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Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-11:00 

Beslutande: Irja Gustafsson (S) 
Linda Svahn (S) 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Tommy Kragh (S) 
Jonas Kleber (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Nils Detlofsson ((L)) 
Mats Seijboldt (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Jan Hansson (M) för Markus Lundin (KD) 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Anette Persson, controller §175 
Kerstin Rogemyr, enhetsansvarig §175 
Anders Ceder (S), ersättare som ej tjänstgör 
Nafih Mawlod (S), ersättare som ej tjänstgör 
Sofie Krantz (S), ersättare som ej tjänstgör 
Fredrik Vessling (V), ersättare som ej tjänstgör 
Göran Gustavsson (M), ersättare som ej tjänstgör 
Conny Ärlerud (M), ersättare som ej tjänstgör 
Inger Griberg (MP), ersättare som ej tjänstgör 
Amanda Funk (SD), ersättare som ej tjänstgör 
 
 
 

Utses att 

justera 
Linda Svahn (S) med Mats Seijboldt (SD) som ersättare 
 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten tisdag den 5 november 2019 kl. 15.00 
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Underskrifter: 
 
Sekreterare 
 
 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
175 - 193 

 
Ordförande 
 
 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (37) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-10-29 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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Ärendeförteckning 

 
§175/19 Delårsrapport och Nämndernas verksamhetsberättelse 

januari-augusti 2019 
  
§176/19 Omfördelning av beviljad borgensram för bolagskoncernen 
  
§177/19 Omdisponering av investeringsmedel till gång- och cykelväg 

Ishockeygatan och ny infart fritidsbyn i Lindesberg 
  
§178/19 Uppföljning och analys 2019 - månadsvis uppföljning från 

förvaltningarna 
  
§179/19 Strategi för implementering och tillämpning av FN:s 

konvention om barnets rättigheter 
  
§180/19 Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2023 
  
§181/19 Taxa för försäljning av mark samt upphävande av tidigare taxa 

för industrimark och tomtpriser 
  
§182/19 Förslag om antagande av tillägg till Översiktsplan för 

Lindesbergs kommun TÖP LIS 
  
§183/19 Utredning om arkivlokaler 
  
§184/19 Sammanträdestider för kommunstyrelsen, tillväxtutskottet 

och utskottet för stöd och strategi 2020 
  
§185/19 Sammanställning av Synpunkter från medborgare i 

Lindesbergs kommun till kommunstyrelsen juli 2018 till juni 
2019 

  
§186/19 Information om hyreskontrakt för förvaltningslokaler 
  
§187/19 Utbildning i arbetsmiljöansvar för förtroendevalda i 

kommunstyrelsen 
  
§188/19 Riktlinje för lönepolitik  
  
§189/19 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 2 2019 
  
§190/19 Åtgärd bristfälliga avloppsanläggningar i Grönbo, 

Allmänningbo, Kloten, Mårdshyttan, Östra Öskevik och 
Gammelbo 
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§191/19 Representation i regionala rådet om totalförsvar till 

uppbyggnad av krisberedskap 
  
§192/19 Delegationsärenden 
  
§193/19 Meddelanden 
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KS §175/19   Dnr: KS 2019/267 

 

Delårsrapport och Nämndernas 

verksamhetsberättelse januari-augusti 2019 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

• Godkänna delårsrapporten januari-augusti 2019. 
 

• Lindesbergs kommun tillskriver regeringen med 
anledning av den svåra planeringshorisont som 
kommunen befinner sig i beroende på Migrationsverkets 
förändrade verksamhet. Lindesbergs kommun drabbas 
hårt ekonomiskt med den minimala framförhållning 
Migrationsverket i dag har. Kommunerna borde även 
fortsättningsvis kompenseras av staten för de kostnader 
som är förknippade med Migrationsverkets verksamhet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

• Barn- och utbildningsförvaltningen ska redovisa hur man 
arbetar för att öka måluppfyllelsen vid 
kommunstyrelsens sammanträde i november 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt kommunens årshjul upprättas delårsrapporten per 
augusti månad mot tidigare år juni månad. Tidpunkten har 
samordnats med de övriga kommunerna i norra Örebro län 
(KNÖL) och Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.  
 
Ny redovisningslag gäller från 1 januari 2019 för den 
kommunala redovisningen och delåret har till vissa delar 
anpassats efter denna. Som exempel kan nämnas 
redovisningsprinciper, uppställningar i siffermaterial, utökat 
innehåll i begreppet koncernen. Ytterligare anpassningar 
kommer att ske i årsredovisningen och i kommande års budget. 
De kommunala bolagen kommer under 2020 involveras i den 
nya styrmodellen. Då kommer bl a kopplingen till god 
ekonomisk hushållning på kommunkoncernnivå vara ett område 
som behöver utvecklas för att kommunens skall kunna leva upp 
till den nya lagstiftningen.  
 
Delårsrapport har upprättats per sista augusti 2019. Resultatet 
uppgår till 24,7 Mnkr, vilket är en försämring med 24,2 Mnkr 
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jämfört med samma period 2018. Resultatförsämringen 
förklaras främst med att verksamheternas kostnader har ökat 
med 3% (39 Mnkr), samtidigt som intäkterna minskat med 4% 
(9 Mnkr). Den största minskningen avser intäkter från 
Migrationsverket. 
 
Helårsprognosen visar ett resultat på 1 Mnkr och är 12,5 Mnkr 
sämre än budgeterat positivt resultat på 13,5 Mnkr. 
 
Resultatet vad gäller nämnder och styrelser redovisar 
underskott mot budget med 32,9 Mnkr. För vidare information 
om orsakerna till avvikelser hänvisar vi till delårsrapporten. 
 
Vid avstämning av det lagstadgade balanskraven ska resultatet 
justeras med de realisationsvinster som uppstått under året. 
Efter dessa balanskravs-justeringar redovisas ett noll resultat 
efter avrundning per Mnkr, men upprättad per tkr är resultatet 
positivt om än så litet. Balanskravet beräknas med 
helårsprognos därmed vara uppfylld.  
 
Investeringarna under perioden uppgår endast till 15,5 Mnkr att 
jämföra med budgeterade 125,5 Mnkr. Prognosen är att 66 Mnkr 
av investerings-budgeten kommer att förbrukas under 2019. Se 
vidare kommentarer i delårsrapporten. 
 
De övergripande målen, enligt Vision 2025 och antagen 
utvecklingsstrategi, visar hur målvärdet har uppnåtts per den 31 
augusti och med en kommentar om prognosen för att målet ska 
vara uppnått vid årets slut. Flera av indikatorerna går endast att 
mäta en gång per år, vilket gör att det är svårt att bedöma om 
målet kommer att uppfyllas under året. Med den information 
som finns bedöms ett av målen helt eller delvis uppnås under 
året, fyra bedöms delvis nås under året, samt fem av målen går 
inte att utvärdera alls. De finansiella målen är uppfyllda per 
2019-08-31. 
 
Koncernens resultat per sista augusti redovisar ett resultat på 
42,5 Mnkr att jämföra med 73,9 Mnkr föregående år. Nytt är 
Lindesbergs andel av Nerikes Brandkår ingår i koncernen. 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer även att ingå fr 
o m årsredovisningen 2019. Jämförelsetalen från 2018 har inte 
korrigerats mellan åren, vilket framgår av 
redovisningsprinciperna. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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• Godkänna delårsrapporten januari-augusti 2019. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jonas Kleber (C) föreslår tillägg till förvaltningens förslag  
 

• Lindesbergs kommun tillskriver regeringen med 
anledning av den svåra planeringshorisont som 
kommunen befinner sig i beroende på Migrationsverkets 
förändrade verksamhet. Lindesbergs kommun drabbas 
hårt ekonomiskt med den minimala framförhållning 
Migrationsverket i dag har. Kommunerna borde även 
fortsättningsvis kompenseras av staten för de kostnader 
som är förknippade med Migrationsverkets verksamhet. 

 

Pär-Ove Lindqvist (M), Ulf Axelsson (V) och Jari Mehtäläinen 
(SD) föreslår bifall till Jonas Kleber (C) tilläggsförslag. 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen ska redovisa hur 
man arbetar för att öka måluppfyllelsen vid kommunstyrelsens 
sammanträde i november 2019. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt förvaltningens förslag och finner att förslaget 
godkänns. 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt Jonas Kleber (C) tilläggsförslag och finner att 
förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja 
Gustafsson (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
För kännedom: 

Alla nämnder och förvaltningar 
Ekonomienheten 
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KS §176/19   Dnr: KS 2018/457 

 

Omfördelning av beviljad borgensram för 

bolagskoncernen 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

Att såsom egen skuld ingå borgen för kommunens helägda 
bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
2 482 523 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

 

Beloppen specificeras enligt tabell nedan (Tkr) och gäller tills 
nytt beslut fattas: 
 
Linde Stadshus AB 90 450 
Fastigheter i Linde AB 1 659 873 
Lindesbergsbostäder AB 607 200 
Linde Energi 125 000 
Summa koncernen Linde Stadshus 2 482 523 

 
Ärendebeskrivning 

 

När Linde Stadshus bildades överfördes aktierna från FALAB till 
Linde Stadshus AB. Lånen överfördes dock inte utan FALAB har 
internfakturerat Linde Stadshus kostnaderna för lånen sedan 
dess.  

 
Av praktiska skäl och för att tydliggöra ansvaret bör även 
befintliga lån på 90 450 000 kronor föras över från FALAB till 
Linde Stadshus AB  

 
Överflyttningen av lånen mellan bolagen innebär att 
kommunfullmäktige behöver besluta om proprieborgen.  
 
Det innebär ingen ökning av befintligt totalt borgensåtagande.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

Att såsom egen skuld ingå borgen för kommunens helägda 
bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
2 482 523 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
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Beloppen specificeras enligt tabell nedan (Tkr) och gäller tills 
nytt beslut fattas: 
 

Linde Stadshus AB 90 450 
Fastigheter i Linde AB 1 659 873 
Lindesbergsbostäder AB 607 200 
Linde Energi 125 000 
Summa koncernen Linde Stadshus 2 482 523 

 

_____ 

 
För kännedom 

Linde Stadshus AB 
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KS §177/19   Dnr: KS 2019/297 

 

Omdisponering av investeringsmedel till gång- och 

cykelväg Ishockeygatan och ny infart fritidsbyn i 

Lindesberg 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera 0,1 Mnkr från 
projekt till kommunstyrelsens förfogande (900 04) till projekt 
Ny infart fritidsbyn Lindesberg (930 12).  

 
Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera 0,9 Mnkr från 
projekt till kommunstyrelsens förfogande (900 04) till projekt 
gång- och cykelväg Ishockeygatan (900 35). 
 
Ärendebeskrivning 

 
Efter inkommen information från Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen om att infarten till fritidsbyn i Lindesberg är en 
trafikfara så behöver det göras en ändring av infarten innan det 
händer en olycka. Samhällsbyggnadsförbundet har tagit fram en 
offert och den hamnade på 0,1Mnkr och dessa medel finns inte 
avsatta i investeringsbudgeten för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen, därav begäran om omdisponering av budget från 
kommunstyrelsen budget av investeringsmedel. 
 
Det har tillkommit extra kostnader med 0,9 Mnkr för flyttning av 
El-kabel som Linde Energi var tvungna att göra i samband med 
ombyggnation av väg och gång o cykelväg Ishockeygatan. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera 0,1 Mnkr från 
projekt till kommunstyrelsens förfogande (900 04) till projekt 
Ny infart fritidsbyn Lindesberg (930 12).  

 
Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera 0,9 Mnkr från 
projekt till kommunstyrelsens förfogande (900 04) till projekt 
gång- och cykelväg Ishockeygatan (900 35). 
_____ 

 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Infrastrukturansvarig 
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KS §178/19   Dnr: KS 2019/116 

 

Uppföljning och analys 2019 - månadsvis uppföljning 

från förvaltningarna 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar 
förvaltningarna att hålla budget 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2019 (KS §98/19) 
kommunstyrelsen ska få månadsvis uppföljning från 
förvaltningarna hur man arbetar med effektiviseringar för att nå 
nollresultat. 
 
Förvaltningscheferna Thomas Lindberg och Magnus Sjöberg 
redogör för hur deras respektive förvaltning arbetar med 
effektiviseringar. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar 
förvaltningarna att hålla budget 2019. 
_____ 

 
För kännedom: 

Samtliga förvaltningschefer 
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KS §179/19   Dnr: KS 2018/208 

 

Strategi för implementering och tillämpning av FN:s 

konvention om barnets rättigheter 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att arbeta enligt den övergripande 
strategin men i dagsläget inte strikt arbeta med 
barnkonsekvensanalys. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Peter Björklund kom till utskottet för stöd och strategi (USS) för 
att presentera Lindesbergs kommuns övergripande strategi för 
implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter, 
samt redovisning av risk och konsekvensanalys. 
 
Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera 
FN:s konvention om barnets rättigheter i svensk lag den 1 
januari 2020.   
 
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, 
antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. 

Sverige antog och ratificerade barnkonventionen i september  
år 1990.  

Som ett stöd i implementering och tillämpning av 
barnkonventionen finns sedan 2010 en nationell strategi, 
Strategi för att stärka barnet rättigheter i Sverige, vilken 
uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka barnets 
rättigheter i Sverige. 
 

• Se tidigare ärendebeskrivning i KS 2018/208. Vid beslut i 
kommunstyrelsen 2019-02-26 gavs uppdrag till 
kommundirektör att utarbeta en övergripande strategi 
för implementering av FN:s konvention om barnets 
rättigheter, barnkonventionen. Efter delredovisning i 
utskottet för stöd och strategi (USS) 2019-08-19 ska 
slutprodukt av övergripande strategi samt tillägg av en 
risk och konsekvensanalys presenteras för USS 2019-10-
08. 

• Utifrån ovan beslut har folkhälsochef dels skrivit fram 
förslag till en övergripande strategi, innehållande syfte, 
utgångspunkt för strategin, förutsättningar, uppföljning, 
begrepp och förklaringar, två mål med tillhörande 
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inriktningsmål, dels redovisat för-och nackdelar med 
barnkonsekvensanalys. 

• Kopplat till arbetet finns en styrgrupp bestående av 
förvaltningschefer för social-, barn och utbildning- och 
tillväxtförvaltningen har tillsatts. 

 
Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att arbeta enligt den övergripande 
strategin men i dagsläget inte strikt arbeta med 
barnkonsekvensanalys. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Alla nämnder och förvaltningar och dess enheter 
 
För kännedom: 

Folkhälsoteamet i Norra Örebro län 
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KS §180/19   Dnr: KS 2019/266 

 

Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2023 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen antar Risk och sårbarhetsanalys 2019–2023.  
Samt att Risk och sårbarhetsanalys 2019–2023 ersätter tidigare 
antagen Risk och sårbarhetsanalys. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Varje kommun är enligt Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap skyldig att göra en risk- och 
sårbarhetsanalys. Kommunen ska kartlägga vilka risker, hot och 
samhällsstörningar som kan inträffa, och hur dessa händelser 
kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av denna 
inventering ska, i enlighet med ovan nämnda lag, värderas och 
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  

 
Denna risk- och sårbarhetsanalys ska ligga till grund för 
förebyggande åtgärder, planering, utbildningar och övningar i 
syfte att stärka kommunens förmåga att hantera kriser och 
minska samhällsstörningarnas skadlighet på människors liv och 
hälsa, egendom och miljö.  

 
Till utskottet för stöd och strategis sammanträde i oktober kom 
Malin Ivlove, säkerhetskoordinator i Nora och Lindesbergs 
kommun för att informera om Lindesbergs kommuns risk- och 
sårbarhetsanalys 2019–2023.  
 
I Lindesbergs kommun så är ledamöter i utskottet för stöd och 
strategi Kommunfullmäktige antog i december 2014 reglemente 
för krisledningsnämnden och att kommunstyrelsens utskott för 
stöd- och strategi utses till krisledningsnämnd. Informationen 
ges därför till både utskottet för stöd och strategi samt 
krisledningsnämnden. 
 
Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen antar Risk och sårbarhetsanalys 2019–2023.  
Samt att Risk och sårbarhetsanalys 2019–2023 ersätter tidigare 
antagen Risk och sårbarhetsanalys. 
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_____ 

 
För kännedom 

Säkerhetskoordinator 
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KS §181/19   Dnr: KS 2019/288 

 

Taxa för försäljning av mark samt upphävande av 

tidigare taxa för industrimark och tomtpriser 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att titta efter en 
modell som motverkar spekulation, exempelvis liknande den i 
Örebro eller Kumla samt att priset ska täcka kostnaderna för 
exploateringen. 
 
Ärendet ska behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde i 
november 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

 
De beslut som antagits gällande försäljning/prissättning av 
mark inom Lindesbergs kommun anses inte längre 
överensstämma med marknadsvärdet.  

 
Ett exempel är norra industriområdet i Lindesbergs centralort. 
Där är priset bestämt till 85 kr/kvm inklusive anslutningsavgift. 
Området är inte färdigställt och byggs ut för varje ny etablering. 
Det har resulterat i att det är svårt att fastställa den egentliga 
kostnaden som området omfattas av och som borde ligga till 
grund för försäljningspriset. Området har dessutom problem 
med dagvatten och allt eftersom fler etableringar sker, kommer 
problematiken behöva utredas och lösas. Detta kommer kosta 
kommunen pengar som vi i dagsläget inte får igen i form av 
intäkter vid försäljning.  

 
För att motverka att kommunen säljer dels industrimark men 
även annan mark till en större kostnad än intäkt, föreslås 
försäljningen av mark att göras till ett pris som sätts utifrån 
riktlinjerna för markanvisning, dvs utifrån marknadsmässiga 
priser. Beslutet innebär att de gamla besluten om taxor upphävs 

 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta beslut om försäljning av mark 
enligt riktlinje för markanvisning, under förutsättning att 
kommunfullmäktige antar riktlinje för markanvisning (KS 
2019/180). Beslutet medför att tidigare antagna beslut, KF 
§32/2015 samt KF §6/2003, upphävs. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Linda Svahn (S) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar 
ärendet för att titta efter en modell som motverkar spekulation, 
exempelvis liknande den i Örebro eller Kumla samt att priset ska 
täcka kostnaderna för exploateringen. 
 
Jonas Kleber (C) och Ulf Axelsson (V) föreslår bifall till Linda 
Svahn (S) förslag om återremiss. 
 
Irja Gustafsson (S) föreslår att ärendet ska behandlas vid 
kommunstyrelsens sammanträde i november 2019. 

 
Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustafsson (S) föreslår följande beslutsgång: 
 

Först ställs förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras 
idag. 

 
Om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska behandlas idag 
tar ordförande därefter upp tillväxtutskottets förslag till beslut. 
 
Om kommunstyrelsen beslutar om återremiss tar ordförande 
därefter upp Irja Gustafsson (S) tilläggsförslag. 

 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande Irja Gustafsson (S) ställer förslaget om återremiss mot 
att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att återremittera ärendet. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja 
Gustafsson (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §182/19   Dnr: AKK2016/433 

 

Förslag om antagande av tillägg till Översiktsplan för 

Lindesbergs kommun TÖP LIS 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta LIS-plan 
för Lindesbergs kommun (TÖP LIS Lindesberg) 

 
Ärendebeskrivning 

 
Varje kommun ska, enligt 3 kap. plan- och bygglagen, ha en 
aktuell översiktsplan där bl.a. områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen framgår.  
 
Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun tog den 29 november 
2016 beslut om att ta fram en ny översiktsplan, med områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
 
Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
 
LIS-planen visar kommunens önskan om en framtida 
användning av strandområden. Samtidigt ger den ett långsiktigt 
skydd av strand och vattenområden där frilufts- och 
naturområden inte äventyras. Planen ska också fungera som en 
vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut. 
 
Innan LIS-planen går ut på samråd behövs en 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Förslag till tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen för Lindesberg kommun var ute på samråd 
under perioden 1 april 2019 – 31 maj 2019. Kristina Grape 
redogör för de yttranden som inkommit på tillväxtutskottet 
sammanträden den 4 juni 2019. 
 
Tillväxtutskottet beslutade den 19 juni 2019 (TU §58/19) att 
tillägg till översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen skickas ut på utställning. Tillägg till översiktsplan för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen var på utställning 
under perioden 1 juli 2019 till 18 september 2019. Kristina 
Grape redogör för de yttranden som inkommit på 
tillväxtutskottet sammanträden den 15 oktober 2019. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta LIS-plan 
för Lindesbergs kommun (TÖP LIS Lindesberg) 
_____ 

 
För åtgärd:  

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  
 

För kännedom:  

Näringslivschefen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §183/19   Dnr: KS 2019/228 

 

Utredning om arkivlokaler 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar  
 

• Kommunens slutarkiverade handlingar på Staffettgatan i 
Lindesberg, församlingshemmet i Fellingsbro, Ekbackens 
skola och Frövifors pappersbruksmuseum flyttas till 
Arkivcentrum i Arboga vartefter hyresavtal på befintliga 
lokaler löper ut, med sista dag 31 december år 2022. 
 

• Flyttkostnaderna tas från kommunstyrelsens budget 
vartefter flyttarna genomförs, med sista dag 31 december  
år 2022. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kanslichef Anna Nilsson informerar utskottet för stöd och 
strategi om utredningen om arkivlokaler.  
 
Enligt kommunens Föreskrifter om vård av allmänna handlingar 
ansvarar förvaltningschef för att de bestämmelser som finns i 
arkivlagen och kommunens föreskrifter uppfylls. I dennes 
uppgifter ingår även att bevaka att kommunens arkivhandlingar 
förvaras betryggande i respektive förvaltnings närarkiv. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta styrdokument och 
riktlinjer kring hur vården av arkivhandlingar ska ske. 
Kommunstyrelsen ansvarar även för tillsyn och över vården av 
arkivhandlingar i slutarkivet. 
 
Kanslichefen fick i uppdrag av utskottet för stöd- och strategi 
den 19 augusti 2019 att utreda möjliga lösningar för arkivlokal 
med återrapportering under hösten 2019.  
 
En utredning har gjorts och presenteras vid utskottet för stöd- 
och strategis möte den 8 oktober 2019. 
 
Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

• Kommunens slutarkiverade handlingar på Staffettgatan i 
Lindesberg, församlingshemmet i Fellingsbro, Ekbackens 
skola och Frövifors pappersbruksmuseum flyttas till 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Arkivcentrum i Arboga vartefter hyresavtal på befintliga 
lokaler löper ut, med sista dag 31 december år 2022. 
 

• Flyttkostnaderna tas från kommunstyrelsens budget 
vartefter flyttarna genomförs, med sista dag 31 december  
år 2022. 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §184/19   Dnr: KS 2019/257 

 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen, 

tillväxtutskottet och utskottet för stöd och strategi 

2020 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen antar sammanträdestider för 
kommunstyrelsen, tillväxtutskottet och utskottet för stöd och 
strategi 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för 
år 2020 för kommunstyrelsen, tillväxtutskottet och utskottet för 
stöd och strategi. 
 
Hänsyn har tagits till Regionfullmäktiges och Regionstyrelsens 
sammanträdesdagar samt sportlov, påsklov och höstlov. 
 

Kommunstyrelsen Tillväxtutskottet Utskottet för stöd 
och strategi 

29 januari (ons) 14 januari  
25 februari 11 februari 12 februari (ons) 
24 mars 10 mars  
21 april 7 april 6 april (mån) 
19 maj 12 maj  
16 juni 9 juni 2 juni (tis) 
25 augusti 18 augusti  
22 september 15 september 8 september (tis) 
27 otkotber 6 oktober 13 oktober (tis) 
17 november 10 november  
15 december 1 december 7 december (mån) 

 
Kommunstyrelsen ska besluta om årshjul för planering och 
uppföljning 2020. I samband med det ska kommunstyrelsen 
även besluta om följande datum. 
 

Analysdag 17 mars 
Planeringsförutsättningar 18 mars 
Mål- och budgetseminarium 19-30 april 
Investeringsseminarium 9 november 

 

Förslag till beslut 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen antar sammanträdestider för 
kommunstyrelsen, tillväxtutskottet och utskottet för stöd och 
strategi 2020. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslienheten 
 
För kännedom: 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, tillväxtutskottet 
och utskottet för stöd och strategi 
Tillväxtförvaltningen 
Kommunledningskontoret för stöd och strategi 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §185/19   Dnr: KS 2019/50 

 

Sammanställning av Synpunkter från medborgare i 

Lindesbergs kommun till kommunstyrelsen juli 2018 

till juni 2019 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för sammanställningen 
 
Ärendebeskrivning 

 
En gång i halvåret sammanställs beröm, förslag, klagomål och 
synpunkter som inkommit till kommunen från medborgarna. 
Det är en del i arbetet med ständiga förbättringar av 
kommunens verksamheter och ett sätt att följa upp 
verksamheten. Sammanställningen överlämnas till 
kommunstyrelsen som information. 

Totalt har 20 förslag, klagomål och synpunkter inkommit till 
kommunen och diarieförts under andra halvåret av 2018 och 
förstahalvåret 2019. De är fördelade enligt följande: 5 förslag, 6 
klagomål, 6 synpunkter samt 3 frågor. Dessa har 
vidarebefordrats till rätt instans för svar och återkoppling. Det 
finns noterade svar i 10 av synpunkterna. Men det behöver inte 
innebära att alla inte fått svar, utan att återkopplingen till diariet 
inte fungerat. I ett av fallen önskades ingen återkoppling. 

Rutinen kring synpunktshantering infördes i samband med att 
dokumentet Styrnings- och ledningssystem för 
kommunkoncernen antogs i november 2014. I årshjulet som 
antas av kommunstyrelsen varje år står det att verksamheterna 
ska redovisa en sammanställning till kommunstyrelsen. Tanken 
med en sådan sammanställning är att fånga upp mönster i 
synpunkterna, som kan leda till en mer övergripande 
förbättringsåtgärd. I de uppföljningar som gjorts sedan 2015 är 
det svårt att hitta sådana mönster. De flesta synpunkter som 
kommer in är verksamhetsnära och hanteras verksamhetsnära. 
Nyttan med att ha denna administrativa rutin måste vägas mot 
den tid det tar i anspråk för olika led i verksamheterna. I arbetet 
med en förenklad och effektivare styrmodell som pågår kommer 
all uppföljning att ses över för att tid i verksamheterna och hos 
våra chefer ska läggas på det som gör mest nytta och effekt för 
medborgarna. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen tackar för sammanställningen 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §186/19   Dnr: KS 2019/260 

 

Information om hyreskontrakt för förvaltningslokaler 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommundirektör Henrik Arenvang redogör för framtida 
hyreskontrakt mellan FALAB och Lindesbergs kommun.  
 
Nya hyreskontrakt är framarbetade av FALAB och genomgångna 
av verksamheterna. Genom att säkra upp det låga ränteläget och 
teckna längre hyreskontrakt ger utrymme för minskade 
hyreskostnader på ca 17 mnkr. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §187/19   Dnr: KS 2019/177 

 

Utbildning i arbetsmiljöansvar för förtroendevalda i 

kommunstyrelsen 
 

Beslut 

 

Ärendet utgår 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §188/19   Dnr: KS 2019/243 

 

Riktlinje för lönepolitik  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

• Riktlinjer för lönepolitik antas att gälla 
 

• Riktlinjer för lönesättning Kf§145/2005 upphör att gälla 
 

Ärendebeskrivning 

 
Personalchef Carina Fyrpihl redogjorde för utskottet för stöd 
och strategi gällande riktlinjer för lönepolitik i Lindesbergs 
kommun. 
 
Lindesbergs kommun arbetar aktivt med lönepolitiska frågor. 
En del i det arbetet är att ha riktlinjer som återger det arbete 
som sker. Nuvarande riktlinjer för lönesättning är antagna i 
kommunfullmäktige under 2005 och har därefter genomgått 
flertalet redaktionella ändringar. 
 
Innehållet i nuvarande riktlinjer är till största del aktuellt men 
har skrivits om och ändrats utifrån att behov av uppdatering 
behövs. Lindesbergs kommun har också antagit en ny grafisk 
profil som nu använts i förslag till nya riktlinjer. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

• Riktlinjer för lönepolitik antas att gälla 
 

• Riktlinjer för lönesättning Kf§145/2005 upphör att gälla 
_____ 

 
För åtgärd 

Personalchef 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §189/19   Dnr: KS 2019/273 

 

Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen kvartal 2 2019 
 

Beslut 

 

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 2 2019 
överlämnas till kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 

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

 
Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 2 2019 
överlämnas till kommunfullmäktige 
_____ 

 
För kännedom: 

Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §190/19   Dnr: AKK2016/50 

 

Åtgärd bristfälliga avloppsanläggningar i Grönbo, 

Allmänningbo, Kloten, Mårdshyttan, Östra Öskevik 

och Gammelbo 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Markus Orre och Erik Söder från Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen informerar kommunstyrelsen om det pågående 
arbetet med att åtgärda bristfälliga avloppsanläggningar i 
Grönbo, Allmänningebo, Kloten, Mårdshyttan, Östra Öskevik och 
Gammelbo. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §191/19   Dnr: KS 2019/303 

 

Representation i regionala rådet om totalförsvar till 

uppbyggnad av krisberedskap 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande, Irja 
Gustafsson (S) och kommundirektör Henrik Arenvang till 
ordinarie representanter i regionala rådet om totalförsvar till 
uppbyggnad av krisberedskap. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Regionala rådet för totalförsvarsfrågor ska utvecklas och bli en 
effektiv plattform för samverkan inom området totalförsvar.  
 
Syftet med regionala rådet om totalförsvar är att skapa 
förutsättningar för helhetssyn och tryggad säkerhet för de som 
bor och vistas i Örebro län. Det skapas genom att vi tillsammans 
utbyter information och höjer kunskap som bidrar till 
uppbyggnad av krisberedskap och totalförsvar. Dilemman och 
frågor som diskuteras kan exempelvis vara kommande 
utbildningar och övningar, planering, prioriteringar och 
erfarenhetsutbyte.  
 
Länsstyrelsen har sett över rådsorganisationen och beslutat att 
landshövdingen ska vara ordförande för rådet.  
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande, Irja 
Gustafsson (S) och kommundirektör Henrik Arenvang till 
ordinarie representanter i regionala rådet om totalförsvar till 
uppbyggnad av krisberedskap. 
_____ 

 
För kännedom: 

Länsstyrelsen Örebro län 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §192/19 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2019-09-20 Protokoll kommunövergripande 
samverkansgrupp KÖS 2019-09-20 samt bilagor 
lönestatistik och TLO-KL omställningsfonden Dnr  

  

 
2019-10-01 Avtal förmånscykel 38 cyklar 2019-09-26 
Dnr  

  

 
 
2019-09-17 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
Visionscentrets husbil att ta emot medlemmar vid 
varuhallstorget 18 september 2019 Vision avd 045 
Lindesberg A440.986/2019 Dnr  

  

 
2019-10-01 Yttrande över tillstånd Vänsterpartiet höst 
2019 A412.578-2019  Dnr  

  

 
2019-10-02 Yttrande tillstånd Vänsterpartiet höst 2019 
A412.578/2019 Dnr  

  

 
2019-10-10 Yttrande ansökan tillstånd för 
markupplåtelse inhägnat arbetsområde Kristinavägen 
20 A-B 9-24 oktober Nordic Energy Partner AB Dnr  

  

 
2019-10-22 Yttrande ansökan tillstånd A519-384-2019 
Solberga Förskolor AB ljusmanifestation Dnr  

  

 
 
2019-10-08 Delegationsbeslut för tillförordnad 
personalchef Dnr  

  

 
 
2019-10-21 Beslut för lotteri enligt 6 kap 9 § Spellagen 
för LIF Lindesberg Lindeskolans IF 2019-11-01 till 
2020-01-31 Dnr KS 2019/271 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019-10-08 Delegationsbeslut för tillförordnad 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen 
Dnr  

  

 
2019-10-25 Delegationsbeslut för tillförordnad 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen 
Dnr  

  

 
 
2019-10-08 Avtal om samverkan mellan Masugnen 
Lindesberg och Högskolan Dalarna för lärarutbildning 
HDa 7.1-2019/118/82 Dnr  

  

 
 
2019-10-22 Förordnande som tillförordnad 
ekonomichef och stabschef för 
kommunledningskontoret 24 oktober 2019 Dnr  

  

 
 
2019-09-17 Avtal för handledning 
Arbetsmarknadsenheten Frilans Finans AB Dnr  

  

 
2019-10-07 Köpekontrakt för del av Lindeshyttan 2:3 
angränsande till Lindeshyttan 2:16 Dnr KS 2019/7 

  

 
2019-10-08 Uppsägning av varumärket Masugnen 
Utveckling Dnr  

  

 
2019-10-17 Förordnande som tillförordnad 
förvaltningschef för tillväxtförvaltningen 18-23 oktober 
2019 Dnr  

  

 
 
2019-09-10 Dokumentation över Direktupphandling av 
app till kulturhistoriskt projekt 100 gravar du måste se 
innan du dör Dnr KS 2019/285 
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Kommunstyrelsen  

 
2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §193/19 
 
Meddelanden 
 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2018-11-20 Protokoll från Lindesbergs kommuns 
Brottsförebyggande råd LindeBRÅ 2018-11-20 Dnr  

  

 
2019-03-06 Protokoll från Lindesbergs kommuns 
Brottsförebyggande råd LindeBRÅ 2019-03-06 Dnr  

  

 
2019-08-29 Protokoll från Partnerskap Bergslagsbanan 
2019-08-29 Dnr  

  

 
2019-09-05 Protokoll Specifikt samverkansråd för 
skola, utbildning och 
kompetensförsörjning 2019-09-05 Dnr  

  

 
2019-09-13 Protokoll Specifika samverkansrådet för 
kultur 2019-09-13 Dnr  

  

 
2019-09-20 Protokoll från Regionala samverkansrådet 
2019-09-20  Dnr  

  

 
2019-10-07 BUN § 99 Uppföljning av internkontroll 
januari-augusti 2019 Dnr KS 2019/249 

  

 
2019-10-07 BUN § 98 Nämndernas 
verksamhetsberättelse januari-augusti 2019 Dnr KS 
2019/267 

  

 
2019-10-08 Stadshus § 34 Delårsrapport januari-
augusti 2019 för Stadshuskoncernen Dnr KS 2019/267 

  

 
2019-10-09 Dom Överklagan av behörigheten att fatta 
beslut i ärendena vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 28 mars 2019 laglighetsprövning enligt 
kommunallagen - avslår överklagandet - beslutet står 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (37) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

fast - ersättare får inte gå in för ledamot kvar 
sammanträdet publik Dnr KS 2019/158 

 
2019-10-09 Samhällsbyggnadsnämnden § 206 
Uppföljning av internkontroll januari-augusti 2019 Dnr 
KS 2019/249 

  

 
2019-10-09 Samhällsbyggnadsnämnden § 207 
Nämndernas verksamhetsberättelse januari-augusti 
2019 Dnr KS 2019/267 

  

 
2019-10-10 SN § 104 Delårsrapport och Nämndernas 
verksamhetsberättelse januari-augusti 2019 Dnr KS 
2019/267 

  

 
2019-10-22 SN § 103 Uppföljning av internkontroll 
januari-augusti 2019 Dnr KS 2019/249 

  

 
2019-10-23 Planinformation om Detaljplan för 
Stadsskogen 2:11 2:8 och del av Lindesberg 1:1 
Stadsskogsskolan S-2018-1080 Dnr KS 2018/366 

  

 
2019-10-23 BUN § 204 Svar Revisionsrapport 
Granskning styrning ledning gymnasieskolan.pdf Dnr KS 
2019/183 

  

 
 
2019-10-24 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 oktober 
2019 - Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen efter Sandra Olsson (S) 
Dnr KS 2019/292 

  

 
 
2019-10-22 Protokollsutdrag från Utskottet för stöd 
och strategis sammanträde den 8 oktober 2019 - 
Nämndernas verksamhetsberättelse januari-augusti 
2019 för kommunledningskontoret Dnr KS 2019/267 

  

 
 
2019-10-25 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 
sammanträde den 15 oktober 2019 - Uppföljning av 
internkontroll januari - augusti 2019 för 
tillväxtförvaltningen Dnr KS 2019/249 

  

 
2019-10-25 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 
sammanträde den 15 oktober 2019 - Nämndernas 
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Kommunstyrelsen  

 
2019-10-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

verksamhetsberättelse januari - augusti för 
tillväxtförvaltningen Dnr KS 2019/267 

 

 


