomienheten och 
personalenheten. 

• Övergripande mål i kommunen gällande aktivt arbete med 
sjukfrånvaro (max 5 %) är inte väl känt inom alla enheter. Flera 
enheter har egna utarbetade mål gällande aktivt 
arbetsmiljöarbete. 

• Företagshälsovård finns och är behjälplig 

• Sjukfrånvaro analyseras och handlingsplaner utarbetas på 
individ, grupp och ibland organisationsnivå beroende av behov. 

• 4 anmälda arbetsskador för 2020, alla har bearbetats 

• Tillbud rapporterade men enheterna behöver arbeta vidare med 
i vilken omfattning rapportering sker. 

• Mål och uppföljning för verksamheterna sker systematiskt för 
enheterna genom gemensamt system ”Stratsys”. 

• Genomförd medarbetarenkät och uppföljning med analys 
genomförd. 

• Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs årligen 
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• Arbetsplatsträffar ca månatligen med gemensam dagordning 
och minnesanteckningar finns på alla enheter. Möjlighet att föra 
frågor vidare i samverkanssystemet finns – 
kommunövergripande samverkansgrupp. 

• Kontakt med skyddsombud vid behov. Särskilt inom 
måltidsverksamheten är detta tydligt utarbetat med Kommunal 
som facklig organisation. 

• Genomgång av sammanställning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2020 samt synpunkter på framtiden har 
tagits upp till dialog i kommunövergripande samverkansgrupp. 

• I chefs- och medarbetarhandbok finns rutiner och instruktioner 
för arbetsmiljöarbete tillgängliga. När det gäller att identifiera 
och dokumentera risk och brister, riskbedömningar vid 
planerade förändringar och koppling till handlingsplaner så 
behöver det tydliggöras inom några enheter. Hittills är det 
vanligare att det diskuteras men att dokumentationen inte görs 
fullt ut. Den enhet som har tydligast utarbetad dokumentation 
samt dialog med skyddsombud är måltidsenheten. 

• Kommunövergripande finns styrdokument kopplade till 
arbetsmiljöarbete. Vid uppdatering eller att ett nytt dokument 
antas så går enheterna igenom det vid APT. Ett behov av att även 
gå igenom dokument som redan finns kan föreligga upplever 
enheterna. 

• Alla enheter upplever att stöd för att utveckla arbetsmiljöarbetet 
finns att tillgå och ser möjligheten att öka kunskapen bland alla 
medarbetare inom enheterna som god. 

• Under 2020 har risk- och omfallsplanering arbetats med utifrån 
covid-19. Olika enheter har haft olika utmaningar utifrån att 
säkerställa verksamhet. Hög grad av distansarbete har varit 
aktuellt utifrån att följa folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Omställningen till att arbeta med digitalt är 
högst påtaglig inom flera av våra enheter. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

• Kommunstyrelsen tackar för informationen gällande 
uppföljning 
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_____ 
För kännedom: 
Enhetschefer inom kommunledningskontoret 
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KS §73/21   Dnr: KS 2021/68 
 
Nerikes Brandkår årsredovisning 2020 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2020 för Nerikes brandkår godkänns 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Nerikes brandkår 2020. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2020 för Nerikes brandkår godkänns 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

_____ 
För kännedom: 
Ekonomienheten 
Samtliga medlemskommuner 
Revisorerna 
Nerikes brandkår 
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KS §74/21   Dnr: KS 2021/79 
 
Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 2020 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2020 för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen godkänns 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

Ärendebeskrivning 

Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
2020. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2020 för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen godkänns 

2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

 
_____ 
För kännedom: 
Ekonomienheten 
Samtliga medlemskommuner 
Revisorerna  
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KS §75/21   Dnr: KS 2021/121 
 
Sommargåva till kommunanställda 2021 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

• En sommargåva delas ut till Lindesbergs kommuns 
medarbetare som ett tack för det arbete som de 
genomför under covid-19, tillika coronaviruset. 

• Sommargåvan delas ut till medarbetare och riktas till att 
gynna lokala näringslivet inom Lindesbergs kommun och 
delas ut så snart som möjligt. 

• Storleken på sommargåvan uppgår till 300 
kr/medarbetare och kostnaden motsvarande totalt ca 
700 000 kronor (uppskattat utifrån föregående års 
kostnad) belastar kommunstyrelsen år 2021. 

• Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 
arbeta vidare med ett upplägg för genomförande. 

• Sommargåvan gäller ej för livsmedelsbutiker, alkohol, 
spel, tobak eller läkemedel. 

Ärendebeskrivning 

Utifrån rådande situation gällande covid-19 har inte bara 
kommunens verksamheter en ansträngd situation utan också 
näringslivet i kommunen. Med anledning av detta föreslås att 
kommunens medarbetare i år får en sommargåva som berättigar 
till varor och tjänster i kommunens lokala näringsliv. Förslaget 
är att dela ut gåvan så snart som möjligt och att giltigheten är 
fram till och med september 2021. Förslaget är också att värdet 
på gåvan är 300 kr. Kostnaden för att göra denna insats föreslås 
belasta kommunstyrelsen år 2021. Under 2020 beslutade 
kommunstyrelsen om att utge en sommargåva till ett värde av 
300 kr och en julgåva till ett värde av 450 kr. Insatsen har varit 
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mycket uppskattad inte bara av medarbetarna utan också av den 
lokala handeln. 

Kommunens näringslivsenhet är behjälplig kring arbetet med 
sommargåvan och samordnar ett tillvägagångssätt så att de 
lokala aktörer som vill ta emot sommargåvan kan göra det.  

Sommargåvan  

• kan inte utbytas mot kontanter  
• gäller ej för livsmedelsbutiker, alkohol, spel, tobak eller 

läkemedel  
• gäller endast vid ett köptillfälle  
• är personligt, kan inte överlåtas. 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta: 

• En sommargåva delas ut till Lindesbergs kommuns 
medarbetare som ett tack för det arbete som de 
genomför under covid-19, tillika coronaviruset. 

• Sommargåvan delas ut till medarbetare och riktas till att 
gynna lokala näringslivet inom Lindesbergs kommun och 
delas ut så snart som möjligt. 

• Storleken på sommargåvan uppgår till 300 
kr/medarbetare och kostnaden motsvarande totalt ca 
700 000 kronor (uppskattat utifrån föregående års 
kostnad) belastar kommunstyrelsen år 2021. 

• Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 
arbeta vidare med ett upplägg för genomförande. 

• Sommargåvan gäller ej för livsmedelsbutiker, alkohol, 
spel, tobak eller läkemedel. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M), Nils Detlofsson (L), Marcus Lundin (KD) 
och Jari Mehtäläinen (SD) yrkar bifall till förslaget. 
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_____ 
 
För åtgärd: 
Personalchef, näringslivschef 
För kännedom: 
Förvaltningschefer 
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KS §76/21 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen : 
 
-- Ersättningserbjudande skogsavverkning 
Hermanstorp 2:1 ML392-00020 Dnr KS 2021/116 

  

 
-- Ersättningserbjudande skogsavverkning 
Dalkarlshyttan 1:1 ML392-00030 Dnr KS 2021/116 

  

 
-- Ersättningserbjudande skogsavverkning 
Skottbackarna 1:1 ML392-00120 Dnr KS 2021/116 

  

 
-- Ersättningserbjudande skogsavverkning 
Lindesås 1:1 ML392-00160 Dnr KS 2021/116 

  

 
-- Ersättningserbjudande skogsavverkning 
Lindesby 1:11 ML392-00275 Dnr KS 2021/116 

  

 
-- Avtal fastighetsreglering Ramshyttan 4:87  
Kårberget 5:45 försäljning del av fastighet Ramshyttan 
4:101 Dnr KS 2021/116 

  

 
-- Avtal och offert med uppdragsbeskrivning 
mentorskap till kommundirektör LIN803 Dnr KS 
2021/12 

  

 
-- Svar på begäran om yttrande över 
tidsbegränsat bygglov förskolepaviljong Stadsskogen 2:6 
Fastigheter i Linde AB Dnr KS 2021/66 
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-- Tillförordnad förvaltningschef för 
tillväxtförvaltningen under förvaltningschefens 
semester 10-14 maj 2021 Dnr KS 2021/36 

  

 
2021-04-06 Avtal för samarbete kring 
rehabiliteringsinsatser för medarbetare i Lindesbergs 
kommun Dnr KS 2021/109 

  

 
2021-03-09 Avtal köp av planering och administration 
av skolskjutsar i Lindesbergs kommun 2021-2024 Dnr 
KS 2021/12 

  

 
2021-04-12 Yttrande över ansökan om tillstånd 
Uteservering 2021 Café trettiosjuan A188.666-2021 Dnr 
KS 2021/6 

  

 
2021-04-12 Yttrande över ansökan om tillstånd 
Uteservering 2021 Bytesgatan 17 Esma nor AB 
A203.276-2021 Dnr KS 2021/6 

  

 
2021-04-13 Avtal gällande förlängning med KPA 
Pension Dnr KS 2021/12 

  

 
2021-01-18 Delegation för biträdande kostchef från 18 
januari 2021 Dnr KS 2021/117 

  

 
2020-10-20 Avtal tillägg Stratsys beställning av 
konsulttimmar Dnr KS 2021/12 

  

 
2021-04-21 Godkännande inför ombyggnad av elnät - 
lågspänning 0,4 KV Ölsjöbadets camping version 2021 
projektnr ID 284043 enligt punkt 3.5 i 
kommunstyrelsens delegationsordning Dnr KS 
2020/219 

  

 
2021-03-25 Köpekontrakt Vibyn 1:52 Vibyn 16 i Frövi 
Dnr KS 2021/115 

  

 
 
2021-03-08 BAL 20, Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktionsanställning Dnr KS 2021/114 
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2021-04-27 Cirkulär 21_16 Huvudöverenskommelse 
HÖK 21 med Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd Dnr KS 2021/106 

  

 
 
-- Skötselavtal för del av Kyrkberget 1:1 - 
Kägelbanan Dnr KS 2020/327 
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KS §77/21 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen : 
 
Beslut ledamot Joacim Hermansson (S) ersättare 
Tommy Kragh (S) i kommunfullmäktige efter Irja 
Gustavsson (S) Dnr KS 2020/314 

  

 
Förstudie av bygglovsarbetet 2020 samt följebrev Dnr 
KS 2020/65 

  

 
Sammanställning lägesbild nyanlända och asylsökande 
2020 Dnr  

  

 
Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 
2020 Dnr KS 2021/93 

  

 
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 
2021-2024 Dnr KS 2020/223 

  

 
2021-05-03 Minnesanteckningar Företagshälsovård 
och tolkförmedling TÖS Ägarråd Dnr  

  

 
2020-11-05 Protokoll Partnerskap Bergslagsbanan Dnr    

 
2021-02-10 Inställt sammanträde för Bergslagens 
överförmyndarnämnd 17 februari 2021 Dnr  

  

 
2021-05-10 Rapport utvärdering kommunens 
krisledningsarbete under coronapandemin 2021-05-10 
Dnr KS 2020/150 

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 34 (35) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-02-12 Protokoll Specifikt samverkansråd för 
skola utbildning kompetensförsörjning Dnr  

  

 
2021-04-15 BUNau § 14 - Beslut om 
distansundervisning vid Storåskolan Stadsskogsskolan 
Dnr  

  

 
2021-04-15 SN § 58 - Månadsuppföljning Socialnämnd 
mars 2021.pdf Dnr KS 2021/38 

  

 
2021-03-18 SN § 43 - Uppföljning och analys 2021 för 
socialnämnden-Extra Månadsuppföljning Dnr KS 
2021/38 

  

 
2020-12-18 Protokoll från tillsyn av Bergslagens 
överförmyndarnämnd december 2020 Dnr  

  

 
2021-04-19 BUN § 37 - Riktlinje för vitesnivåer baserad 
på taxerad inkomstnivå Dnr  

  

 
2021-04-19 BUN § 45 - Månadsuppföljning mars 2021 
Dnr KS 2021/38 

  

 
2021-01-20 Protokoll Bergslagens 
överförmyndarnämnd Dnr  

  

 
2021-03-25 BUNau § 12 - Beslut om 
distansundervisning vid Storåskolan och 
Stadsskogsskolan 29 mars-16 april 2021 Dnr  

  

 
2021-03-26 Samhällsbyggnadsförbundet § 25 äskande 
om medel för  drift- och investering för 2022 Dnr  

  

 
2021-03-26 Samhällsbyggnadsförbundet § 24 
budgetram 2022 Dnr  

  

 
2021-04-27 Dom fortsatt ökad produktion oblekt blekt 
CTM- TMP-massa i Rockhammar målnr M 6681-14 Dnr  

  

 
2021-04-28 BUN § 17 - Beslut om utökad 
distansundervisning Lindeskolan Dnr  

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 35 (35) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-05-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-04-28 BUNau § 18 - Beslut om 
distansundervisning vid Storåskolan Stadsskogsskolan 
Fröviskolan 7-9 Dnr  

  

 
 
2021-04-19 Kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning protokoll 2021-04-19 Dnr KS 
2021/39 

  

 
2021-04-21 Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
protokoll 2021-04-21 Dnr KS 2021/39 
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