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Beslutande:

Bengt Storbacka (S)
Kristine Andersson (S)
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Mathz Eriksson (C)
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Jari Mehtäläinen (SD)
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och tid:

Nafih Mawlod (S), ej tjänstgörande ersättare
Elin Axelsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Sofié Krantz (S), ej tjänstgörande ersättare
Magnus Storm (C), 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
Henrik Arenvang, kommundirektör
Anette Persson, controller
Ebba Jansson, kommunsekreterare

Jonas Kleber (C) med Nils Detlofsson (L) som ersättare
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Sekreterare
Ordförande
Justerare

Justerandes signatur

_______________________________
Ebba Jansson

Paragraf
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Bengt Storbacka
__________________________________________________________
Jonas Kleber
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Ärendeförteckning
§97/22

Kommundirektören informerar

§99/22

Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen
kvartal 2 år 2021

§98/22

§100/22
§101/22
§102/22
§103/22
§104/22
§105/22
§106/22
§107/22
§108/22
§109/22
§110/22

Justerandes signatur

Information om fortsatta arbetet om utbyggnad av fiber i
Lindesbergs kommun

Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen
kvartal 4 år 2021

Årsredovisning 2021 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Ansökan om bidrag för Örebro läns Nämndemannaförening 2022
Medborgarförslag om att bygga utegym i Frövi

Mål och budget 2022 Revidering av skolmiljarden

Utredning om kollektivtrafiken och skolskjutsens kostnader
Lägesrapport för kommunstyrelseförvaltningen 2022
Lägesrapport april 2022, kommunstyrelsen
Sommarlovsaktiviteter 2022
Delegationsärenden
Meddelanden

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-06-14
KS §97/22

Dnr:

Kommundirektören informerar
Beslut
Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen.

Ärendebeskrivning

På kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj informerade
kommundirektören om följande:
•
•

•

Arbetsmodell i Lindesbergs gällande kriget i Ukraina

Jämn fördelning av flyktingmottagande

Säkerhetsläget som påverkar kommunens ansvar
framöver.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen.

_______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-06-14
KS §98/22

Dnr: KS 2022/77

Information om fortsatta arbetet om utbyggnad av
fiber i Lindesbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
•

•

Om en bredbandspott om 2 miljoner/år i tre år som ger
möjlighet att finansiera stamförläggning och kommunal
kanalisering i första hand samt välfärdsportar och andra
potentiella möjligheter.
Om att ge uppdrag till socialförvaltning att utvärdera
möjligheterna med att ansluta hushåll med fiber som ett
komplement till traditionell omsorg.

Ärendebeskrivning
Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi -För ett
uppkopplat Sverige 2025. Den innehåller 3 tydliga delmål för alla
medborgare och företag i Sverige.
- 98 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s,
eller fiber i absoluta närhet.
-99,9 procent ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s
-100 procent ska ha tillgång till minst 30 Mbit/s
2021 hade 65 procent av hushållen i Lindesbergs kommuns
tillgång till minst 100 Mbit/s. På landsbygd 44 procent.

Lindesbergs kommun har varit involverat i arbetet med
bredbandsutbyggnad sedan 2010 i olika former. Det har inte
funnits en tydlig strategi för Hur kommunen ska arbeta med
frågan och i vilken hastighet kommunen vill arbeta med att driva
på utbyggnaden.
Under pandemin blev det extra tydligt att fiber numer är ett
Need to have, snarare än som tidigare Nice to have och det mesta
tyder på att snabb uppkoppling kommer vara en
grundförutsättning för de flesta verksamheter, inom näringsliv,
offentlig sektor och i det privata.
Sedan november 2021 har rollen som bredbandssamordnare
tilldelats näringslivsavdelningen och en fibergrupp är utsedd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-06-14
från olika förvaltningar och bolag för att tillsammans arbeta med
att fibrera återstående hushåll och företag.
Tillsammans med operatörer, Region Örebro Län, Post- och
telestyrelsen försöker vi få till så många bredbandsanslutningar
som möjligt. Post- och telestyrelsen kommer att bidra med stöd
till och med 2025 och stödet kommer uppgå till ca 1 miljard/år
nationellt. Under 2020 fick operatörer ca 8 miljoner i statligt
stöd för att fibrera hushåll och företag i Lindesbergs kommun.
Dessa används nu för ett projekt i Lia-Frövi.

För att nå de resterande procenten i regeringens bredbandsmål
kommer det att krävas mer än det stöd som PTS erbjuder.
I dagsläget består kommunens insats i form av dialog med
Regionens samordnare och PTS gällande det statliga stödet,
dialog med operatörer, dialog med kommuninvånare och
dokumentering.
Kopparnätet, 2G och 3G är dessutom under avveckling.

Under maj-okt kommer det att genomföras en så kallad
Täckningskoll för att se hur den mobila täckningen ser ut i hela
kommunen. Detta för att kartlägga var behoven är allra störst.
Omvärldsbevakning och samråd med region och länets
kommuner har resulterat i några förslag att ta ställning till hur
Lindesbergs kommun ställer sig till fortsatta arbetet med
utbyggnad.

Det finns ett antal möjligheter för kommunen att bidra till ökad
täckningsgrad på, framförallt, landsbygden. En bredbandspott
gör det möjligt att samarbeta och öka hastigheten och
täckningsgraden när möjligheter uppstår.
Kommunal kanalisation – I samverkan med operatörer
finansierar kommunen kanalisation till ytterområden som
annars inte är aktuella för operatörer. Kommunen äger
kanalisationen och skriver nyttjanderättsavtal med operatören
och möjliggör då fibrering av ytterområden.

Stamläggning – vid de tillfällen då operatörer inte visar intresse
av att samförlägga när ett grävarbete utförs så lägger
kommunen tomma rör för att senare nyttjas av operatör. Detta
för i möjligaste mån förhindra att det behövs grävas flera gånger
på samma plats. Inom den kommunala koncernen bör det finnas
en samsyn om fibrering och kostnad. I de fall då externa aktörer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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utför grävarbete bör kommunen även där vara aktiva att
samförlägga för att se till att det läggs rör för fiber.

Välfärdsportar – kommunen finansierar anslutningar till de
hushåll som tackar nej till operatörer och äger sedan
anslutningen tills den dag fastighetsägaren är villig att köpa
anslutningen till marknadspris. Detta för att höja
anslutningsgraden så fler projekt blir verkliga och skapa
attraktiva bostäder på landsbygden för kommande generation.

Kommunal finansiering för äldre. E-hälsa – Det bor 1099
personer på landsbygden som är äldre än 65 år och som inte har
anslutning till fiber, eller fiber i absoluta närhet i nuläget.
Kommunal finansiering för dessa kan bidra till att de kan bo
längre hemma och nyttja kommunens och regionens digitala
verktyg för vård och omsorg vilket i sin tur kan bidra till
minskade kostnader för till exempel hemtjänst och vårdplatser.
Kostnaden för finansiering av äldre bör räknas fram i relation till
vad kostnad för vad traditionell vård väntas kosta.
Välfärdsportar kan användas som envägskommunikation för
vård och omsorg och bekostas då av kommunen för endast
dessa användningsområden.
Samverkansavtal – När marknaden inte är tillräckligt attraktiv
för operatörer, även med statligt stöd, kan fördjupad samverkan
genom en överenskommelse vara en lösning. Det kan även vara
en lösning att upphandla bredbandsutbyggnaden. Kostnaden
beror på hur många hushåll och avstånd däremellan som
återstår.
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
•

•

Justerandes signatur

Om en bredbandspott om 2 miljoner/år i tre år som ger
möjlighet att finansiera stamförläggning och kommunal
kanalisering i första hand samt välfärdsportar och andra
potentiella möjligheter.
Om att ge uppdrag till socialförvaltning att utvärdera
möjligheterna med att ansluta hushåll med fiber som ett
komplement till traditionell omsorg.

Utdragsbestyrkande
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_______

För åtgärd:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Ekonomichef
Socialförvaltning
Socialchefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-06-14
KS §99/22

Dnr: KS 2021/253

Redovisning ej verkställda beslut inom
socialförvaltningen kvartal 2 år 2021
Beslut
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 överlämnas
till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska
kommunerna rapportera detta till 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

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 överlämnas
till kommunfullmäktige.

_______

För åtgärd:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-06-14
KS §100/22

Dnr: KS 2022/125

Redovisning ej verkställda beslut inom
socialförvaltningen kvartal 4 år 2021
Beslut
Redovisning av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen
kvartal 4 2021 överlämnas till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska
kommunerna rapportera detta till 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

Redovisning av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen
kvartal 4 2021 överlämnas till kommunfullmäktige.

_______

För åtgärd:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §101/22

Dnr: KS 2022/113

Årsredovisning 2021 Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Årsredovisning 2021 för Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen godkänns
2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för
2021 har inkommit.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Årsredovisning 2021 för Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen godkänns
2. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

_______

För kännedom:
Ekonomienheten
Samtliga medlemskommuner
Revisorerna
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-06-14
KS §102/22

Dnr: KS 2022/127

Ansökan om bidrag för Örebro läns
Nämndemannaförening 2022
Beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag med hänvisning till
att verksamheten vid tingsrätten är en statlig angelägenhet.

Ärendebeskrivning

Örebro läns Nämndemannaförening 2022 inkom den 22 april
med en ansökan om 9 900 kronor i bidrag för år 2022, för de
nämndemän som fullmäktige i Lindesbergs kommun utser.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag med hänvisning till
att verksamheten vid tingsrätten är en statlig angelägenhet.

_______

För kännedom:
Örebro läns Nämndemannaförening

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-06-14
KS §103/22

Dnr: KS 2021/105

Medborgarförslag om att bygga utegym i Frövi
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
•
•
•
•

Bifalla medborgarförslaget

Tillväxtförvaltningen får i uppdrag att utreda var
utegymmet ska byggas.

Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen oktober
2022
Finansiering sker via investeringsprojekt Exploatering,
industrimark Frövi (90071)

Ärendebeskrivning

Det har inkommit ett medborgarförslag om att Lindesbergs
kommun bör bygga ett utegym i Frövi. Det finns idag tre
kommunala utegym på andra orter i Lindesbergs kommun, men
inget i Frövi.
Medborgarförslaget har sänts över på remiss till
Tillväxtnämnden för yttrande. I yttrandet daterat 2022-04-12
ställer sig Tillväxtnämnden positiva till ett utegym i Frövi men
att förvaltningen i år saknar medel för att bygga ett utegym.
Beräknad kostnad för ett utegym i Frövi är cirka 400 000
kronor.
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
•
•

•

Justerandes signatur

Bifalla medborgarförslaget

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får i uppdrag att
utreda var utegymmet ska byggas.

Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen oktober
2022

Utdragsbestyrkande
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Ledamöternas förslag till beslut
Bengt Storbacka (S) föreslår följande ändringsförslag till
förvaltningens förslag punkt 2:
•

Tillväxtförvaltningen får i uppdrag att utreda var
utegymmet ska byggas

Bengt Storbacka (S) föreslår följande tillägg till förvaltningens
förslag:
•

Finansiering sker via investeringsprojekt Exploatering,
industrimark Frövi (90071)

Beslutsgång

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

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

_______

För åtgärd:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
För kännedom:
Medborgaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-06-14
KS §104/22

Dnr: KS 2021/126

Mål och budget 2022 Revidering av skolmiljarden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Anta reviderad Mål och budget för år 2022 innebärande
att generella statsbidrag samt utjämning ökar med 3 100
000 kronor
2. Bevilja tilläggsanslag till Barn- och utbildningsnämnden
med 2 400 000 kronor och Tillväxtnämnden med 700
000 kronor.

3. Finansiering sker genom omdisponering av medel från de
ökade intäkterna enligt punkt 1
4. Avslå Barn- och utbildningsnämndens förslag
innebärande att bidraget i sin helhet fördelas till
nämnden

Ärendebeskrivning

Regeringen har även för i år beslutat om en tillfällig förstärkning
till kommunerna, den så kallade skolmiljarden. Medlen utbetalas
av Skolverket och betraktas som ett generellt statsbidrag då
bidraget inte behöver sökas utan betalas ut direkt till
kommunerna. Beräkningsgrunden för bidraget är antal barn och
unga i åldern 6-19 år i kommunen november 2021.
Bidraget syftat till att bidra till goda förutsättningar för att
minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling
och hälsa till följd av covid-19 pandemin. Det kan till exempel
handla om insatser för att anpassa utbildningen
(distansundervisning ett exempel) eller för att på olika sätt
stödja elever med låg skolnärvaro och/eller psykisk ohälsa.
Bidraget ska användas 2022 till insatser i kommunal och enskild
verksamhet i fritidshem, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och den
kommunala vuxenutbildningen. Kommunen bestämmer själv
utifrån aktuella behov hur medlen ska fördelas för att
säkerställa elevers kunskapsutveckling och hälsa. Bidraget till
kommunen uppgår totalt till 3 084 529 kronor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2022-03-07,
§ 30 och föreslår att bidraget i sin helhet skall fördelas till
nämnden.
Vid den politiska beredningen inför kommunstyrelsen uppdrogs
till kommunstyrelse-förvaltningen att ta fram ett förslag som
bygger på att en fördelning av bidraget sker även till
Tillväxtnämnden då nämnden ansvarar för vuxenutbildningen.
Fördelning av intäkterna föreslås efter samma procentuella
fördelning som för år 2021:

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår följande budgetjustering:
Miljoner kronor

Budget
2022

Ökade
intäkter

Ombudgetering/
Tilläggsanslag

Reviderad
Budget

Generella
statsbidrag och
utjämning

472,5

3,1

-3,1

472,5

Barn- och
utbildningsnämnden
Tillväxtnämnden

+2,4
+0,7

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. Anta reviderad Mål och budget för år 2022 innebärande
att generella statsbidrag samt utjämning ökar med 3 100
000 kronor
2. Bevilja tilläggsanslag till Barn- och utbildningsnämnden
med 2 400 000 kronor och Tillväxtnämnden med 700
000 kronor.

3. Finansiering sker genom omdisponering av medel från de
ökade intäkterna enligt punkt 1
4. Avslå Barn- och utbildningsnämndens förslag
innebärande att bidraget i sin helhet fördelas till
nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamöternas förslag till beslut
Kristine Andersson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag.

_______

För åtgärd:
Ekonomienheten

För kännedom:
Barn- och utbildningsnämnden
Tillväxtnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-06-14
KS §105/22

Dnr: KS 2021/125

Utredning om kollektivtrafiken och skolskjutsens
kostnader
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
•

•
•

Ge kommundirektören i uppdrag att beställa en förstudie
om hur kommunens kostnader för kompletteringstrafik,
färdtjänst, resor till daglig verksamhet och
skolskjutskostnader kan minskas genom samordning
både inom kommunen och regionen.
Finansiering sker via planeringsreserven,

Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen oktober
2022.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 9 november 2020
att föreslå kommunstyrelsen att väcka ärende i
kommunfullmäktige och avisera om en budgetvarning 2021 när
det gäller skolskjutskostnader efter aviseringar från länstrafiken
om kostnadsökningar. (Dnr: BUN 2019/52, §112/20).
Efter månads uppföljningen för mars månad så beslutar barnoch utbildningsnämnden om att äska 7 miljoner kronor för
skolskjutskostnader till kommunfullmäktige. (Dnr: BUN
2020/101, § 45/21). Under hösten har det aviserats om att
ökningen för skolskjutskostnader inte kommer att hamna på 7
miljoner kronor utan det kan blir ytterligare kostnadsökning.
Utifrån detta så behöver det ske en genomlysning av vad
kostnadsökningen kan hamna på samt se ett helhetsperspektiv
utifrån förändringar gällande linjetrafikens turer.
Kommunstyrelsen är medvetna om problematiken om
kostnadsökningen och nämndens budgetavvikelse för skolskjuts
under genomlysningen ska inte belasta barn- och
utbildningsnämnden. Införandet av resursfördelningsmodell är
även en del i arbetet med hur kommunen ska hantera
skolskjutskostnader i framtiden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2022-06-14
Utredningen ska innefatta kompletteringstrafik, färdtjänst, resor
till daglig verksamhet och skolskjutskostnader.
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
•

•
•
_______

Ge kommundirektören i uppdrag att beställa en förstudie
om hur kommunens kostnader för kompletteringstrafik,
färdtjänst, resor till daglig verksamhet och
skolskjutskostnader kan minskas genom samordning
både inom kommunen och regionen.
Finansiering sker via planeringsreserven,

Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen oktober
2022.

För åtgärd:
Kommundirektören

För kännedom:
Ekonomienheten
Kommunstyrelseförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2022-06-14
KS §106/22

Dnr: KS 2022/69

Lägesrapport för kommunstyrelseförvaltningen 2022
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar
förvaltningen att hålla budgeten.

Ärendebeskrivning

I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det
ska ske en enklare ekonomisk avstämning efter februari och
september. För att sedan göra djupare analyser efter mars, april,
augusti och oktober. Efter fyra månader så visar
kommunstyrelseförvaltningens verksamheter på ett överskott
mot budget med 6,3 Mnkr och helårsprognosen är + 33,7 Mnkr.
Det stora överskottet beror främst på en stor intäkt för såld
mark och kommunstyrelsens planeringsreserv.
Kommunstyrelsens planeringsreserv där finns inga beslut om
att använda den till om med 30 april 2022. Verksamheten mark
och exploatering har en negativ helårsprognos med 2 Mnkr och
det avser kostnader för bland annat detaljplaner. Efter april
månad så är det ett utfall för investeringsprojekten med 0,3
Mnkr. Det utfallet avser en eftersläpande faktura från FALAB för
bussangöringen vid Brototpsskolan. I prognosen för
investeringsprojekten så är det en avvikelse för projekten till
kommunstyrelsens förfogande och exploateringsfastigheter och
det beror på att inga beslut för dessa finns till och med 0 april
2022.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar
förvaltningen att hålla budgeten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-06-14
_______

För åtgärd:
Ekonomienhet
Personalenhet
Kanslienheten
It- och teleenheten
Måltidsenheten
Näringslivsenheten
För kännedom:
Enhet
Bolag
Myndighet
Medborgare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2022-06-14
KS §107/22

Dnr: KS 2022/69

Lägesrapport april 2022, kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar
samtliga nämnder, förutom barn- och utbildningsnämnden
gällande skolskjutskostnader, 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. För att sedan göra djupare analyser efter mars, april,
augusti och oktober. Efter fyra månader så visar kommunens
verksamheter på ett underskott mot budget med 6,7 Mnkr, och
finansen (skatter, bidrag med mera) visar på ett överskott med
31,7 Mnkr mot budget. Finansens överskott härleds främst till
generella statsbidrag, pensionskostnader och att alla löner för
2022 ännu inte är klara efter april månad. Kommunstyrelsens
prognos för helåret är +31,7 Mnkr och det avser markförsäljning
och att planeringsreserven inte är använd. De största negativa
prognosavvikelserna mot budget finns för socialnämnden och är
–35,5 Mnkr det är en ökning med 2,9 Mnkr från marsmånad och
– 25 Mnkr för barn- och utbildningsnämnden. Barn- och
utbildningsnämnden underskott avser skolskjuts -20 Mnkr och
gymnasieskola och särskola – 5 Mnkr. Prognosen för helåret
visar på ett resultat med 23,1 Mnkr. Finansen prognos är +49,5
Mnkr mot budget. Det största överskottet på finansens prognos
avser skatter, generella statsbidrag och pensioner. Mer
detaljerad information om avvikelserna finns i Lägesrapport
april 2022 för samtliga nämnder.
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen tacka för
informationen och uppmanar samtliga nämnder att hålla budget
samt att besluta och verkställa sina effektiviseringar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2022-06-14
Ledamöternas förslag till beslut
Bengt Storbacka (S) föreslår följande ändring till förvaltningens
förslag:
•

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder, förutom
barn- och utbildningsnämnden gällande
skolskjutskostnader, att hålla budget samt att besluta och
verkställa effektiviseringar.

Beslutsgång

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

För åtgärd:
Socialnämnden
Barn – och utbildningsnämnden
Tillväxtnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
För kännedom:
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

24 (32)

2022-06-14
KS §108/22

Dnr: KS 2022/116

Sommarlovsaktiviteter 2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 1 000 000 kronor till
gratis sommarlovsaktiviteter, varav 500 000 kronor tas från
planeringsreserven och 500 000 kronor tas från
kommunstyrelsens projektmedel.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2022 (KS §91/22) om
att medel för sommarlovsaktiviteter ska tas från
kommunstyrelsens projektmedel. För 2022 är redan 4 500 000
kronor använda av 5 000 000 kronor från kommunstyrelsens
projektmedel. Kommunstyrelsen behöver därför besluta om vart
resterande 500 000 kronor ska tas ifrån.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
•

500 000 kronor tas från planeringsreserven.

Ledamöternas förslag till beslut

Bengt Storbacka (S) föreslår följande ändring i förvaltningens
förslag:
•

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 1 000 000 kronor
till gratis sommarlovsaktiviteter, varav 500 000 kronor
tas från planeringsreserven och 500 000 kronor tas från
kommunstyrelsens projektmedel.

Beslutsgång

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-06-14
_______

För åtgärd:
Ekonomienheten
För kännedom:
Tillväxtnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-06-14
KS §109/22

Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärenden läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Kommunstyrelsen:

-- Fullmakt årsstämma Mikrofonden Mälardalens
årsstämma 2022-05-11 utses Daniel Fagerlund Dnr KS
2021/140
2022-05-16 Remiss Medborgarförslag om
strandpromenad i Storå Dnr KS 2021/145

2022-05-16 Remiss Medborgarförslag om fiske- och
vattenvård i kommunen Dnr KS 2021/180

2022-05-16 Remiss Medborgarförslag om gång- och
cykelbana mellan Hagaberg och lasarettet i Lindesberg
Dnr KS 2021/78

2022-02-21 Medborgarförslag om att rensa upp vid en
öde tomt Ängeby-Bergsvägen i Fellingsbro Dnr KS
2021/16
2022-05-23 Tillförordnad förvaltningschef
Tillväxtförvaltningen under frånvaro 27 och 30 maj år
2022 Dnr KS 2021/36
2022-06-07 Yttrande över ansökan gällande Politiskt
möte och information på Norrtullstorget Lindesberg
A309.861_2022 Dnr KS 2022/12
2022-05-10 Yttrande över ansökan om
Byggnadsställning Prästgatan 6 A236.863_2022.docx
Dnr KS 2022/12

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-06-14
2022-05-10 Yttrande över ansökan om byggetablering
Kristinavägen Lindesberg A236.800 2022 Dnr KS
2022/12
2022-05-11 Yttrande gällande utökad uteservering i
anslutning till Café Oscar A273.1132022 Dnr KS
2022/12
2022-05-17 Yttrande A267.632 2022
Ungdomsgudstjänst Loppholmarna Dnr KS 2022/12
2022-05-17 Yttrande A215.249 2022 Löpartävling
Lindesjön runt Lindesberg Dnr KS 2022/12

2022-05-17 Yttrande A281.057 2022 Valstuga
Flugparken Moderaterna Lindesberg Dnr KS 2022/12
2022-05-17 Yttrande A280.864 2022 Uteservering
Kebabhuset Lindesberg Dnr KS 2022/12

2022-05-19 Yttrande över ansökan gällande tält och
utdelning av material på Norrtullstorget Lindesberg
A279.385_2022 Dnr KS 2022/12
2022-05-23 Yttrande A241.211 2022
Nationaldagsfirande med fantåg Lindesberg Dnr KS
2022/12

2022-05-24 Yttrande A264.923 2022 Friluftgudtjänst
Kyrkbryggan Lindesberg Dnr KS 2022/12
-- Remiss ut Medborgarförslag om ett låsbart
cykelgarage i centrala Lindesberg Dnr KS 2021/298

-- Remiss ut Medborgarförslag om att låta gräsmattor bli
vildängar Dnr KS 2022/111
-- Begäran om remissyttrande enligt punkt 1.5 i
kommunstyrelsen delegationsordning från
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen angående
definition av ekologisk potential Dnr KS 2022/147

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-06-14
2022-05-25 Avtal visselblåsarsystem KPMG AMO för
Lindesbergs kommun Dnr KS 2022/1
2022-05-24 Kopia på avtal Förmånscyklar 2022
kontraktsnr 50483472 Dnr KS 2022/85

-- Anställande av kommunikatör på kanslienheten från
och med 8 augusti 2022 Dnr KS 2022/51

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-06-14
KS §110/22

Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Kommunstyrelsen:

2022-04-08 Brev till Migrationsverket angående
hanteringen av Ukrainska flyktingar 2022.pdf Dnr

2022-04-22 Komplettering med bilagor - Uppdrag om
jämn fördelning av boendeplatser för skyddsbehövande
i länet Dnr
2022-05-23 Minnesanteckningar från Partnerskap
Bergslagsdiagonalens Rådslag den 8 april 2022 Dnr

2022-05-23 ProtokollLinde BRÅ 2022-05-19, Protokoll
LindeBRÅ 2021-11-24, Protokoll LindeBRÅ 2022-03-04
Dnr
-- Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bergskraft
Bergslagen Ekonomisk förening 30 maj 2022 Dnr
-- Inbjudan Nationella nätverket gruvkommuner 2022
Dnr

-- Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen antar detaljplanen för Mariedal 1:1 (Ny
kontorsbyggnad) i Frövi, Lindesbergs kommun. Dnr S2019-500-44 Dnr KS 2019/151

-- Protokollsutdrag kommunfullmäktige Nora kommun §
26 framtida organisation av verksamheter inom
Samhällsbyggnad Bergslagen Dnr KS 2021/54

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-06-14
-- Budgivningslista för Vibyn 1:36 Vibyn 40 Dnr KS
2022/57

2022-06-08 Inkommen synpunkt om fiber på
landsbygden runt Fellingsbro med svar från KSO Dnr KS
2022/18
2022-05-18 Vattenfall samråder om ny ledning Dnr

2022-05-24 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om
uppdatering av informationshanteringsplan, A-2022-49
Dnr
2022-05-24 Kommunförmäktige-politiker Lindesberg
kommun Dnr KS 2022/18
2022-05-24 Synpunkt om Trafiksituationen i
Rockhammar med svar från KSO Dnr KS 2022/18

2022-05-24 Synpunkt om vindkraft och centralisering
inom regionvården Dnr KS 2022/18

2022-05-24 Samhällsbyggnadsnämndens lägesrapport
april 2022, A-2021-99 Dnr KS 2022/69
2022-05-27 Inbjudan till Regionala samverkansrådet
17 juni Dnr
2022-05-27 Protokoll från gemensam nämnd för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
2022-05-25 Dnr

2022-05-30 Synpunkt om att sopa gatorna 71198
Ramsberg, med svar från Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen Dnr KS 2022/18
2022-05-30 Handlingar för bedömning av elever Dnr
KS 2022/138
2022-05-31 Protokoll Partnerskap Bergslagsbanan
2022-04-28 Dnr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-06-14
-- Begäran om yttrande gällande ansökan om karneval
Dnr KS 2022/12
-- Handlingar 2022-05-31 Dnr KS 2022/138

-- Inkommen mejl outlook 2022-05-13 - Synpunkt på
godkännande av Arbetsmarknadsutbildning industri i
vuxenutbildningen 2015–2019 Svetsutbildning
Masugnen Dnr KS 2022/138

-- Fråga från Sveriges Television 2022-05-10 - Synpunkt
på godkännande av Arbetsmarknadsutbildning industri i
vuxenutbildningen 2015–2019 Svetsutbildning
Masugnen Dnr KS 2022/138
2022-06-02 Tillståndsbevis A241.211/2022
Nationaldagsfirande med fantåg m.m. Dnr KS 2022/12

2022-06-03 Protokoll Partnerskap Bergslagsbanan 28
april 2022 Dnr
2022-06-03 Tillståndsbevis A215.249/2022 gällande
löpartävling Dnr KS 2022/12
2022-06-03 Protokoll kommunövergripande
samverkansgrupp 20 maj 2022 Dnr KS 2022/98

2022-05-04 Sparat som ärende
Synpunkt på godkännande av
Arbetsmarknadsutbildning industri i vuxenutbildningen
2015–2019 Svetsutbildning Masugnen 2022-05-04
industriteknisk utbildning Dnr KS 2022/138
2022-05-10 TN § 36 Uppföljning och analys januari mars 2022 Tillväxtnämnden Dnr KS 2022/69

2022-04-13 BUN 2022/27-3 - Protokollsutdrag från
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 11
april 2022 § 42 - Uppföljning och analys 2022 för barnoch utbildningsnämnden - delges KS för kännedom Dnr
KS 2022/69

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-06-14
2022-05-17 Tillståndsbevis Kebabhuset i Lindesberg
uteservering 2022-05-17 -- 2022-09-30 A280.864/2022
Dnr KS 2022/12
2022-05-23 Tillståndsbevis gällande uppställning av
tält och utdelning av material på Norrtullstorget
Lindesberg, Lindesberg , A279.380/2022 Dnr KS
2022/12
2022-05-24 SV: Handlingar Dnr KS 2022/138
2022-05-24 SV: Handlingar Dnr KS 2022/138

2022-05-31 Tillståndsbevis A205.892/2022
Korrigering av villkor Ansökan om karneval Dnr KS
2022/12
2022-05-31 Samråd gällande Regional
vattenförsörjningsplan för Dalarnas län 2022 Dnr
2022-05-31 Begäran om underlag lägesbild
cybersäkerhet från Länsstyrelserna Dnr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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