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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-09-14 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

Plats och tid: 
 

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

Beslutande: Bengt Storbacka (S), ordförande 
Linda Svahn (S) 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C), vice ordförande  
Mathz Eriksson (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Markus Lundin (KD) 
Nils Detlofsson (L) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Anders Ceder (S) ersätter Tommy Kragh (S) 
Jan Hansson (M) ersätter Lillemor Bodman (M) 

Övriga deltagare: Nafih Mawlod (S), ej tjänstgörande ersättare 
Elin Axelsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Magnus Storm (C), ej tjänstgörande ersättare 
Göran Gustavsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Conny Ärlerud (M), ej tjänstgörande ersättare 
Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 
Tommy Lönnström (SD), ej tjänstgörande ersättare 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Anette Persson, controller 
Daniel Fagerlund, näringslivsutvecklare 
Per Lilja, planarkitekt 
Wilhelm Magnusson, näringslivschef 
Bram Corthals, planarkitekt 
Rouzbeh Isa, sekreterare 

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M) med Markus Lundin (KD) som ersättare 

Justeringens plats 
och tid: 

Kanslineheten den 21 september 2021. 
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Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
93 – 95, 97 - 117 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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Ärendeförteckning 

 
§93/21 Godkänna deltagande på distans 
  
§94/21 Kommundirektören informerar 
  
§95/21 Svar på remiss utvecklingsstrategi för nytt Leaderområde i 

kommande verksamhetsperiod 2023-2027 
  
§97/21 Ombudgetering investering 
  
§98/21 Rapport Kommunkompassen 2021 
  
§99/21 Svar på kommunstyrelsens Grundläggande granskning av 

styrelser och nämnder 2020 
  
§100/21 Uppsiktsplikt Agenda 2030 för kommunstyrelsen 
  
§101/21 Bidrag för Örebro läns nämndemannaförening 2021 
  
§102/21 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län 

SOFINT 2020 
  
§103/21 Detaljplan för del av Mariedal 1:1 med flera etapp 1, norra 

verksamhetsområdet, Frövi, Lindesbergs kommun 
  
§104/21 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 4 2020 
  
§105/21 Information om förstudie för utredning av ansvaret för 

kommunens turismverksamhet och besöksnäring 
  
§106/21 Remiss – Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2022–2030 
  
§107/21 Yttrande från ägarkommunerna, angående nya styrdokument för 

Samhällsbyggnad Bergslagen 
  
§108/21 Revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd 
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§109/21 Näringslivsklimat- enkätundersökning Svenskt Näringsliv SN 

2021_20210520 
  
§110/21 Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges 

sammanträden 
  
§111/21 Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av 

Ölsjöbadets camping i Ramsberg 
  
§112/21 Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om farthinder och 

parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg 
  
§113/21 Svar på Medborgarförslag om åtgärder på höjd av räcke vid 

Pälsärmens gång- och cykelbana 
  
§114/21 Medborgarförslag om gratis parkering på översta våningen i 

parkeringshuset vid Bergsparken 
  
§115/21 Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet från 50 km/h till 

30 km/h på Brotorpsgatan i Lindesberg 
  
§116/21 Delegationsärenden 
  
§117/21 Meddelanden 
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KS §93/21   Dnr:  
 
Godkänna deltagande på distans 
 

Beslut 
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs 
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Förslag till beslut 
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 
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KS §94/21   Dnr:  
 
Kommundirektören informerar 
 

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

Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektören informerade om följande på 
kommunstyrelsen i juni 2021: 
 

• Höbalar utanför kommunhuset.  
 

• Covid-19, tillika coronaviruset, i Lindesbergs kommun 
 

o Rekommendation att jobba hemifrån förlängs. 
o Covid-19 i Örebro län. 
o Regeringens planer på avveckling av restriktioner. 

 
• Cruising 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen 
och lägger den till handlingarna. 
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KS §95/21   Dnr: KS 2021/211 
 
Svar på remiss utvecklingsstrategi för nytt 
Leaderområde i kommande verksamhetsperiod 2023-
2027 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

• Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande programperiod för LEADER (2014 – 2020 med 
förlängningsår 2021) börjar gå mot sitt slut. Det har under 2021 
pågått ett arbete för att skapa nya LEADER-områden och skriva 
nya strategier. Nästa programperiod ska starta 2023 med större 
delen av år 2021–2022 syftar till framtagande av nya strategier 
samt att avsluta arbetet från föregående programperiod. 
 
LEADER Mälardalen är ett av två områden, där LEADER 
Bergslagen är det andra, som Lindesbergs kommun ingår i. För 
LEADER Mälardalens del handlar det om södra 
Fellingsbrobygden.  
 
LEADER Mälardalen har skickat remiss för Utvecklingsstrategin 
som ligger till grund för områdets LEADER-arbete under 
kommande programperiod. Remissvar ska in den 15 september 
och Utvecklingsstrategin ska vara helt färdig senast 15 oktober i 
år. 
 
Handläggare av ärendet anser att utvecklingsstrategin i hög grad 
går i linje med den utveckling LEADER-området, och kommunen, 
ämnar skapa och anser att remissen kan besvaras med positiv 
respons.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen besluta: 

• Tacka för informationen. 
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KS §97/21   Dnr: KS 2020/135 
 
Ombudgetering investering 
 

Beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Ombudgetera 1 500 000 kronor från investeringsprojekt 
Exploateringsfastigheter (90032) till projekt Nytt (GIS) 
Geografiskt informationssystem (927 16). 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för drift och utveckling 
av de fyra medlemskommunernas GIS- och kartverksamhet och 
ingen större översyn av systemet har skett under denna tid.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett utvecklingsmål för ”mer 
användarvänliga digitala tjänster för en bättre tillgänglighet för 
kunden, samt en effektivare handläggning”. Utveckling av GIS-
systemen möjliggör både en bättre tillgänglighet och en 
effektivare handläggning genom bland annat e-tjänster med 
inbyggda kartor. En exempelvis förbättrad extern webbkarta 
kan även användas av Samhällsbyggnadsförbundet och övriga 
verksamheter inom kommunerna för att presentera 
information. Webbkartor är verktyg där information kan göras 
tydlig, lättillgänglig och visuell för kunder och för personal. 
Enligt branschorganisationen Geoforum (2021) går åttio 
procent av all information att koppla till en geografisk plats och 
bearbeta, analysera och visualisera i GIS. Inom 
samhällsplanering är den siffran nittio procent (SKR 2021), 
vilket gör GIS till ett starkt verktyg i kommunikation mot 
allmänheten.  
 
Med teknikutvecklingen skapas nya möjligheter inom GIS, men 
förvaltningen upplever att de nuvarande systemen inte växter i 
takt med de nya möjligheterna och behoven. Två nya tjänster 
har till exempel skapats inom samhällsplanering på 
förvaltningen, men det finns ingen bra GIS-plattform för att 
arbeta med översiktlig planering och ingen bra teknisk väg att 
kommunicera med medborgare eller presentera resultat och 
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förslag via. Presentationen av kartinformation externt inom 
kommunerna försvåras av dagens externa webbkarta som är en 
gemensam karta för Örebro län från år 2005. Driften av 
Länskartan ligger hos Örebro kommun och uppdateringar från 
KNÖL-kommunerna skickas till Örebro en gång per år. Alla 
länets övriga kommuner har bytt eller håller på att byta ut 
Länskartan som planeras att läggas ner så snart alla länets 
kommuner är igång med en ny kartplattform. Länskartan 
utvecklas eller prioriteras därför inte för uppdateringar i länets 
kommuner. 
 
Det nuvarande systemet har byggts upp under 10-20 år och i 
dagsläget består det till viss del av öppen programvara som inte 
köps av någon leverantör och därför helt saknar support. 
Mängden system, avtal och kopplingar gör det svårt för ny personal 
att sätta sig in i systemlösningen. De nuvarande systemen 
innehåller även delvis föråldrade tekniker och utseenden, vilket 
även försvårar användningen av systemet för ny personal. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Ombudgetera 1 500 000 kronor från investeringsprojekt 
Exploateringsfastigheter (90032) till projekt Nytt (GIS) 
Geografiskt informationssystem (927 16). 

 
 

 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen,ekonomienheten 
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KS §98/21   Dnr: KS 2020/168 
 
Rapport Kommunkompassen 2021 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

• Tacka för informationen 
• Uppdra till kommunstyrelseledningen att till 

kommunstyrelsens sammanträde i november 
2021 inkomma med förslag på hur ofta 
kommunkompassen ska genomföras. 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 12 augusti 2020 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta genomföra 
Kommunkompassen under 2020 till en kostnad på 85 000 kr 
och att kostnaden finansieras från kommundirektörens 
verksamheter. 

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av 
en kommuns sätt att styra och leda utifrån kommunfullmäktiges 
perspektiv. Frågeställningarna omfattar både ett strategiskt och 
operativt perspektiv med fokus på uppföljning och 
effekt/resultat. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
använder Kommunkompassen sedan år 2002. 
Kommunkompassen reviderades åren 2010, 2016 och 
2019/2020 för att bättre kunna fånga upp nya viktiga 
utvecklingstrender som påverkar den offentliga sektorn. 
Revideringarna har gjorts i samverkan mellan SKR, medlemmar 
och norska KS. 

Kommunkompassen är ett verktyg som utvärderar hur 
kommunen arbetar för att kunna fungera som en framgångsrik 

• Demokratiaktör (transparens, medborgardialog, politisk 
styrning, m.m.) 

• Samhällsbyggare 
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• Välfärdaktör (kundens/brukarens fokus, effektivitet, 
styrning/uppföljning, m.m.) 

• Arbetsgivare (ledar-/medarbetarskap, kreativitet, kultur, 
kompetens, m.m.) 

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat 
utan hur kommunen leder organisationen utifrån ett 
helhetsperspektiv och hur samspelet mellan de olika 
verksamheterna fungerar. 

Vid en utvärdering inhämtar utvärderarna information från tre 
källor: 

• Intervjuer 
• Kommunens styrdokument 
• Kommunens hemsida och sociala medier 

Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en 
poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur 
kommunen fungerar utifrån Kommunkompassens kriterier. 
Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta 
huvudområden. Varje huvudområde består av flera delområden 
inom vilka ett stort antal frågor belyses. Bedömningen görs med 
fokus på politisk styrning, en sammanhållen koncern, en hållbar 
utveckling och medborgar- respektive brukarorientering. 
Uppföljning, effekter/resultat och utveckling är också viktiga 
bedömningsparametrar. 

De åtta huvudområdena är: 

• 1. Samspel mellan förtroendevalda och medborgare 
• 2. Samhällsutveckling 
• 3. Styrning och kontroll 
• 4. Effektivitet 
• 5. Brukarens fokus 
• 6. Kvalitetsutveckling 
• 7. Arbetsliv 
• 8. Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 

En kommun som utvärderas med Kommunkompassen får som 
resultat värdefull information om både styrkor och 
förbättringsområden. Till utpekade förbättringsområden blir det 



 

 Sammanträdesprotokoll 12 (49) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

naturligt att koppla handlingsplaner för förändring. Många 
kommuner väljer sedan att efter några års arbete genomföra en 
förnyad utvärdering med hjälp av kommunkompassen för att på 
så sätt få sina förbättringsinsatser bekräftade. 

I sin första utvärdering enligt kommunkompassen får 
Lindesberg kommuns 420 poäng. Resultaten är starkast inom 
arbetsgivarområdet. Det är tydligt under intervjuerna att det 
finns en öppen kultur och ett gott samtalsklimat i 
organisationen. Det är viktiga faktorer som den växande 
kommunen kan bygga vidare på i strävan efter ett tydligare 
kommunövergripande arbete, bland annat inom 
samhällsbyggnadsområdet där resultatet är lägst. För 
samhällsbyggnadsfrågorna finns också en viktig del av 
organisationen i en gemensam nämnd med andra kommuner. 
Nämndens verksamheter ses dock inte alltid som en självklar del 
av kommunens styrning och dess uppdrag och kompetens kan 
tas tillvara bättre. 

Kommunkompassen är ett verktyg som ger högre resultat där 
det finns ett gemensamt anslag inom de områden som 
undersöks. Här har Lindesbergs kommun inlett en resa, vilken 
om den fortsätter kommer påverka framtida utvärderingars 
resultat positivt inom flera områden. 

Kommunens styrdokument är tydligt uppmärkta som policys, 
riktlinjer etcetera. De är dock inte alltid aktualiserade i närtid 
och detta kan vålla en osäkerhetsfaktor i organisationen kring 
vad som egentligen gäller. 

Mer information se Rapporten Kommunkompassen 2021. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Nils Detlofsson (L) yrkar på följande tilläggsförslag: 
- att nästa kommunkompassen genomförs 2023. 

Pär-Ove Lindqvist (M) och Markus Lundin (KD) yrkar bifall till 
Nils Detlofsson (L) tilläggsförslag. 
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Bengt Storbacka (S) yrkar på följande tilläggsförslag: 

- Att kommunstyrelseledningen till kommunstyrelsens 
sammanträde i november 2021 inkommer med förslag på 
hur ofta kommunkompassen ska genomföras. 

Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Nils 
Detlofssons (L) tilläggsförslag och finner att förslaget avslås. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Bengt Storbackas (S) tilläggsförslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
 

 

Meddelas för åtgärd 
Controller, kommunstyrelseförvaltningen 
För kännedom: 
Samtliga nämnder 
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KS §99/21   Dnr: KS 2021/93 
 
Svar på kommunstyrelsens grundläggande 
granskning av styrelser och nämnder 2020 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen och tar med 
synpunkterna gällande i framtida arbete av planer och 
uppföljningar. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har genomfört en grundläggande granskning av 
styrelsens och nämndernas ansvarstagande för intern styrning 
och kontroll samt måluppfyllelse. Kommunstyrelsen och 
nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet 
med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra 
uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner 
för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt 
säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En 
bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten 
inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.  

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens 
revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:  

• Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern 
kontroll?  

Revisionsobjekten i granskningen har varit kommunstyrelsen, 
barn- och utbildnings-nämnden, socialnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.  

Granskningen har är uppdelade i områdena ändamålsenlighet, 
ekonomiskt tillfredsställande och intern kontroll 

För kommunstyrelsen så är under sammanfattning området 
intern kontroll grönt och områdena ändamålsenlighet och 
ekonomiskt tillfredsställande är gula. Ändamålsenlighet får gult 
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på grund av att grunduppdragen inte har en bedömning i 
färgskala om det är uppnått. Bedömningen sker i textform om 
grunduppdrag är uppnått eller inte enligt upplägget i nya 
styrmodellen.  

Området ekonomiskt tillfredsställande är även den gul och det 
avser främst Tillväxtutskottet som inte har haft full effekt på 
sina effektiviseringar under år 2020. Att effektiviseringen inte 
får fulleffekt år 2020 beror på att personaluppsägningar är en 
lång process och beror även på hur lång tid personalen har varit 
anställd, detta har aviserats vid ekonomiska uppföljningar. 
Effektiviseringen kommer att få full effekt from år 2021.  

Utvecklingen av indikatorer kommer att jobbas med under 
2021. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen och tar med 
synpunkterna gällande i framtida arbete av planer och 
uppföljningar. 
 

 
 
För åtgärd: 
Controller, Kommunstyrelseförvaltningen 
För kännedom: 
Tillväxtnämnden, Revisionen  
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KS §100/21   Dnr: KS 2020/270 
 
Uppsiktsplikt Agenda 2030 för kommunstyrelsen 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

• Uppsiktsplikt gällande Agenda 2030 är uppfylld, enligt 
antaget årshjul för uppsiktplikt. 

• Kommunfullmäktige har en workshop för att ta fram 
vilka områden och mätningar som ska prioriteras utifrån 
Agenda 2030 när fysiska möten är möjliga 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och 
samordna kommunalförbunds och kommunala 
bolagsverksamhet. 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. 
Kommunfullmäktige har från och med år 2022 med mål från 
Agenda 2030 i Mål och budget 2022–2024 för att vidareutveckla 
Hållbarhetsfrågorna i kommunen. De behövs ett ytterligare 
arbete med vilka områden ska prioriteras och utvecklas. De 
indikatorer som finns med nu är det som finns med i Kolada och 
som är lika för alla Sveriges kommuner. För att Lindesbergs 
kommun ska kunna mäta mera verksamhetsnära hur 
kommunen jobbar med Hållbarhetsfrågor behövs fler 
indikatorer och det behöver tas fram och prioriteras vilka delar 
kommunen ska prioritera. 
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 Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen anser att uppsiktsplikt gällande 
Agenda 2030 är uppfylld, enligt antaget årshjul för 
uppsiktplikt. 

• Kommunfullmäktige har en workshop för att ta fram 
vilka områden och mätningar som ska prioriteras utifrån 
Agenda 2030 när fysiska möten är möjliga 

 
 

 
 
För kännedom: 
Controller, kommunstyrelseförvaltningen  
kommunfullmäktige 
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KS §101/21   Dnr: KS 2021/110 
 
Bidrag för Örebro läns nämndemannaförening 2021 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

• Avslå ansökan om bidrag med hänvisning till att 
verksamheten vid tingsrätten är en statlig angelägenhet. 

Ärendebeskrivning 

Örebro läns Nämndemannaförening inkom den 15 februari 2021 
med en ansökan om 9 900 kronor i bidrag för år 2021, för de 
nämndemän som fullmäktige i Lindesbergs kommun utser. 

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

 
 

 
För kännedom: 
Örebro läns nämndemannaförening 
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KS §102/21   Dnr: KS 2021/120 
 
Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra 
Örebro län SOFINT 2020 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2020 för SOFINT godkänns. 

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

Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT) har 
inkommit med årsredovisning för 2020. Revisorerna bedömer 
att årsredovisningen uppfyller lagens krav samt innehåller en 
acceptabel uppföljning av verksamheten, mål för projekten och 
kommentarer till dessa framgår. Revisorerna bedömer 
sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 
har varit tillräcklig.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2020 för SOFINT godkänns 

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

 
 

 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
För kännedom: 
SOFINT 
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KS §103/21   Dnr: AKK2015/403 
 
Detaljplan för del av Mariedal 1:1 med flera etapp 1, 
norra verksamhetsområdet, Frövi, Lindesbergs 
kommun 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

• Anta detaljplan för del av Mariedal 1:1 med flera (etapp 1, 
norra verksamhetsområdet) i Frövi, Lindesbergs 
kommun. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av 
Lindesbergs kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för 
del av Mariedal 1:1 med flera i Lindesbergs kommun. 
Planområdet är beläget norr om Frövi tätort mellan 
Billerudkorsnäs och norrgående järnvägsanslutning mot 
Lindesberg. Området ligger söder om Fröviforsvägen och ca 500 
meter norr om tätorten. Planområdets area är ca 90 hektar. 

Den 19 juni 2017 beställde Lindesbergs kommun en detaljplan 
som täckte hela det område söder om Fröviforsvägen som i 
fördjupningen av översiktsplanen för Frövi tätort pekar ut 
verksamhetsmark. Området delades senare upp i etapper varav 
den aktuella detaljplanen utgör etapp 1. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, växthus, 
lager och logistik samt förberedande järnvägsanslutning genom 
del av planområdet. 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
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• Anta detaljplan för del av Mariedal 1:1 med flera (etapp 1, 
norra verksamhetsområdet) i Frövi, Lindesbergs 
kommun. 

 
 

 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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KS §104/21   Dnr: KS 2021/122 
 
Redovisning ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen kvartal 4 2020 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

• Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2020 
överlämnas till kommunfullmäktige. 

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

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

Kommunerna rapporterar kvartalsvis. 

Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge 
på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om 
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

Förslag till beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2020 överlämnas 
till kommunfullmäktige. 

 
 

 
För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
För kännedom: 
Socialnämnden 
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KS §105/21   Dnr: KS 2021/152 
 
Information om förstudie för utredning av ansvaret för 
kommunens turismverksamhet och besöksnäring 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

• Tack för informationen 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingsstrateg för tillväxtnämnden informerar 
kommunstyrelsen om delrapport: turismverksamhet och 
besöksnäring. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

• Tack för informationen 
 

 
 
För kännedom: 
Utvecklinsstrateg, tillväxtförvaltningen 
Tillväxtnämnden 
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KS §106/21   Dnr: KS 2021/153 
 
Remiss – Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 
2022-2030 
 

Beslut 
kommunstyrelsen beslutar: 

• Godkänna yttrandet gällande Remiss – Regional 
utvecklingsstrategi för Örebro län 2022-2030: DNR 
21RS5939. Med följande kompletteringar: 

o Vikten av integration behöver betonas i den 
regionala utvecklingsstrategin.  

o Hela länen behöver ha en fullvärdig akutsjukvård 
som har öppet hela dygnet. 

Ärendebeskrivning 
Den regionala utvecklingsstrategin ska ses över vart fjärde år. 
Vår nuvarande RUS, Tillväxt och hållbar utveckling – Regional 
utvecklingsstrategi för Örebro län 2018-2030, är antagen 2018.  

I dialog med partnerskapet för regional utveckling har Region 
Örebro län beslutat att inte göra en ny RUS utan att behålla 
strukturen i nuvarande RUS och att göra nödvändiga 
uppdateringar. 

Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att skapa en 
gemensam vägvisare för hur vi inom länets kommuner, 
näringsliv, myndigheter, offentlig förvaltning, universitet och 
civilsamhälle tillsammans ska utveckla vårt län i den riktning vi 
vill.  

Den prioriterar områden som är långsiktigt strategiskt viktiga 
och där det behövs en hög grad av samverkan för att kunna 
ställa om till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 

För att vara en attraktiv och pulserande region för alla och ha 
likvärdiga förutsättningar i länet. Strategin visar också 
nuvarande och kommande samarbetspartner vad vi kommer att 
satsa på. 
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• Remissperioden är 21 juni – 30 september 2021.  

• Beslut i regionfullmäktige planeras till februari 2022. 

 

Förslag till beslut 
Kommundirektören föreslår kommunstyrelsen besluta: 

• Godkänna yttrandet gällande Remiss – Regional 
utvecklingsstrategi för Örebro län 2022-2030: DNR 
21RS5939. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar på följande tilläggsförslag: 

• Vikten av integration behöver betonas i den regionala 
utvecklingsstrategin.  

• Hela länen behöver ha en fullvärdig akutsjukvård som 
har öppet hela dygnet. 

Jan Hansson (M), Markus Lundin (KD), Nils Detlofsson (L), Tom 
Persson (SD), Jonas Kleber (C), John Omoomian (S) och Ulf 
Axelsson (V) yrkar bifall till Pär-Ove Lindqvists förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förslag till beslut med Pär-Ove Lindqvist (M) tilläggsförslag och 
finner så beslutat. 

 
 

 
För kännedom: 
Region Örebro län 

För åtgärd: 
Registrator kommunstyrelseförvaltningen 
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KS §107/21   Dnr: KS 2021/54 
 
Yttrande från ägarkommunerna, angående nya 
styrdokument för Samhällsbyggnad Bergslagen 
 

Beslut 
kommunstyrelsen beslutar:  

• Godkänna föredragningen och lägga yttrande från 
ägarkommunerna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Efter den översyn av ägarstyrningen av kommunalförbundet 
Samhällsbyggnad Bergslagen som genomförts av 
medlemskommunerna, har arbetats fram ett förslag som 
innebär en ny finansieringsmodell och ny förbundsordning.  

Respektive kommunstyrelse har lämnad yttrande av förslagen 
till förbundsordning och ny finansieringsmodell, samt förslag till 
samordnad ekonomiprocess. 

Nästa steg 

Ägarkommunerna planerar för ett gemensam ”KNÖL-KS” där 
samtliga ordinarie ledamöter i de fyra kommunstyrelsen träffas 
tillsammans för att kunna diskutera gemensamma ärenden. Det 
är Ljusnarsbergs kommun som ansvarar för ”KNÖL-ks” 2022 
och de planera att komma med en inbjudan till den 25 november 
inom kort. 

Inför mötet tillsammans med övriga kommunstyrelser bör 
Lindesbergs kommun ta ställning hur vi ställer oss till vilka 
verksamheter som vi ämnar/behöver samarbete kring och 
eventuellt även vilken associationsform vi föredrar. Därför 
återkommer ärendet till kommunstyrelsens beredande möte 14 
september och för beslut/ställningstagande 19 oktober. 
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Förslag till beslut 

Kommundirektören föreslår kommunstyrelsen besluta 
godkänna föredragningen och lägga yttrande från 
ägarkommunerna till handlingarna. 
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KS §108/21   Dnr: KS 2021/166 
 
Revidering av reglemente för Bergslagens 
överförmyndarnämnd 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om 
revidering av reglemente för bergslagens överförmyndarnämnd 
i det att följande tillägg göres som tredje stycket i § 6 
sammansättning: 

• Ordförande utgörs av Ljusnarsbergs kommuns ledamot i 
överförmyndarnämnden medan vice ordförande utses 
bland ledamöter från övriga medlemskommuner enligt 
roterande ordningsschema baserat på mandatperiod. 
Vice ordförande utses utifrån följande ordningsschema:  

o år 2011–2014 – Nora kommun 
o år 2015–2018 – Hällefors kommun 
o år 2019–2022 – Lindesbergs kommun 
o år 2023–2026 – Nora kommun 
o år 2027–2030 – Hällefors kommun 
o år 2031–2034 – Lindesbergs kommun 
o ordningsschemat fortsätter i samma följd tills nytt 

beslut är taget. 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för 
kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 
Sedan överförmyndarnämndens tillkomst har en praxis 
etablerats beträffande val av ordförande och vice ordförande i 
överförmyndarnämnden. Detta har vid vissa tillfällen medfört 
tveksamheter om vad som gäller vid val av ordförande och vice 
ordförande i överförmyndarnämnden. Med anledning av detta 
har det ansetts föreligga ett behov av att genom revidering av 
överförmyndarnämndens reglemente klargöra val av 
ordförande och vice ordförande. 
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Förslag till beslut 
Bergslagens överförmyndarnämnd föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta om revidering av 
reglemente för bergslagens överförmyndarnämnd i det att 
följande tillägg göres som tredje stycket i § 6 sammansättning: 

• Ordförande utgörs av Ljusnarsbergs kommuns ledamot i 
överförmyndarnämnden medan vice ordförande utses 
bland ledamöter från övriga medlemskommuner enligt 
roterande ordningsschema baserat på mandatperiod. 
Vice ordförande utses utifrån följande ordningsschema:  

o år 2011–2014 – Nora kommun 
o år 2015–2018 – Hällefors kommun 
o år 2019–2022 – Lindesbergs kommun 
o år 2023–2026 – Nora kommun 
o år 2027–2030 – Hällefors kommun 
o år 2031–2034 – Lindesbergs kommun 
o ordningsschemat fortsätter i samma följd tills nytt 

beslut är taget. 
 

 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
För kännedom: 
Bergslagens överförmyndarnämnd 
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KS §109/21   Dnr: KS 2021/28 
 
Näringslivsklimat- enkätundersökning Svenskt 
Näringsliv SN 2021_20210520 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

• Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags 
upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. 
Svaren från enkäten sammanställs och resultaten, tillsammans 
med andra faktorer, räknas samman i en ranking för Sveriges 
290 kommuner. 

Enkätsvaren ger en indikation på hur tillfrågade företag i 
Lindesbergs kommun upplever företagsklimatet och hur 
upplevelsen är av att driva företag i Lindesbergs kommun. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
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KS §110/21   Dnr: KS 2021/59 
 
Ansvarig utgivare för webbsändning av 
kommunfullmäktiges sammanträden 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

• Utse kommunfullmäktiges ordförande Arnold Bengtsson 
(S) till ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges 
webbsända sammanträden 

• Utse kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Fredrik 
Lindmark (M) och 2:e vice ordförande Inga Ängsteg (C) 
till ställföreträdande ansvariga utgivare för 
kommunfullmäktiges webbsända sammanträden. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges sammanträden spelas in och sänds i 
realtid på www.youtube.se samt finns att ta del av i efterhand. 
Då en sådan sändning sker i realtid, riktar sig till allmänheten 
samt sändningen sker på en tid som bestäms av kommunen, ska 
sändningen registreras hos Myndigheten för press, radio och TV. 
När sändningen registreras hos myndigheten krävs även att en 
ansvarig utgivare utses i enlighet med 
Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 4 kap. 1 §. 

Vid direktsändningar, enligt YGL 9 kap. 3 §, är personen i fråga 
ansvarig för skadestånd på grund av brott som han eller hon 
begår i sändningen som avses i 1 kap. 16 §: 
16 §   I fråga om program eller delar av program som består i 
direktsändningar av dagshändelser eller av sådana gudstjänster  
eller offentliga tillställningar som anordnas av någon annan än  
den som bedriver programverksamheten tillämpas inte  
bestämmelserna i 

- 10 § om rätt att meddela och anskaffa uppgifter för  
offentliggörande, - 14 § om förbud mot ingripanden, - 15 § om 
förhållningssättet vid tillämpning av denna grundlag, - 2 kap. om  
rätten till anonymitet, - 5-8 kap. om yttrandefrihetsbrott,  
meddelarbrott och anskaffarbrott, ansvar för yttrandefrihetsbrott,  
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tillsyn och åtal samt särskilda tvångsmedel, - 10 kap. om rättegången  
i yttrandefrihetsmål, och 

- 11 kap. 7 § om rätt att meddela och anskaffa uppgifter för 
offentliggörande i program från utlandet. Lag (2018:1802). 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Utse kommunfullmäktiges ordförande Arnold Bengtsson 
(S) till ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges 
webbsända sammanträden 

• Utse kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Fredrik 
Lindmark (M) och 2:e vice ordförande Inga Ängsteg (C) 
till ställföreträdande ansvariga utgivare för 
kommunfullmäktiges webbsända sammanträden. 

 
 

 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
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KS §111/21   Dnr: KS 2019/275 
 
Svar Motion från Tomas Klockars (M) om upprustning 
av Ölsjöbadets camping i Ramsberg 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
• Besvara Tomas Klockars (M) motion med hänvisning 

kommunstyrelsens beslut från 30 mars KS §40/21 om att 
återställa servicebyggnad och campingstuga efter 
branden den 23 september 2020. 

Ärendebeskrivning 
Tomas Klockars (M) har inkommit med motion om att rusta upp 
Ölsjöbadets camping i Ramsberg. 

I september 2020 brann Ölsjöbadet ner. Under hösten har 
Lindesbergs kommun tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen arbetat för att 
Ölsjöbadet i Ramsberg ska kunna öppna till sommaren 2021.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

• Besvara Tomas Klockars (M) motion med hänvisning 
kommunstyrelsens beslut från 30 mars KS §40/21 om att 
återställa servicebyggnad och campingstuga efter 
branden den 23 september 2020.  

 
 

 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
För kännedom: 
Tomas Klockars (M) 
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KS §112/21   Dnr: KS 2020/201 
 
Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om 
farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i 
Lindesberg 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen besvaras med yttrande från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat 2021-03-26 

• Motionärens förslag kan vara motiverade men bör 
utredas innan åtgärderna vidtas. Trafikingenjören på 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer att 
utreda frågan under 2021. Med återkoppling senast mars 
2022. 

Ärendebeskrivning 

Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion om 
farthinder och parkeringsförbud på Åstigen i Lindesberg. 
Lillemor föreslår att två farthinder anläggs på Åstigen och att 
parkeringsförbud införs på del av Åstigen där vägen är smal. 
Motionen beskriver hur trafikstörningar uppkommer på 
sträckan och att sopbilar får backa sträckor på grund av 
parkerade fordon som hindrar framkomligheten. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

Motionen besvaras med yttrande från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat 2021-03-26 

• Motionärens förslag kan vara motiverade men bör 
utredas innan åtgärderna vidtas. Trafikingenjören på 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kommer att 
utreda frågan under 2021. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) yrkar på följande tillägg: 

• Återkoppling ska ske senast mars 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förslag till beslut med Bengt Storbackas (S) tilläggsförslag och 
finner så beslutat. 
 

 
 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
För kännedom: 
Lillemor Bodman (M) 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §113/21   Dnr: KS 2020/179 
 
Svar på Medborgarförslag om åtgärder på höjd av 
räcke vid Pälsärmens gång- och cykelbana 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med 
remissyttrande från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
2021-02-26 

• Förslaget med att komplettera räcket kan vara motiverat 
ur säkerhetssynpunkt, med det bör påpekas att räcke 
saknas helt längs å-promenaden i centrala Lindesberg 
och på många andra platser. Det är till första hand upp till 
föräldrarna att se till att barn som vistas i trafik inte 
kommer till skada. Trafikingenjören föreslår ändå att 
förslaget utreds för att se om några åtgärder bör vidtas. 

• SBB genomför utredningen under år 2021 och 
återkommer med en rapport till kommunstyrelsen senast 
mars 2022. 

Ärendebeskrivning 

Medborgaren föreslår att åtgärder vidtas längs gång- och 
cykelvägen på Örebrovägen (Pälsärmen), längs med Lindesjön 
för att förhindra att barn kan falla ner mot sjön under befintligt 
räcke. Förslaget innebär också att en översyn av sträckan görs, 
för att se om andra åtgärder bör ske. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med 
remissyttrande från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
2021-02-26 

• Förslaget med att komplettera räcket kan vara motiverat 
ur säkerhetssynpunkt, med det bör påpekas att räcke 
saknas helt längs å-promenaden i centrala Lindesberg 
och på många andra platser. Det är till första hand upp till 
föräldrarna att se till att barn som vistas i trafik inte 
kommer till skada. Trafikingenjören föreslår ändå att 
förslaget utreds för att se om några åtgärder bör vidtas. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bengt Storbacka (S) yrkar på följande tilläggsförslag: 

• SBB genomför utredningen under år 2021 och 
återkommer med en rapport till kommunstyrelsen senast 
mars 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
förslag till beslut med Bengt Storbackas (S) tilläggsförslag och 
finner så beslutat. 
 

 
 
För åtgärd: 
Trafikingenjör, SBB 
För kännedom: 
Förslagsställaren 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §114/21   Dnr: KS 2020/245 
 
Medborgarförslag om gratis parkering på översta 
våningen i parkeringshuset vid Bergsparken 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen besvara medborgarförslaget med 
remissyttrande från FALAB 2021-04-20. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag den 16 
oktober år 2020 där personen föreslår att gratis parkering på 
övre plan i parkeringshuset vid Bergsparken.  

Förslagsläggaren har i medborgarförslaget påtalat att det är få 
bilar parkerade på övre plan i parkeringshuset vid Bergsparken 
samtidigt som Banvägens parkering är full och används av såväl 
pendlare som patienter till vårdcentral och Folktandvård samt 
medarbetare i verksamheterna i Bergsparken. Om det var fri 
parkering på övre plan i parkeringshuset så kunde många av de 
som parkerar en hel arbetsdag, istället kunna ställa sin bil där 
och på så vis underlätta för patienter till att enklare hitta en 
parkering.   

Förslagsläggare tycker att det i dagsläget inte känns motiverat 
att betala för en parkeringsplats när det är gratis i resten av stan 
och att det är synd att ett fint parkeringshus står outnyttjat. 
Parkeringsavgift med krångliga automater genererar enligt 
förslagsläggare svårigheter för många äldre att nyttja parkering 
på övre plan i parkeringshuset. 

FALAB (Fastigheter i Linde AB) 2021-04-20 har svarat med 
remissyttrande 2021-04-20 att:  

Då parkeringshuset vid Bergsparken har uppförts av ett 
kommunalt aktiebolag med legala krav om affärsmässighet på 
sig, kan inte parkeringsplatserna vara gratis. Gratisparkeringar 
skulle innebära krav på stora nedskrivningar som drabbar 
bolaget mer än dåliga intäkter från en låg uthyrningsgrad. 

Då parkeringsplatser innebär en kostnad i investering och 
skötsel, om det så är ett nybyggt parkeringshus eller en 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

parkeringsruta på kommunal mark, är den mest hållbara 
lösningen att de som nyttjar parkeringsplatsen betalar för den. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besvara 
medborgarförslaget med remissyttrande från FALAB 2021-04-
20. 
 

 
 
För kännedom: 
Medborgaren 
FALAB 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §115/21   Dnr: KS 2020/194 
 
Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet från 50 
km/h till 30 km/h på Brotorpsgatan i Lindesberg 
 

Beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besvara 
medborgarförslaget med hänvisning till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens yttrande från 2021-
04-07 

• En trafikmätning är genomförd 2018 som visar att 
medelhastigheten är under 30 km/h, vilket tyder på att 
en sänkning av hastigheten inte skulle få önskad effekt. 
Trafikingenjören på Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen föreslår att man inte ändrar hastigheten, men 
det finns ett behov av att anordna 
trafiksäkerhetsåtgärder (farthinder) för att styra 
trafikflödena till det större vägnätet. Åtgärden är dock 
inte prioriterad i närtid men kan komma att prioriteras 
inom de närmsta åren. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett förslag om sänkt hastighet 
från 50 km/h till 30 km/h på Brotorpsgatan i Lindesberg. 
Medborgaren önskar en sänkt hastighet på Brotorpsgatan, då 
många människor (framför allt barn) rör sig längs gatan. Sikten 
på gatan är begränsad och många som färdas med bil på aktuell 
vägsträcka anpassar inte hastigheten till siktförhållandena, 
vilket skapar en osäker miljö för oskyddade trafikanter. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besvara 
medborgarförslaget med hänvisning till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens yttrande från 2021-
04-07 

• En trafikmätning är genomförd 2018 som visar att 
medelhastigheten är under 30 km/h, vilket tyder på att 
en sänkning av hastigheten inte skulle få önskad effekt. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Trafikingenjören på Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen föreslår att man inte ändrar hastigheten, men 
det finns ett behov av att anordna 
trafiksäkerhetsåtgärder (farthinder) för att styra 
trafikflödena till det större vägnätet. Åtgärden är dock 
inte prioriterad i närtid men kan komma att prioriteras 
inom de närmsta åren.  

 
 

För kännedom: 
Medborgaren 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §116/21 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen : 
 
-- Tilläggsavtal till köpekontrakt Vibyn 1:52 
Vibyn 16 i Frövi Dnr KS 2021/115 

  

 
-- Ersättningserbjudande skogsavverkning 
Guldsmedshyttan 4:42 ET2031-ML392 Dnr KS 
2021/116 

  

 
2021-08-05 Dokumentation direktupphandling 
projektledarutbildning Dnr KS 2021/123 

  

 
2021-06-09 Förordnande av tillförordnad 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen 
under förvaltningschefens semester 10-11 juni 2021 
Dnr KS 2021/36 

  

 
2021-08-09 Förordnande som tillförordnad 
ekonomichef samt stabschef för 
kommunstyrelseförvaltningen under ekonomichefens 
semester 16-22 augusti 2021 Dnr KS 2021/36 

  

 
2021-06-13 Överlåtelseavtal av avtal för Personec P 
Affärslösningar från Visma Enterprice AB till PubliTech 
AB Dnr KS 2021/12 

  

 
2021-08-13 Yttrande över ansökan om tillstånd för lift 
augusti 2021 Widen Eriksson Byggnads A407.733/2021 
Dnr KS 2021/6 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-07-14 Köpekontrakt Vibyn 1:32 Vibyn 6 
Skandhus AB enligt punkt 3.4 i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr KS 2021/184 

  

 
2021-07-14 Köpekontrakt Vibyn 1:33 Vibyn 4 
Skandhus AB enligt punkt 3.4 i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr KS 2021/185 

  

 
2021-06-16 Förordnande som tillförordnad 
kommundirektör under kommundirektörens semester 
vecka 26-28 och 31-32 år 2021 Dnr KS 2021/34 

  

 
2021-06-18 Förordnande som tillförordnad 
förvaltningschef för tillväxtförvaltningen under 
förvaltningschefens semester vecka 28-31 år 2021 Dnr 
KS 2021/36 

  

 
2021-08-18 Yttrande över ansökan om friluftsdag PRO 
september 2021 A462.815/2021 Dnr KS 2021/6 

  

 
2021-07-19 Intyg för enhetschef vid 
stadsbyggnadskontoret att representera Lindesbergs 
kommun för att ansöka om operatörs-ID för drönare Dnr 
KS 2021/182 

  

 
2021-07-19 Skötselavtal för del av Torp 1:127 Dnr KS 
2021/183 

  

 
2021-07-19 Tilläggsavtal till köpekontrakt Vibyn 1.51 
Vibyn 18 HM Byggprodktion AB Dnr KS 2021/26 

  

 
2021-08-19 Avtal för översyn av avtal som rör 
upplåtelse av kommunal mark arrenden och andra 
nyttjanderätter genom studentuppdrag mellan 
Lindesbergs kommun och Örebro universitet avtalsnr 
S21013 Dnr KS 2021/109 

  

 
2021-06-22 Förordnande som tillförordnad 
förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen under förvaltningschefens semester vecka 
26 och 30-33 år 2021 Dnr KS 2021/36 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-09-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-06-23 Förordnande som tillförordnad 
ekonomichef samt stabschef för 
kommunstyrelseförvaltningen under ekonomichefens 
semester 24 juni och vecka 27-31 år 2021 Dnr KS 
2021/36 

  

 
2021-06-24 Uppsägning av lokal Stationshuset 
näringslivsenheten Turistbyrå Kajen 6 Dnr KS 2021/3 

  

 
2021-07-26 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
ryttartävling på Vargavallen i Ramsberg 31 juli 2021 
Ramsbergs Ryttarkamrater Dnr A419.074-2021 Dnr KS 
2021/6 

  

 
2021-06-28 Förordnande av tillförordnad 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen 
under förvaltningschefens semestervecka 27, 29-30 och 
32 år 2021 Dnr KS 2021/36 

  

 
2021-07-28 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
fasadtvätt med skylift 4-5 augusti 2021 på Prästgatan 6 
Samuelssons Fastighetsservice AB Dnr A409.671/2021 
Dnr KS 2021/6 

  

 
2021-06-30 Köpebrev Vibyn 1_41 Vibyn 13 enligt 
punkt 3.4 i kommunstyrelsens delegationsordning Dnr 
KS 2021/48 

  

 
 
2021-08-10 Yttrande över ansökan om tillstånd 
A449.316/2021 bergslagens spektakelteater 
vandringsteater Lindesberg 12 - 15 augusti 2021 Dnr KS 
2021/6 

  

 
2021-08-11 Yttrande över ansökan om tillstånd 
A373.777-2021 Lions Club Lindesberg Lindemarken 
2021 23 - 24 september Dnr KS 2021/6 

  

 
 
2021-07-01 Överenskommelse om Krislägesavtal 
Cirkulär 21:30 Dnr KS 2021/106 
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2021-02-02 Avtal mellan Linde Energi AB och 
Lindesbergs kommun personalenheten gällande HR 
tjänster Dnr KS 2021/109 

  

 
2021-08-03 Lokalt kollektivavtal - krislägesavtal 
tecknat med DIK Dnr KS 2021/114 

  

 
2021-08-04 Lokalt kollektivavtal - krislägesavtal 
tecknat med Naturvetarna Dnr KS 2021/114 

  

 
2021-08-04 Lokalt kollektivavtal - krislägesavtal 
tecknat med Sveriges Skolledarförbund Dnr KS 
2021/114 

  

 
2021-08-05 Lokalt kollektivavtal - krislägesavtal 
tecknat med Akademikerförbundet SSR Dnr KS 
2021/114 

  

 
2021-08-06 Lokalt kollektivavtal - krislägesavtal 
tecknat med Akavia Dnr KS 2021/114 

  

 
2021-06-08 Lokalt kollektivavtal gällande 
arbetsintegrerad förskollärarutbildning Dnr KS 
2021/114 

  

 
2021-08-09 Lokalt kollektivavtal - Krislägesavtal 
tecknat med Sveriges Ingenjörer Dnr KS 2021/114 

  

 
2021-08-09 Lokalt kollektivavtal - Krislägesavtal 
tecknat med Vision Dnr KS 2021/114 

  

 
2021-08-11 Lokalt kollektivavtal - Krislägesavtal 
tecknat med Lärarförbundet Dnr KS 2021/114 

  

 
2021-06-15 Tillsvidareanställning av PA-konsult Dnr 
KS 2021/117 

  

 
2021-06-16 Lokalt kollektivavtal - LOK Krislägesavtal 
med Kommunal Dnr KS 2021/114 

  

 
2021-06-22 Tillförordnad personalchef under semester 
vecka 27 - 30 Dnr KS 2021/36 
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2021-04-30 Avtal för projektledning Dnr KS 2021/123   

 
 
-- Tillförordnad IT chef under semestervecka 
29 - 31 Dnr KS 2021/36 

  

 
 
2021-06-21 Förordnande som tillförordnad 
förvaltningschef för socialförvaltningen under 
förvaltningschefens semester 21 till 28 juni år 2021 Dnr 
KS 2021/36 

  

 
 
2021-06-16 Yttrande över ansökan om bygglov för 
nybyggnad av förskola Lindesby 1:75 från Solberga 
Förskolor AB Dnr S-2021-300 Dnr KS 2021/167 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-09-14  
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KS §117/21 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen : 
 
-- Riksantikvarieämbetets förslag till nytt 
statligt byggnadsminne Grimsö Hägernäs 1:44 Dnr  

  

 
-- Beslut om anmälan om nedläggning av två 
ledningar i Bottenån på fastigheterna Sköndal 1:1 och 
Hagaberg 1:1 Dnr  

  

 
-- Beslut om tillstånd till ingrepp i 
fornlämning L1980:710 Lindesbergs stadslager Dnr 
431-4823-2021 Dnr  

  

 
-- Ekonomisk redovisning av folkhälsoarbete 
för Norra Örebro län 2020 Dnr KS 2018/23 

  

 
2021-06-02 Protokoll från Brottsförebyggande råd 
LindeBRÅ 2 juni 2021 Dnr  

  

 
2021-06-09 Protokoll från Regionalt samverkansråd 9 
juni 2021 Dnr  

  

 
2021-06-11 Samhällsbyggnadsförbundet § 66 
Dirftuppföljning 2021-04-30 Dnr  

  

 
2021-06-11 Samhällsbyggnadsförbundet § 67 
Dirftuppföljning 2021-05-31 - ingen redovisning på 
mötet Dnr  

  

 
2021-06-11 Samhällsbyggnadsförbundet § 69 
Investeringsuppföljning maj 2021 Dnr  
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2021-06-11 Samhällsbyggnadsförbundet § 68 
Investeringsuppföljning 2021-04-30 Dnr  

  

 
2020-09-11 Protokoll från styrelsemöte SOFINT 11 
september 2020 Dnr KS 2020/69 

  

 
2020-03-13 Protokoll från styrelsemöte SOFINT 13 
mars 2020 Dnr KS 2020/69 

  

 
2021-06-14 Bun § 66 Lägesrapport tertial 1 2021 för 
barn- och utbildningsnämnden Dnr KS 2021/38 

  

 
2021-06-16 Protokoll från Bergslagens 
överförmyndarnämnd 16 juni 2021 Dnr  

  

 
2021-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden § 105 positivt 
planbesked för detaljplan för Bågen bostadshus S-2021-
170 Dnr KS 2019/210 

  

 
2020-01-17 Protokoll från styrelsemöte SOFINT 17 
januari 2020 Dnr KS 2020/69 

  

 
2020-04-17 Protokoll från styrelsemöte SOFINT 17 
april 2020 Dnr KS 2020/69 

  

 
2021-06-17 SN § 98 Uppföljning och analys 2021 för 
socialnämnden Extra månadsuppföljning maj Dnr KS 
2021/38 

  

 
2021-06-18 Styrelsen Sveriges Kommuner och 
Regioner nr 7 2021 Förbundsavgiften 2022 Dnr 
21/00659 Dnr  

  

 
2021-06-18 SN § 110 Effektiviseringar för 
socialnämnden 2021 Dnr KS 2020/135 

  

 
2021-05-20 Beslut om bildande av naturreservatet 
Lejaskogen 18FS 2021:3 Dnr KS 2020/151 

  

 
2020-11-20 Protokoll från styrelsemöte SOFINT 20 
november 2020 Dnr KS 2020/69 
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2021-05-21 Protokoll från Specifika samverkansrådet 
kultur 21 maj 2021 Dnr  

  

 
2021-06-23 Beslut om tillstånd för Munkhyttans 
vindkraftspark Lindesbergs kommun Dnr 551-4614-
2021 Dnr KS 2019/6 

  

 
2020-10-23 Protokoll från styrelsemöte SOFINT 23 
oktober 2020 Dnr KS 2020/69 

  

 
2021-08-26 Synpunkter från Lindesbergs kommun på 
rapportutkast utvärdering av kollektivtrafikavtal Dnr KS 
2021/155 

  

 
2021-05-28 Protokoll från kommunövergripande 
samverkansgrupp KÖS 28 maj 2021 Dnr  

  

 
2020-08-28 Protokoll från styrelsemöte SOFINT 28 
augusti 2020 Dnr KS 2020/69 

  

 
2020-08-31 Yttrande över samråd om upplåtelse av 
järnvägssträckan del av sidospår Vretmans Frövi bandel 
524 TRV 2018/110137 Dnr KS 2020/161 

  

 
 
2021-04-19 BUN § 45 Äskande om 7 miljoner kronor 
för skolskjutskostnader till barn- och 
utbildningsnämnden Dnr KS 2021/125 

  

 
2020-05-28 Revisionsrapport Skolgranskning 
Lindesberg 2020 Dnr KS 2020/65 

  

 
 
2021-06-16 Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
protokoll 2021-06-16 Dnr KS 2021/39 

  

 
2021-08-18 Protokoll Bergslagens 
överförmyndarnämnd Dnr  
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