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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2020-09-22 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Kristinavägen 20B, Lindesberg, kl. 9:15-10:40 

Beslutande: Irja Gustafsson (S) 
Linda Svahn (S) 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Tommy Kragh (S) 
Mathz Eriksson (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Markus Lundin (KD) 
Nils Detlofsson (L), jäv § 125 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Magnus Storm (C), för Jonas Kleber (C) 
Fredrik Vessling (V), för Ulf Axelsson (V) 
Jan Hansson (M), för Lillemor Bodman (M) 
Fredrik Rosenbecker (SD), för Mats Seijboldt (-) 
 

Övriga 
deltagare: 

Nafih Mawlod (S), ersättare som ej tjänstgör 
Elin Axelsson (S), ersättare som ej tjänstgör 
Inger Griberg (MP), ersättare som ej tjänstgör 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Kjell Jansson, planarkitekt, § 122 
Gunilla Sandgren, ekonomichef, § 123 
Anette Persson, controller, § 124 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
 

Utses att 
justera 

Markus Lundin (KD) med John Omoomian (S) som ersättare 
 

Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten den 25 september 2020 kl. 10:00 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
119 - 142 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Markus Lundin 
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Ärendeförteckning 

 
§119/20 Delegationsärenden 
  
§120/20 Godkännande deltagande på distans 
  
§121/20 Kommundirektören informerar  
  
§122/20 Detaljplan för Lindesby 1:13 med flera för Nytt 

bostadsområde i Torphyttan 
  
§123/20 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
  
§124/20 Projektpengar till två socialpedagoger 
  
§125/20 Förstudie om försäljning av fastigheterna Tredingen 1:4 och 

1:5 Sjöbrisen 
  
§126/20 Verksamhets- och ekonomisk rapport för Finskt 

förvaltningsområde 2019 
  
§127/20 Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och 

uppföljning (SOU 2020:27) Ku2020/01170/CSM 
  
§128/20 Genomlysning av Lindesbergs kommuns befintliga nämnd- 

och förvaltningars organisation - politisk organisation 
  
§129/20 Utvärdering av kommunens krisledningsarbete under 

coronapandemin 2020 
  
§130/20 Kommunkompassen 2020 
  
§131/20 Utvidga anställningsstöd som kan nyttjas inom ramen för 

resursjobb - ändring av beslut KS § 214/19 punkt 4 
  
§132/20 Redovisning av Resursjobb fram till juli 2020 
  
§133/20 Tillämpning av omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18) 
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§134/20 Referensgrupp till fördjupad översiktsplan för Lindesbergs 
tätort  

  
§135/20 Textilinsamlingskärl på återvinningsstationerna 
  
§136/20 Yttrande om negativt planbesked för del av Brodalen 1:1 
  
§137/20 Återremiss Riktlinje för Demokratidag för ungdomar från 

2020 
  
§138/20 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för integration augusti 2020 
  
§139/20 Strategi för arbetet med ANDTS - alkohol narkotika dopning 

tobak och spel om pengar 
  
§140/20 Förlängning av giltighetstiden för Kommunal avfallsplan 

2016-2020 Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg och Nora 
kommun till 2021-12-31 

  
§141/20  Bildande av naturreservatet Lejaskogen 
  
§142/20 Meddelanden 
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KS §119/20 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
2020-09-09 Avtal bilservice och tvätt Motorbolaget i 
Fellingsbro AB Dnr KS 2020/191 

  

 
2020-09-09 Avtal färg tillbehör Colorama Lindesberg 
Dnr KS 2020/189 

  

 
2020-09-10 Köpekontrakt Vibyn 1:39 Återköp Dnr 
AKK2016/96 

  

 
2020-08-19 Uppsägning service- supportavtal 
kassaapparat Caféverksamhet Masugnen kundnr 
2000/288 Dnr  

  

 
2020-08-27 Yttrande över tillstånd för markupplåtelse 
för container på Kungsgatan 33 för Trafikbutiken i 
Örebro AB A453.142/2020 Dnr  

  

 
2020-09-08 Yttrande tillstånd inhägnat arbetsområde 
Bytesgatan Trafikbutiken i Örebro AB A496.179-2020 
Dnr  

  

 
2020-09-01 Beslut om att tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter får utfärdas av trafikingenjör vid 
Samhällsbyggnadsförbundet enligt punkt 1.7 
brådskande ärenden i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr  

  

 
2020-09-11 Yttrande över remiss om nya 
hastighetsföreskrifter för väg 50 Örebro län Dnr TRV 
2020/17891 Dnr KS 2020/159 
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2020-08-29 Tillförordnad förvaltningschef för 
socialförvaltningen under förvaltningschefens semester 
vecka 36 2020 enligt punkt 5.9 i kommunstyrelsens 
delegationsordning  Dnr  

  

 
2020-08-28 Yttrande med inspel gällande Region 
Örebro läns utredning av finmaskigt vägnät i Örebro län 
Dnr KS 2020/110 

  

 
2020-09-10 Förordnande som tillförordnad 
ekonomichef och stabschef 2020-09-11 för 
kommunledningskontoret enligt punkt 5.9 i 
kommunstyrelsens delegationsordning Dnr  

  

 
2020-08-26 Tillförordnad förvaltningschef för 
tillväxtförvaltningen 28 augusti och 31 augusti-2 
september 2020 enligt punkt 5.9 i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr  
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§120/20   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 
 
Beslut 

Ordförande godkänner att Nafih Mawlod (S), Elin Axelsson (S) 
och Inger Griberg (MP) deltar på distans. 
 
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 bildförföring 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 Nafih Mawlod (S), Elin Axelsson (S) 
och Inger Griberg (MP) deltar på distans. 
_____ 
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§121/20   Dnr:  
 
Kommundirektören informerar  
 
Beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen 
och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 

Kommundirektören informerade om följande på 
kommunstyrelsen i augusti: 

• Covid-19, tillika coronaviruset, i Lindesbergs kommun 
• Nya lokaler för Samhällbyggnadsförvaltningen från och 

med juli 2021 
• Ny lag som planeras till december 2021 för 

visselblåsfunktionen 
• Gemensamt dataskyddsombud placerad i 

Samhällsbyggnadsförvaltingen 
• Knöl-KS 
• BillerudKorsnäs 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen 
och lägger den till handlingarna.  
 
_____ 
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§122/20   Dnr: KS 2019/310 
 
Detaljplan för Lindesby 1:13 med flera för Nytt 
bostadsområde i Torphyttan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. detaljplanen i enlighet med miljöundersökningen för 
detaljplan för Lindesby 1:13 med flera Lindesbergs 
kommun inte medför betydande miljöpåverkan. 6 kap. 7§ 
MB. 

2. anta detaljplan för Lindesby 1:13 med flera Lindesbergs 
kommun 

Under avsnitt ekonomiska konsekvenser i planbeskrivningen 
beskrivs vilka ekonomiska konsekvenser förslaget medför. 
 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergs kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för 
Lindesby 1:13 m.fl. Lindesbergs kommun. Syftet med 
detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt 
bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en 
förskola. Planen kommer även möjliggöra för 
infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor. 

Ärendets tidigare behandling 

Sedan tidigare har en detaljplan vid Lindesby 1:13 m.fl. tagits 
fram. Detaljplan godkändes och antogs av Kommunfullmäktige i 
Lindesbergs Kommun 2018-12-12. Efter överklagande så 
upphävde Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen 2019-08-
28 kommunens antagande av detaljplanen. Kommunen valde då 
inte att överklaga Mark och miljödomstolens beslut utan gör i 
och med denna detaljplan ett omtag med kompletterande 
utredningar samt en lokaliseringsprövning.  

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 8 maj 2020 
– 29 maj 2020. Därefter har förslaget varit utsänt på granskning 
under tiden 8 juni 2020 – 29 juni 2020 Under granskningstiden 
har reviderade planhandlingar funnits tillgängliga på 
Stadsbyggnadskontoret samt digitalt. Ärendet har behandlats av 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-09. 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. detaljplanen i enlighet med miljöundersökningen för 
detaljplan för Lindesby 1:13 med flera Lindesbergs 
kommun inte medför betydande miljöpåverkan. 6 kap. 7§ 
MB. 

2. anta detaljplan för Lindesby 1:13 med flera Lindesbergs 
kommun 

Under avsnitt ekonomiska konsekvenser i planbeskrivningen 
beskrivs vilka ekonomiska konsekvenser förslaget medför. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
Länsstyrelsen Örebro län 
Lantmäteriet Gävle 
För kännedom: 
Besvärshänvisning kommer att skickas ut till dem som inte fått 
sina synpunkter tillgodosedda samt ingår i sakägarkretsen efter 
att planen har antagits i kommunfullmäktige. 
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§123/20   Dnr: KS 2020/190 
 
Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Lindesbergs kommun ska till Kommuninvest Ekonomisk 
förening (”Föreningen”) inbetala ett insatsbelopp om 3 
200 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas 
att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningen. 

2. kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta 
de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i 
Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 
åren 2021, 2022, 2023 och 2024 upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

3. kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskild angiven 
person att för kommunstyrelsens räkning vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna 
enligt beslut ovan. 

Kommunstyrelsen beslutar utse ekonomichefen att för 
kommunstyrelsen räkning vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningarna under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 3. 

Ärendebeskrivning 
Lindesbergs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk 
förening ”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation 
som utifrån en kommunal värdegrund företräder den 
kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av 
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB 
(publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs 
upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till 
att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade 
investerare och finansiella institutioner. 
Återbetalning av förlagslån 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från 
medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet med 
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förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på 
kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 
medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet 
till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till 
Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i 
förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 
(”Lånevillkoren”). 

Lindesbergs kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per 
2020-09-09 till 3 200 000 kronor, jämte ränta. 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till 
Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket 
innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra 
till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför 
diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har 
resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till 
Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. 
Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har 
även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp 
av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till 
medlemmarna. 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras 
nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till 
förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för 
att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala 
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.  
Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med 
en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare 
fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna 
kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med 
en tilläggsinsats.  

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av 
stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av 
obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. 
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den 
nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar 
successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (46) 
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-09-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

År Kapitalinsats 
(kr/invånare) 
(kommun) 

Kapitalinsats 
(kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras 
kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till ovan angivna 
belopp.  

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i 
enlighet med stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna 
insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per 
invånare för kommuner (360 kronor per invånare för regioner). 

För Lindesbergs kommun är det aktuella insatskapitalet, 
exklusive förlagslånet 20 942 100 kronor i Föreningen. Den nya 
insatsnivån 2024 kommer att uppgå till 30 249 700 kronor, dvs 
en ökning med 9 307 600 kronor. Kommunens invånarantal år 
2015, 23 269 utgör grunden för beräkningen. Sista dag för 
inbetalning av förlagslånet är den 20 november 2020. Därefter 
ska den obligatoriska inbetalningen av insatskapitalet ske 
årligen den 30 juni enligt stämmobeslut. 

Om kommunen betalar in 3 200 000 kronor i kapitalinsats 
senast 20 november innebär det att kommunen kommer att få 
en betalningsplan av det ökade insatskapitalet enligt nedan: 

År Kapitalinsats/kronor 

2020 3 200 000 

2021 0 

2022 1 453 800 

2023 2 326 900 

2024 2 326 900 

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (46) 
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-09-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
1. Lindesbergs kommun ska till Kommuninvest Ekonomisk 

förening (”Föreningen”) inbetala ett insatsbelopp om 3 200 
000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta 
de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. 

2. kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de 
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i 
Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 
åren 2021, 2022, 2023 och 2024 upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

3. kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskild angiven 
person att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder 
som krävs med anledning av inbetalningarna enligt beslut 
ovan. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utse ekonomichefen 
att för kommunstyrelsen räkning vidta de åtgärder som krävs 
med anledning av inbetalningarna under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 3. 
Beslutsgång 

Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt förvaltningens förslag och finner att förslaget 
godkänns. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja 
Gustavssons (S) tilläggsförslag om att utse ekonomichefen att 
för kommunstyrelsen räkning vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningarna under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 3, och finner att 
förslaget godkänns.  
 
_____ 

 

För åtgärd: 

Ekonomichef 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (46) 
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-09-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§124/20   Dnr: KS 2020/192 
 
Projektpengar till två socialpedagoger 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

• finansiera två stycken socialpedagoger från och med 
hösten 2020 till och med 2022-12-31. 

• finansiering sker med 1,5 Mnkr per år 2021 och 2022 
från kommunstyrelsens avsatta medel för projekt. 

• en utvärdering ska ske efter halva tiden och efter 
projektets slut för att kunna beredas i budgetprocessen 
inför budget år 2023. 

 
Ärendebeskrivning 
Storåskolan har två socialpedagoger anställda sedan ett år 
tillbaka. De har fungerat som ett stöd för både elever och 
pedagoger. De har arbetat elevnära och stöttat elever i att lösa 
konflikter och dilemman, de har kunnat arbeta förebyggande 
genom att ha undervisning i hur man är mot varandra. De har 
vid behov stöttat mentor i svåra samtal med vårdnadshavare. En 
viktig sak i skolan är att lektionen måste starta i tid, ibland kan 
det försvåras eller omöjliggöras av en pågående konflikt som 
”följer med” elever in i klassrummet, vid sådana situationer har 
socialpedagogen kunnat bistå läraren och reda i konflikten så att 
läraren kan starta lektionen med alla elever som inte är 
inblandade. 

Arbetet har lett fram till att 89% av eleverna vt-20 var behöriga 
att söka gymnasiet, vilket är en siffra som ligger över riks och är 
ett mycket stort lyft för Storåskolan. Nästa steg är nu att tillsätta 
en socialpedagog på Stadsskogsskolan och en på Fröviskolan. 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• finansiera två stycken socialpedagoger från och med 
hösten 2020 till och med 2022-12-31. 

• finansiering sker med 1,5 Mnkr per år 2021 och 2022 
från kommunstyrelsens avsatta medel för projekt. 
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• en utvärdering ska ske efter halva tiden och efter 
projektets slut för att kunna beredas i budgetprocessen 
inför budget år 2023. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Fredrik Vessling (V) och Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
För kännedom: 
Ekonomienheten 
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§125/20   Dnr: KS 2020/145 
 
Förstudie om försäljning av fastigheterna Tredingen 
1:4 och 1:5 Sjöbrisen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. tacka för informationen och meddela till den kommunala 
revisionen att kommunstyrelsen tagit del av PWC:s 
rapport. 

2. inte genomföra en fördjupad granskning av försäljningen 
av fastigheterna Tredingen 1:4 och Tredingen 1:5. 

 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun har 
utifrån sin riskbedömning gett PwC i uppdrag att genomföra en 
förstudie avseende försäljningen av fastigheterna Tredingen 1:4 
och Tredingen 1:5.  

Syftet med förstudien är att utreda om det finns legala 
anledningar att genomföra en fördjupad granskning av ärendet 
och kommunstyrelsens hantering därav.  

Efter genomförd förstudie är PWC:s bedömning att det finns 
anledning att överväga en fördjupad granskning av försäljningen 
av Fastigheterna.  

De delar av försäljningsprocessen som PWC bedömer vara av 
särskilt intresse för en eventuell fördjupad granskning är: 

• Prissättningen av Fastigheterna.  
• Valet av köpare.  

Det framgår exempelvis inte av den dokumentation som PWC 
tagit del av hur värderingen av marken gått till när kommunen 
beslutade att sälja för 140 kronor per kvadrat-meter.  

Sedan markanvisningsavtalet ingicks under 2013 har ny 
lagstiftning tillkommit på området. 

Kommunen har under 2013 ingått markanvisningsavtal med två 
intressenter på fastigheter som gränsar mot varandra 
(Ålkilsbacken och Tivoliplan).  

Priset som det kommunala bolaget LIBO betalade var 100 kr / 
kvm. Företaget Sjöbrisen betalade 140 kr / kvm.  
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Som framgår av §3 Exploatering i markanvisningsavtalen har 
LIBO fått stå för kostnaderna att ta fram detaljplanen inklusive 
utredningar som krävs för denna medan kommunen i avtalet 
med Sjöbrisen initialt tagit kostnaderna för detaljplanen 
inklusive utredningar. Det framgår i avtalet med Sjöbrisen att 
kostnaderna som kommunen har haft för detaljplanen 
inkluderats i priset för marken.  

Sjöbrisens fastighet ligger dessutom närmre Bottenån och gav 
då (2013) ett högre marknadspris jämfört LIBO:s som ligger lite 
längre ifrån Bottenån. 

Från den 1 februari 2015 ska kommuner anta riktlinjer för 
kommunala markanvisningar om sådana genomförs. 

Riktlinjerna ska, enligt lag (2014:899) om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar, innehålla:  

• kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser 
eller upplåtelser av markområden för bebyggande;  

• handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 
markanvisningar; samt  

• principer för markprissättning.  

Vid tiden för ingåendet av markanvisningsavtalet fanns såvitt 
känt inga kommunala policydokument eller riktlinjer vad gäller 
markanvisningar. 

Till följd av lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar, 
har Lindesbergs kommun sedan 2015 riktlinjer för hur 
markanvisningar ska gå till.  

Eftersom markanvisningen gjordes före 2015 så anser 
kommunen att framtida markanvisningar kommer ske utifrån 
framtagen riktlinje. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. tacka för informationen och meddela till den kommunala 
revisionen att kommunstyrelsen tagit del av PWC:s 
rapport. 

2. inte genomföra en fördjupad granskning av försäljningen 
av fastigheterna Tredingen 1:4 och Tredingen 1:5. 

Jäv 

Nils Detlofsson (L) anmäler jäv. 
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_____ 

För kännedom: 
Kommunala revisionen 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Mark- och exploateringsingenjör 
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§126/20   Dnr: KS 2019/12 
 
Verksamhets- och ekonomisk rapport för Finskt 
förvaltningsområde 2019 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna verksamhets- och 
ekonomisk rapport för Finskt förvaltningsområde 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Vi har lämnat den årliga ekonomiska rapporten till 
Länsstyrelsen i Stockholm som är tillsynsmyndigheten för 
Nationella minoritetslag-stiftningen.  

Vi har under 2019 nyttjat hela det statliga bidraget på 660 000 
kr.  

Rapporten beskriver hur medlen nyttjats, vilken verksamhet 
som skapats. I bilagan finns den ekonomiska rapporten till 
uppföljningsmyndigheten. 
 
Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 

godkänna verksamhets- och ekonomisk rapport för Finskt 
förvaltningsområde 2019. 
_____ 
 
För kännedom 

Samordnare för finskt förvaltningsområde 
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§127/20   Dnr: KS 2020/166 
 
Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning 
och uppföljning (SOU 2020:27) Ku2020/01170/CSM 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta remissvar daterad 2020-08-20 
som Lindesbergs kommuns yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 

Vi har kommenterat 7 delar i utredningen Högre växel i 
minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 
2020:27). Samtliga delar underlättar kommunernas arbete med 
nationella minoriteter. 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 
anta remissvar daterad 2020-08-20 som Lindesbergs kommuns 
yttrande. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 

Samordnare för finskt förvaltningsområde 
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Kommunstyrelsen  
 

2020-09-22  
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§128/20   Dnr: KS 2019/235 
 
Genomlysning av Lindesbergs kommuns befintliga 
nämnd- och förvaltningars organisation - politisk 
organisation 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Tillväxtutskottet blir tillväxtnämnden från och med 
2021-01-01 

2. Tillväxtnämnden ska ha 9 ledamöter och 9 ersättare 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret byter 
namn till kommunstyrelseförvaltningen.  

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att arbeta fram 
förslag till reglemente för kommunstyrelsen (KS) och 
tillväxtnämnden (TN). Förslaget ska presenteras för 
kommunstyrelsen 27 oktober.  

Den nya politiska organisationen ska utvärderas under perioden 
januari-februari 2022 och utvärderingen ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen i mars 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade i september 2019 att 
kommundirektören ska i projektform genomföra en 
genomlysning och en översyn av Lindesbergs kommuns 
befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation.  

I uppdraget ingick även att ge förslag till förändringar i den 
politiska organisationsstruktur för att kunna uppnå en 
kostnadseffektiv organisation som ger bästa möjliga service för 
Lindesbergs kommuns medborgare. 

Projektet startade 1 oktober 2019 och har sitt projektslut 31 
december 2020. 

Projektet kommer att kunna redovisa olika delförslag, som kan 
beslutas och/eller genomföras från projektstart 1 oktober 2019 
fram till nästa mandatperiod 2023. 

Organisationskonsultfirman KMPG har på uppdrag genomfört en 
utredning med förslag till ny politisk organisation, som har 
presenterats för kommunstyrelsen 21 april 2020.  
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Utredningen och frågeställningar har partierna i 
kommunfullmäktige fått för remissyttrande under perioden 1 
maj till 15 juli 2020.  

En särskild utsedd referensgrupp (Utskottet för stöd och 
strategi, USS) har följt arbetet med ett antal sammankomster 
och en Work-shop 6 april 2020. 

Efter att inkomna remissvar behandlats har ledamöterna i 
utskottet för stöd och strategi (USS) diskuterat förslaget till 
beslut vid sitt sammanträde 13 augusti 2020. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Tillväxtutskottet blir tillväxtnämnden från och med 2021-
01-01 

2. Tillväxtnämnden ska ha 9 ledamöter och 9 ersättare 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret byter 
namn till kommunstyrelseförvaltningen.  

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att arbeta fram 
förslag till reglemente för kommunstyrelsen (KS) och 
tillväxtnämnden (TN). Förslaget ska presenteras för 
kommunstyrelsen 27 oktober.  

Den nya politiska organisationen ska utvärderas under perioden 
januari-februari 2022 och utvärderingen ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen i mars 2022. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Kommundirektör 
För kännedom: 
Kanslichef 
Personalchef 
Ekonomichef 
Förvaltningschef tillväxtförvaltningen 
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§129/20   Dnr: KS 2020/150 
 
Utvärdering av kommunens krisledningsarbete under 
coronapandemin 2020 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att revidera 
dokument KS 2019/311 Strategisk handlingsplan för 
krishantering” och att föra in i dokument att handlingsplanen 
ska årligen revideras och antas av kommunstyrelsen senast 
december varje år.  
 
Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun har aktiverat sin krisledningsorganisation 
sedan den 27 februari med anledning av Coronakrisen. 
Krisledningsarbetet hade pågått i tio veckor, när behovet av en 
utvärdering uppstod  

Lindesbergs kommun önskade att få en utvärdering av arbetet 
så här långt som en del av lärandet i denna helt unika situation. 
Utvärderingen ska ligga till grund för en dialog om eventuella 
förändring på kort sikt, behov av att revidera 
krishanteringsplanerna och underlag för en utbildningsinsats 
när krisen är över. 

En observation är att krisen omfattar all kommunal verksamhet 
samt att den är mycket långvarig i tid där vi idag inte vet när det 
är slut.  

Detta har medfört en typ av normalisering av krisen och med 
risk för att det blir två parallella ledningssystem, dels den 
ordinarie ledningsorganisationen dels 
krisledningsorganisationen. 

En krisledningsorganisation upprättas oftast för att hantera 
snabbt uppkomna situationer som den ordinarie organisationen 
inte klarar av. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att revidera 
dokument KS 2019/311 Strategisk handlingsplan för 
krishantering” och att föra in i dokument att handlingsplanen 
ska årligen revideras och antas av kommunstyrelsen senast 
december varje år.  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (46) 
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-09-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommundirektören 
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§130/20   Dnr: KS 2020/168 
 
Kommunkompassen 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. genomföra Kommunkompassen under 2020 till en 
kostnad på 85 000 kr. 

2. kostnaden finansieras från kommundirektörens 
verksamheter. 

Ärendebeskrivning 
Kommunkompassen är ett utvärderingsinstrument som sker 
tillsammans med Sveriges kommuner och regioner. De värderar 
kommunens övergripande ledning och styrning och även 
funktionaliteten av styrning, ledning, processer och aktiviteter i 
verksamheten utifrån de frågor vi ställer. Underlaget till 
utvärderingen hämtas framförallt från intervjuer med olika 
funktioner samt från information på kommunens webbsidor och 
dokumentation som ska lämnas in i förväg.  

Utvärderingsresultatet presenteras i en skriftlig rapport där 
kommunens styrkor och förbättringsmöjligheter presenteras. 
Kommunen får även en muntlig återföring av resultatet. 
Kommunkompassen är ett normerande verktyg och har en 
poängskala som gör det möjligt att jämföra olika 
utvärderingsresultat med varandra. 

Den tematiska strukturen utgörs av fyra huvudområden med 
åtta underområden enligt följande;  

Demokrati och samhällsutveckling 

1. Samspel mellan förtroendevalda och medborgare 

2. Samhällsutveckling 

Styrning och effektivitet 

3. Styrning och kontroll 

4. Effektivitet 

Service och kvalitet 

5. Brukarens fokus 

6. Kvalitetsutveckling 
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Arbetsgivarpolitik 

7. Arbetsliv 

8. Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 

Vart och ett av de åtta områdena kan ge 100 poäng vilket 
innebär att den maximala poängnivån i Kommunkompassen är 
800 poäng. 

En grundläggande struktur finns inom de åtta frågeområdena. 
Eftersom utvärderingen görs utifrån ett övergripande 
perspektiv, söker de alltid någon gemensam strategi kring hur 
kommunen hanterar det som efterfrågas. Denna kan vara 
väldokumenterad och/eller visa sig i olika aktiviteter som 
stärker och utvecklar de olika områdena.  undersöker givetvis 
även dessa olika aktiviteter och vi vill se att alla verksamheter 
jobbar med det som efterfrågas på olika sätt. Slutligen vill vi att 
kommunen kan visa att olika arbetssätt leder till faktiska 
resultat och att dessa resultat återkommande följs upp och 
analyseras. Medborgar- och brukarfokus ska finnas i allt vad 
som görs. 

Under SKR:s besök i kommunen, sker gruppintervjuer med fem 
olika grupper. Syftet är att få en helhetsbild av det som 
utvärderas, både utifrån systematik, omfattning och effekt i hela 
kommunen. Intervjuer sker med följande grupper: 

1. Ledande politiker, ofta blocköverskridande  

2. Ledande tjänstpersoner, kommundirektör med 
ledningsgrupp  

3. Förvaltningschefer och bolagschefer  

4. Första linjens chefer, enhetschefer  

5. Fackligt förtroendevalda. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

1. genomföra Kommunkompassen under 2020 till en 
kostnad på 85 000 kr. 

2. kostnaden finansieras från kommundirektörens 
verksamheter. 

 
 
 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (46) 
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-09-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

_______ 
 
För kännedom: 
Alla förvaltningar 
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§131/20   Dnr: KS 2019/256 
 
Utvidga anställningsstöd som kan nyttjas inom ramen 
för resursjobb - ändring av beslut KS § 214/19 punkt 
4 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om ändring av kommunstyrelsens 
beslut KS §214/19 punkt 4 

• Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsmarknadsenheten 
administrera jobben och inom potten fördela jobben 
mellan aktuella anställningsstöd från 
Arbetsförmedlingen. Minst 30 personer ska erbjudas 
anställning under perioden 

Kommunstyrelsens beslut KS §214/19 punkt 4 upphör att gälla. 

Ärendebeskrivning 
Den 16 december 2019 beslutade Kommunstyrelsen att bevilja 
ekonomiska medel för Resursjobb enligt Lindesbergsmodellen.  

Beslutet lyder …” Kommunstyrelsen uppdrar åt 
arbetsmarknadsenheten  

4. administrera jobben och att inom potten fördela jobben 
mellan nystartsjobb och lönebidragsanställningar i linje med 
förslagets fördelning (25+5).” 

Förvaltningen föreslår en justering av ovanstående till 

…”Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsmarknadsenheten 
administrera jobben och inom potten fördela jobben mellan 
aktuella anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Minst 30 
personer ska erbjudas anställning under perioden” 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om ändring av 
kommunstyrelsens beslut KS §214/19 punkt 4 

• Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsmarknadsenheten 
administrera jobben och inom potten fördela jobben 
mellan aktuella anställningsstöd från 
Arbetsförmedlingen. Minst 30 personer ska erbjudas 
anställning under perioden 
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Kommunstyrelsens beslut KS §214/19 punkt 4 upphör att gälla. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Arbetsmarknadsenheten 
 
För kännedom: 
Socialförvaltningen, försörjningsstöd 
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§132/20   Dnr: KS 2019/256 
 
Redovisning av Resursjobb fram till juli 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
Ärendebeskrivning 
Arbetsmarknadsenheten har anställt 15 individer inom ramen 
för Resursjobb. De första anställningarna påbörjades i februari 
2020 och därefter har vi löpande anställt ett antal individer 
varje månad fram till och juli 2020. 

Dessa individer har anställts med anställningsstöd via 
Arbetsförmedlingen Nystartsjobb (3 personer), Offentligt 
skyddad anställning (3 personer) samt Extratjänster (9 
personer).  

Nio av dessa individer har haft sin försörjning via kommunens 
försörjningsstöd, sex individer har haft aktivitetsstöd och varit 
inskrivna i program på Arbetsförmedlingen. 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
_____ 
 
För kännedom: 
Socialförvaltningen, försörjningsstöd 
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§133/20   Dnr: KS 2019/332 
 
Tillämpning av omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

• Tillämpningsanvisningar OPF-KL18 antas att gälla. 
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut §112/19 antogs OPF-KL18. 
Då fick också kommunstyrelsen, tillika pensionsmyndigheten, i 
uppdrag att uppdatera de tillämpningsanvisningar som antagits 
enligt KS §250, 2016-12-14. 

Förslag till uppdatering har utarbetats av pensionshandläggare 
och personalchef. Seniorkonsult vid KPA har funnits som stöd 
under framtagandet.  

Kommunens nuvarande tillämpningsanvisningar är kopplade till 
tidigare OPF-KL. Kommunen har tillämpat de anvisningarna och 
har därmed nu kunnat förtydliga utifrån tidigare hantering. 

Förslag till tillämpningsanvisningar är uppbyggt utifrån det 
grunddokument som kommunfullmäktige antagit. 
Tillämpningsanvisningarna är det som framgår i rutorna i 
dokumentet. 

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Tillämpningsanvisningar OPF-KL18 antas att gälla. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Personalenheten 
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§134/20   Dnr: KS 2020/100 
 
Referensgrupp till fördjupad översiktsplan för 
Lindesbergs tätort  
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar utse som referensgrupp för arbetet 
med fördjupning av översiktsplanen för Lindesbergs tätort: 

1. kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande, 
oppositionsråd och en från oppositionen 

2. samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

3. ordförande för Samhällsbyggnadsförbundets direktion 

4. styrelseordförande i Fastigheter i Linde AB. 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19 (KS §69/20 Dnr: KS 
2020/100) att uppdra Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
att påbörja arbetet med att ta fram en fördjupning av 
översiktsplanen för Lindesbergs tätort.  

För arbetet ska en referensgrupp bestående av politiska 
representanter utses. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit 
fram ett förslag på politisk stygrupp. Referensgruppen föreslås 
bestå av totalt sju representanter. 

Referensgruppen bör bestå av representanter från kommunens 
nämnder/förbund och styrelser vilka är representerade i 
arbetet. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
utses som referensgrupp för arbetet med fördjupning av 
översiktsplanen för Lindesbergs tätort: 

1. kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande, 
oppositionsråd och en från oppositionen 

2. samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
3. ordförande för Samhällsbyggnadsförbundets direktion 
4. styrelseordförande i Fastigheter i Linde AB. 
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_______ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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§135/20   Dnr: KS 2020/163 
 
Textilinsamlingskärl på återvinningsstationerna 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att 

• Upprätta en avtalsmöjlighet för textilinsamlingsaktörer 
att få utnyttja kommunens mark för insamlingen, där 
man reglerar städfrekvenser, eventuella viten m.m 

• Besluta om ansvarig person inom kommunen. 

• Besluta om vad man ska göra med de aktörer och deras 
kärl som står utställda idag. 

 
Ärendebeskrivning 
Textilinsamlingsaktörer har sina insamlingsbehållare uppställda 
på återvinningsstationerna (ÅVS) utan kommunens och 
Förpacknings- och tidningsinsamlingens tillstånd. Dessa kärl 
drar till sig nedskräpning, då området kring dessa inte städas av 
aktörerna som placerat ut kärlen. Ansvare och kostnade för 
städning belastar då kommunerna. 

Förbundet föreslår därför kommunerna som markägare att ge 
förbundet uppdraget att samla in dessa samt informera 
aktörerna vart de kan kvittera ut sina kärl för bortforsling om de 
inte söker tillstånd för dessa hos respektive kommun. 

Om kärlen inte kvitterats ut inom sex månader från att 
informationen gått ut, bör behållarna istället skrotas. 

Förbundets medlemskommuner har textilinsamling under 
ordnade former på samtliga återvinningscentraler (ÅVC) där det 
upprättats ett avtal på hur textilinsamlingen ska skötas med 
tömningsfrekvenser, städning med mera. 

Möjligheten att avlämna sina textilier försvinner alltså inte med 
detta förslag. 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen uppdra till 
kommundirektören att 

• Upprätta en avtalsmöjlighet för textilinsamlingsaktörer 
att få utnyttja kommunens mark för insamlingen, där 
man reglerar städfrekvenser, eventuella viten m.m. 
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• Besluta om ansvarig person inom kommunen. 

• Besluta om vad man ska göra med de aktörer och deras 
kärl som står utställda idag. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Kommundirektör 
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§136/20   Dnr: KS 2020/177 
 
Yttrande om negativt planbesked för del av Brodalen 
1:1 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att enligt plan- och bygglagen (PBL) 
5 kap 2 och 5 § samt med hänvisning till nedanstående 
omständigheter meddela negativt planbesked för upprättande 
av ny detaljplan för del av Brodalen 1:1, i Lindesberg, 
Lindesbergs kommun. 
Ärendebeskrivning 
Till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har från Samuel 
Karlsson Fastighet AB inkommit en ansökan om planbesked 
avseende ändring av detaljplan.  

Ansökan om planbesked omfattar en ändring av gällande 
detaljplan för att möjliggöra bostäder. Sökande vill inom del av 
Brodalen 1:1 ändra markanvändningen från park till bostäder. 
Området används idag som ett rekreationsområde för 
närliggande bostäder. Delen av fastigheten som avses är 
detaljplanelagd som park i ”Förslag till ändring och utvidgning 
av stadsplanen för del av nordvästra Industriområdet (kv. 
Gnistan m.fl.) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län”.   

Planområdet är beläget i den västra delen av Lindesbergs tätort, 
i korsningen Fotbollsgatan och Ishockeygatan. Se kartbilaga för 
att se områdets omfattning. 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att enligt plan- och bygglagen (PBL) 
5 kap 2 och 5 § samt med hänvisning till nedanstående 
omständigheter meddela negativt planbesked för upprättande 
av ny detaljplan för del av Brodalen 1:1, i Lindesberg, 
Lindesbergs kommun. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet. 
För kännedom: 
Samuel Karlsson Fastighet AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (46) 
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-09-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§137/20   Dnr: KS 2020/22 
 
Återremiss Riktlinje för Demokratidag för ungdomar 
från 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta de reviderade riktlinjerna 
Demokratidag för ungdomar. 

Ärendebeskrivning 
Återremittering av ärende KS 2020/22 till styrgruppen för 
Demokratidagen. Det för att diskutera politikernas roll under 
aktuell dag samt antalet närvarande politiker. 

Revidering av styrdokumentet riktlinje Demokratidag för 
ungdomar. För att Demokratidagen än bättre ska kunna uppnå 
sitt syfte mm har en mindre revidering av riktlinjerna 
genomförts Det är justeringar och förtydliganden gällande syfte, 
årshjul, förankring samt representation av politiker och 
tjänstepersoner från förvaltningarna.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

• anta de reviderade riktlinjerna Demokratidag för 
ungdomar. 

_______ 
 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
Alla nämnder och förvaltningar 
Förvaltningschefer 
Kanslienheten 
VD:ar kommunala bolag 
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§138/20   Dnr: KS 2020/7 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för integration 
augusti 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att redovisa hur barn- och 
utbildningsförvaltningen arbetar med integration av 
utrikesfödda elever så att de får samma förutsättningar som 
svenskfödda elever, samt hur det kommunala bostadsbolaget, 
LIBO, arbetar för att motverka bostadssegregationen i 
kommunen.  

Redovisningen ska bland annat innehålla en redovisning av 
skolresultatets utveckling över tid samt en redovisning av 
bostadssegregationens utveckling över tid och hur LIBO 
samverkar med andra bostadsbolag.  
 
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 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
Kommunstyrelsen anser att uppsiktsplikt gällande integration 
är uppfylld, enligt antaget årshjul för uppsiktplikt, (KS§2/20). 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Nils Detlofsson (L) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar 
ärendet till kommunstyrelsen för att redovisa hur barn- och 
utbildningsförvaltningen arbetar med integration av 
utrikesfödda elever så att de får samma förutsättningar som 
svenskfödda elever, samt hur det kommunala bostadsbolaget, 
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LIBO, arbetar för att motverka bostadssegregationen i 
kommunen.  

Redovisningen ska bland annat innehålla en redovisning av 
skolresultatets utveckling över tid samt en redovisning av 
bostadssegregationens utveckling över tid och hur LIBO 
samverkar med andra bostadsbolag.  

Pär-Ove Lindqvist (M), Jari Mehtäläinen (SD) och Markus Lundin 
(KD) föreslår bifall till Nils Detlofssons (L) förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande beslutsgång. 

Först behandlas om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras. Om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
avgöras idag så behandlas därefter förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången. 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras 
idag eller återremitteras till kommunstyrelsen för att  
redovisa hur barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med 
integration av utrikesfödda elever så att de får samma 
förutsättningar som svenskfödda elever, samt hur det 
kommunala bostadsbolaget, LIBO, arbetar för att motverka 
bostadssegregationen i kommunen.  

Redovisningen ska bland annat innehålla en redovisning av 
skolresultatets utveckling över tid samt en redovisning av 
bostadssegregationens utveckling över tid och hur LIBO 
samverkar med andra bostadsbolag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att 
återremittera ärendet.  
 
_____ 

 
För kännedom: 
Alla nämnder och förvaltningar 
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§139/20   Dnr: KS 2019/118 
 
Strategi för arbetet med ANDTS - alkohol narkotika 
dopning tobak och spel om pengar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

• anta Strategi för arbete med ANDTS (Alkohol, Narkotika, 
Doping, Tobak och Spel om pengar) 

• strategin gäller för alla förvaltningar och kommunala 
bolag. 

 
Ärendebeskrivning 
ANDT är ett samlingsbegrepp för alkohol-, narkotika-, dopning-, 
tobak och är en del av Sveriges åtta målområden inom folkhälsa 
för att nå det övergripande nationella målet ”att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation” (prop. 2017/18:249). 

Den regionala ANDT- strategin för Örebro län innehåller fem 
målområden inom olika områden och insatser kopplat till det.  

ANDT-arbete ska bedrivas på alla nivåer, tvärsektoriellt och ur 
både ett främjande och förebyggande perspektiv. Fokus ligger på 
det förebyggande arbetet, men arbetet innefattar även vård och 
stöd. 

Syftet med denna strategi är att ange riktningen för ANDTS-
arbetet i Lindesbergs kommun och ska utgöra utgångspunkt för 
nämndernas, förvaltningarnas och de kommunala bolagens 
konkreta handlingsplaner. 

Strategin följer de nationella och regionala målen för ANDT-
politiken samt socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens 
föreskrifter avseende missbruk av spel om pengar. 

Syfte 
Syftet med strategin är att ange kommunens förhållningssätt och 
värderingar i arbetet med ANDTS och att utgöra grund för 
förvaltningarnas, de kommunala bolagens och 
verksamhetsområdenas konkreta handlingsplaner. 
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Implementering 
Respektive förvaltning och verksamhet ansvarar för 
implementering av strategin som en del i grunduppdraget. 

Uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över nämndernas, kommunalförbunds och kommunala 
bolags verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som 
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utförs inom ramen 
för styrmodellen.  

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt redovisas utifrån 
grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och hållbarhet hur kommunens 
verksamheter jobbar med respektive saker utifrån ett 
helhetsperspektiv. Kommunstyrelsen följer årligen upp ANDTS-
strategin för kommande års planerings- och 
uppföljningsprocess. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen förslå 
kommunfullmäktige besluta 

• anta Strategi för arbete med ANDTS (Alkohol, Narkotika, 
Doping, Tobak och Spel om pengar) 

• strategin gäller för alla förvaltningar och kommunala 
bolag. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Kanslienheten 
För kännedom: 
Alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag 
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§140/20   Dnr: KS 2020/134 
 
Förlängning av giltighetstiden för Kommunal 
avfallsplan 2016-2020 Hällefors Lindesberg 
Ljusnarsberg och Nora kommun till 2021-12-31 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan med 
ett år till 2021-12-31 samt att genomförandet av en ny 
avfallsplan skjuts fram till 2021 och börjar gälla från och 
med 2022. 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15 kapitel ska det finnas 
en avfallsplan för varje kommun. Innehållet regleras av 
Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal 
avfallsplan. Avfallsplanen utgör tillsammans med 
renhållningsföreskrifterna renhållningsordningen för 
kommunerna. 

Avfallsplanen är ett planeringsdokument till hjälp att styra mot 
de regional och nationella miljömålen. Kommunernas nuvarande 
gemensamma avfallsplan sträcker sig från 2016-2020 och för att 
planen ska fungera på önskat sätt kräver den arbete och behöver 
följas upp regelbundet.  

Arbetet med att revidera nuvarande renhållningsföreskrifter har 
påbörjats och beräknas bli klara under 2020. Det är till en fördel 
att föreskrifterna är genomarbetade och klara innan arbetet 
med avfallsplanen påbörjas då de kan komma att påverka 
planering, mål och åtgärder i Avfallsplanen.  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktion beslutade 
därför i april att föreslå respektive medlemskommuns 
fullmäktige att förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan 
med ett år, till och med 2021-12-31 samt att genomförandet av 
ny avfallsplan skjuts fram till 2021 och börjar gälla från och med 
2022. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
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• Förlänga giltighetstiden för nuvarande avfallsplan med 
ett år till 2021-12-31 samt att genomförandet av en ny 
avfallsplan skjuts fram till 2021 och börjar gälla från och 
med 2022. 

_______ 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44 (46) 
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-09-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§141/20   Dnr: KS 2020/151 
 
Bildande av naturreservatet Lejaskogen 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen antar planarkitektens yttrande, daterat 2020-
07-01, som samrådssvar till Länsstyrelsen gällande bildande av 
naturreservat, Länsstyrelsens dnr 511-3063-2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen planerar att fatta beslut om ett nytt naturreservat 
i Lindesbergs kommun under 2020. Områdena som berörs är 
Lejaskogen där berörda fastigheter är Mårdshyttan 1:52, 
Mårdshyttan 5:1, Mårdshyttan 3:13, Fanthyttan 4:27 och 
Fanthyttan 1:38. Arealen uppgår till 81 hektar varav ca 60 
bedömas vara produktiv skogsmark. Kommunen och andra 
berörda har därför getts möjlighet till samråd. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ställer sig positiva till 
utökning av naturreservatet. Området är ett av de finaste 
kalkskogsområdena i länet och unikt för Lindesbergs kommun. 
Dessutom en viktig lokal för asknätfjärilen. Det är riksintresse 
för naturvården sedan 2000. Kalkbarrskogen är på nationell 
nivå prioriterad eftersom det idag bara finns spillror kvar av 
denna skogstyp. 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har däremot flera 
invändningar. Detta bland annat för att området innefattas i 
kommunens översiktsplan.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar planarkitektens yttrande, daterat 2020-
07-01, som samrådssvar till Länsstyrelsen gällande bildande av 
naturreservat, Länsstyrelsens dnr 511-3063-2020. 
_____ 
 
För kännedom: 
Länsstyrelsen Örebro län 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KS §142/20 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
2020-05-28 Minnesanteckningar från TURSAM 2020-
05-28 Dnr  

  

 
2020-08-13 SN § 73 Uppföljning och analys juli 2020 
för socialnämnden Dnr KS 2020/73 

  

 
2020-08-20 Minnesanteckningar från TURSAM 2020-
08-20 Dnr  

  

 
2020-08-24 Tillstånd till ingrepp i fornlämning 
L1981:§893 i samband med byte av kraftledningsstolpe 
Vässlingeholm 2:1 Dnr 431-4963-2020 Dnr  

  

 
2020-08-26 Protokoll Gemensam nämnd 
företagshälsovård tolk- översättarservice 2020-08-26 
Dnr  

  

 
2020-08-28 Samhällsbyggnadsförbundet § 59 Val av 
dataskyddsombud 2020-08-28 Dnr KS 2020/153 

  

 
2020-09-14 Svar remiss norra Örebro län kommuner 
Handlingsplan Psykisk hälsa 2020-2022 Dnr KS 
2020/164 

  

 
 
2020-08-20 Protokoll  Tillväxtutskottet 2020-08-18 
Dnr KS 2019/369 
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