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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2018-04-23  

 
 
 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kommunhuset, kl. 9:00-10:00 

Beslutande: Irja Gustavsson (S), ordförande 
Linda Svahn (S) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Kristine Andersson (S) 
Anniette Lindvall (M) 
Bengt Storbacka (S) 
Jonas Bernström (S) 
Virosa Viberg (SD) 
Jonas Kleber (C), vice ordförande 
Susanne Karlsson (C) 
Bengt Evertsson (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

John Omoomian (S) för Daniel Andersson (S) 
Margareta Ahlm (S)för Vakant (C) 
Mats Seijboldt (SD) för Per Söderlund (SD) 
Jan Hansson (M) för Ingrid Åberg (KD) 
 

Övriga deltagare: Helena Randefelt, kommunsekreterare 
Christer Lenke, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Henrik Arenvang, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen § 56 
Carina Fyrpihl, personalchef § 56 
Maria Odheim Nielsen (V), ersättare som inte tjänstgör 
Inger Griberg (MP), ersättare som inte tjänstgör 
 

Utses att justera Jan Hansson (M) med Susanne Karlsson (C) som ersättare. 
Justeringens plats 
och tid: 

Kanslienheten torsdag den 3 maj 2018 klockan 10.00. 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________ 
Helena Randefelt 

 
Paragraf 

 
56 - 71 

 
Ordförande 

 
_____________________________________________________ 
Irja Gustavsson 

 
Justerare 

 
_____________________________________________________ 
Jan Hansson 
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Kommunstyrelsen 
 

2018-04-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2018-04-23 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 
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Kommunstyrelsen 
 

2018-04-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§56/18 Anställande av kommundirektör tillika koncernchef 
  
§57/18 Prioriteringsordning för detaljplaner 2018–2020 
  
§58/18 Riktlinjer för Mutor, jäv och representation 
  
§59/18 Yttrande över Samråd om havsplaner för Bottniska viken, 

Östersjön och Västerhavet 
  
§60/18 Resestipendium 2018 
  
§61/18 Alternativ för Kägelbanan  
  
§62/18 Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Bengt Evertsson 

(MP) om att rusta upp kägelbanan på Kyrkberget, Lindesberg 
  
§63/18 Lindesbergs kommuns arbete med dataskyddsförordningen 
  
§64/18 Val av dataskyddsombud för kommunstyrelsen och dess utskott 
  
§65/18 Behandling av personuppgifter inom kommunledningskontoret 

och tillväxtförvaltningen 
  
§66/18 Månadsuppföljning mars 2018 för kommunstyrelsen 
  
§67/18 Årsredovisning stiftelser räkenskapsår 2017 
  
§68/18 Sammanställning av beröm, förslag, klagomål och synpunkter till 

kommunstyrelsen juli-december 2017 
  
§69/18 Samråd om åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya 

prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten samt 
miljökvalitetsnormer för koppar och zink 2018–2021  

  
§70/18 Delegationsärenden 
  
§71/18 Meddelanden 
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KS §56/18   Dnr: KS 2017/443 
 
Anställande av kommundirektör tillika koncernchef 

Beslut 
 

1. Henrik Arenvang erbjuds tjänsten som kommundirektör. 
2. Det uppdras till kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson att 

med stöd av personalchef Carina Fyrpihl förhandla villkor och 
teckna avtal för kommundirektör. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Nuvarande kommundirektör kommer att gå i pension under hösten 
2018. Rekryteringsprocess har genomförts för att finna en ny 
kommundirektör. 

 
Rekryteringsprocess har genomförts där politiska representanter, 
fackliga representanter samt några ur kommunens övergripande 
ledningsgrupp deltagit. Förhandling av förslag till ny kommundirektör 
är genomförd i kommunövergripande samverkansgrupp. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
1. Henrik Arenvang erbjuds tjänsten som kommundirektör. 
2. Det uppdras till kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson att 

med stöd av personalchef Carina Fyrpihl förhandla villkor och 
teckna avtal för kommundirektör. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Mats Seijboldt (SD) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Personalchef 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Meddelas för kännedom: 
Henrik Arenvang 
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KS §57/18    
 
Prioriteringsordning för detaljplaner 2018–2020 

Beslut 
 
Kommunstyrelsen antar planering av detaljplaner 2018–2020.  

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har inkommit med förslag 
till prioriteringsordning för detaljplaner i Lindesbergs kommun för 
perioden 2018–2020. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska anta 
planering av detaljplaner 2018–2020.  
 
_____ 
Meddelas för åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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KS §58/18   Dnr: KS 2018/130 
 
Riktlinjer för Mutor, jäv och representation 

Beslut 
 

• Riktlinjer för mutor, jäv och representation med bilaga antas att 
gälla för kommunen till och med år 2021. 

• Riktlinjer för mutor, jäv och representation överlämnas till 
bolagskoncernen att tillämpa  

• Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att revidera 
bilagan vid behov. 

Ärendebeskrivning 
 
Nuvarande riktlinjer är antagna av Kf § 37/1996 och Kf § 122/93. 
 
Ändrade regler, förtydligande av vilka belopp som gäller vid 
representation och samla riktlinjerna till ett dokument samt att 
dokumentet behöver följa kommunens grafiska manual. Detta gör att 
riktlinjerna behöver ändras. 
 
Ekonomienheten har tagit fram förslaget och fört en dialog med 
kommunens ledningsgrupp och hanterat den på facklig samverkan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
1. Riktlinjer för mutor, jäv och representation med bilaga antas att 

gälla för kommunen till och med år 2021.  
2. Överlämna till bolagskoncernen att tillämpa riktlinjerna 
3. Uppdrag ges till kommundirektören att bilagan revideras vid 

behov. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommundirektör 
Förvaltningar 
Kommunala bolag 
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KS §59/18   Dnr: KS 2018/75 
 
Yttrande över Samråd om havsplaner för Bottniska 
viken, Östersjön och Västerhavet 

Beslut 
 
Lindesbergs kommun har ingenting att erinra.  

Ärendebeskrivning 
 
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till statliga 
havsplaner för Sverige. Havsplanerna blir vägledande för myndigheter 
och kommuner när de planlägger, ger tillstånd eller förvaltar havet.  
 
Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för 
Östersjön och en för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring 
vad som är den bästa användningen för havet. Planerna ska förena 
näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. En havsplan är et 
strategisk plan med stora drag och få detaljer. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen inkom med yttrande den 
22 mars 2018 där det framkommer att de inte har några synpunkter. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 
besluta att Lindesbergs kommun har ingenting att erinra. 
 
 
_____ 
 
Meddelas för kännedom: 
Havs- och vattenmyndigheten 
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KS §60/18   Dnr: KS 2018/17 
 
Resestipendium 2018 

Beslut 
 
Elin Thybeck (sökande nummer två) tilldelas kommunstyrelsens 
resestipendium för resa till St Petersburg. 
 
Stipendiaten ska lämna en skriftlig reserapport till kommunstyrelsen 
efter genomförd resa. 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunfullmäktige inrättade år 2000 ett resestipendium för ungdomar 
under 20 år. Stipendiesumman uppgår till 10 000 kronor. Stipendiet ska 
vara ett stöd till resor för utveckling av språkliga, kulturella och sociala 
kontakter i avsikt att förbättra förståelsen mellan folk och länder i Europa, 
i första hand till kommunens vänorter. Stipendiet kan delas ut dels till 
ungdom under 20 år som är bosatt i Lindesbergs kommun, dels till grupp 
av ungdomar under 20 år, som är verksamma i kommunen.  
 
Resestipendiet delades ut för första gången den 19 juni 2000.  
 
Efter utannonsering i ortstidningen och på kommunens webbplats och 
Facebooksida, kommunens bibliotek samt annons i Lindeskolans 
veckobrev har sju ansökningar inkommit till resestipendium för år 2018. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att Elin Thybeck (sökande 
nummer två) ska tilldelas kommunstyrelsens resestipendium för resa 
till St Petersburg. Stipendiaten ska lämna en skriftlig reserapport till 
kommunstyrelsen efter genomförd resa. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att Lindeskolans spanskagrupp 
(sökande nummer 5) ska tilldelas kommunstyrelsens resestipendium. 
 
Virosa Viberg (SD) föreslår att sökande nummer 1, 3 och 5 ska dela på 
kommunstyrelsens resestipendium. 
 
Kristine Andersson (S) föreslår bifall till Irja Gustavssons (S) förslag. 
 
Anniette Lindvall (M) och Bengt Evertsson (MP) föreslår bifall till Pär-
Ove Lindqvists (M) förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Irja Gustavssons (S) förslag. 

Reservationer 
Virosa Viberg (SD) och Mats Seijboldt (SD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Virosa Vibergs (SD) förslag. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M), Anniette Lidvall (M), Jan Hansson (M) och 
Bengt Evertsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Pär-
Ove Lindqvists (M) förslag. 
 
_____ 
Meddelas för åtgärd: 
Kanslienheten 
Ekonomienheten 
 
Meddelas för kännedom: 
De sökande 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-04-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §61/18   Dnr: KS 2018/32 
 
Alternativ för Kägelbanan  

Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att medge nyttjanderättsavtal med 
föreningen Kyrkbergets vänner enligt kommundirektörens förslag. 
 
Upplåtelse sker genom nyttjanderätt utan ersättning enligt särskilt 
upprättat avtal för tiden 2018-06-01—2021-05-31. 
Nyttjanderättsavtalet kan förlängas med ett år i taget om parterna är 
överens om detta. 
 
De åtgärder som föreningen avser att vidta villkoras med att dessa ska 
godkännas av kommunen (tillväxtutskottet).  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå Miljöpartiets 
motion om att rusta upp Kägelbanan på Kyrkberget (dnr 2015/177) 
med ovanstående beslut. 

Ärendebeskrivning 
 
Kägelbanan i Lindesberg är en av få bevarade i landet. Den byggdes 
under sent 1800-tal och har under åren blivit hårt utsatt för vandalism 
och skadegörelse. Trots många ”försök” har man inte funnit någon 
långsiktig lösning på hur denna byggnad ska kunna bevaras och 
eventuellt komma till användning. 
 
Intresset för ett bevarande av Kägelbanan har visat sig genom följande: 

• En entreprenör har anmält intresse att överta huset och bedriva 
verksamhet. 

• Miljöpartiet har motionerat om att bevara genom att kultur-
minnesmärka, rusta upp i arbetsmarknadsåtgärd och söka 
bidrag. 

• Kyrkbergsgruppen föreslår i medborgarförslag att huset 
bevaras. 

 
Alternativ 
Hösten 2017 presenterades följande förslag för kommunstyrelsen: 
 
1. Sälja 

Alternativet är att öppet annonsera med möjlighet att flytta eller 
överta på befintlig plats med avstyckning av lämpligt område. Bör 
kombineras med köparens beskrivning av användningsområde. 
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2. Renovera 
Renoveringar har genomförts under åren. En renovering uppskattas 
till ca 700 000 kronor och en förutsättning är att säkerställa 
verksamhet/aktiviteter på entreprenad eller i kommunal regi. 
 

3. Riva 
Alternativ som undanröjer fortsatt skadegörelse. Eliminerar risken 
för personskador. Påverkar inte investerings- och driftbudget. 

 
Förslag 
Uppdraget från kommunstyrelsen är att avyttra huset genom 
försäljning.  
 
Kontakter med den privata entreprenören har tagits. När kommunen 
lämnat besked om att flytt möjligtvis kan bekostas, men inte 
renovering, har entreprenören lämnat besked om att avstå. 
 
Styrelsen för Kyrkbergets vänner har i skrivelse den 23 januari 2018 
erbjudit sig att köpa huset för en krona och rusta upp det utan att 
belasta kommunens ekonomi. Den 8 februari 2018 inkom en långsiktig 
plan för kägelbanan. 
 
Huset står på kommunal mark och ägs också av kommunen. En 
avstyckning och försäljning bedöms inte aktuell, då fastigheten ingår i 
ett område för parkmark. En försäljning av huset bedöms heller inte 
som aktuell då kommunen avstår rådighet över huset. 
 
En möjlighet är att överlåta till föreningen Kyrkbergets vänner att på 
eget initiativ och med egna medel, ev kompletterat med bidrag från 
Länsstyrelsen i Örebro län, låta renovera anläggningen till ursprungligt 
skick. 
 
Upplåtelse sker genom nyttjanderätt utan ersättning enligt särskilt 
upprättat avtal för tiden 2018-05-01--2020-12-31. Nyttjanderättsavtalet 
kan förlängas med ett år i taget om parterna är överens om detta. 
 
De åtgärder som föreningen avser att vidta villkoras med att dessa ska 
godkännas av kommunen. Föreningen förfogar över byggnaden med 
möjlighet för kommunen att låta allmänheten besöka huset efter 
överenskommelse med föreningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att medge nyttjanderättsavtal med 
föreningen Kyrkbergets vänner enligt kommundirektörens förslag. 
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Upplåtelse sker genom nyttjanderätt utan ersättning enligt särskilt 
upprättat avtal för tiden 2018-06-01—2021-05-31. 
Nyttjanderättsavtalet kan förlängas med ett år i taget om parterna är 
överens om detta. 
 
De åtgärder som föreningen avser att vidta villkoras med att dessa ska 
godkännas av kommunen.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå Miljöpartiets 
motion om att rusta upp Kägelbanan på Kyrkberget (dnr 2015/177) 
med ovanstående beslut. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att det ska förtydligas att det är 
tillväxtutskottet som ska godkänna åtgärder som föreningen avser att 
vidta. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande tar först upp förvaltningens förslag till beslut och finner att 
förslaget godkänns. 
 
Ordförande tar därefter upp Irja Gustavssons (S) förslag till beslut och 
finner att förslaget godkänns. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommundirektör 
Föreningen Kyrkbergets vänner 
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KS §62/18   Dnr: AKK2015/177 
 
Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Bengt 
Evertsson (MP) om att rusta upp kägelbanan på 
Kyrkberget, Lindesberg 

Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 
 

Agneta Nilsdotter (MP) och Bengt Evertsson (MP) föreslår i en motion 
daterad den 12 april 2015 att:  

• Kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg ska 
kulturminnesmärkas  

• Planering av en upprustning av banan ska påbörjas  
• Pengar ska sökas från Länsstyrelsen  
• Andra bidrag ska sökas  
• Upprustningen kan ske som ett arbetsmarknadsprojekt under 

kompetent ledning  
 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2015 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 april 2018 § 61 att medge 
nyttjanderättsavtal för Kägelbanan med föreningen Kyrkbergets vänner 
enligt förslag från kommundirektören. 
 
Upplåtelse sker genom nyttjanderätt utan ersättning enligt särskilt 
upprättat avtal för tiden 2018-06-01—2021-05-31. 
Nyttjanderättsavtalet kan förlängas med ett år i taget om parterna är 
överens om detta. 
 
De åtgärder som föreningen avser att vidta villkoras med att dessa ska 
godkännas av kommunen.  
 
Kommunstyrelsen beslutade då att föreslå kommunfullmäktige avslå 
Miljöpartiets motion om att rusta upp Kägelbanan på Kyrkberget (dnr 
2015/177) med ovanstående beslut. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Motionen avslås. 
_____ 
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KS §63/18   Dnr: KS 2018/126 
 
Lindesbergs kommuns arbete med 
dataskyddsförordningen 

Beslut 
 
Riktlinje för kommunens arbete med dataskyddsförordningen antas. 

Ärendebeskrivning 
 

Den nya dataskyddsförordningen börjar gälla som lag i Sverige i maj 
2018 och kompletteras av en svensk dataskyddslag. 
  
Mycket av det som finns i den nya förordningen återfinns i nuvarande 
personuppgiftslagen, men det finns också en del stora förändringar och 
också en del nya bestämmelser.  
 
EU:s nya dataskyddsförordning är ett omfattande regelverk och ingår i 
en större dataskyddslagstiftning. Däri ingår även ett direktiv som 
reglerar hur personuppgifter får hanteras i den brottsbekämpande 
verksamheten.  
 
Den nya förordningen innehåller 99 artiklar och flera av dessa innebär 
nyheter och förändringar av gällande rätt.  
 
Inom Lindesbergs kommun har en central grupp bildats med 
representanter från alla nämnder samt bolag.  
 
Inventering utifrån den nya lagstiftningen har påbörjats och en 
utbildning om dataskyddsförordningen kommer att genomföras för 
kommunens alla chefer samt utsedda nyckelpersoner under april. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

Riktlinje för kommunens arbete med dataskyddsförordningen antas. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Alla nämnder och bolag 
 
För kännedom: 
Dataskyddsgrupp 
Förvaltningschefer 
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KS §64/18   Dnr: KS 2018/135 
 
Val av dataskyddsombud för kommunstyrelsen och dess 
utskott 

Beslut 
 

Kommunjurist Anna Ljungsten utses till dataskyddsombud (DSO) för 
kommunstyrelsen och dess utskott från och med 25 maj 2018. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter då 
Personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen reglerar hur en 
organisation får hantera personuppgifter och vem som är ansvarig för 
detta. Inom kommunen är det nämnden som är personuppgiftsansvarig.  
Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. 
Vidare syftar den till att modernisera regler för att anpassas till det nya 
digitala samhället.  
 
Några av de viktigaste nyheterna är att den personuppgiftsansvarige:  
• ska anmäla både till datainspektionen samt till de registrerade 

personerna om en allvarlig incident har inträffat  
• ska göra en konsekvensbedömning om det finns integritetsrisker  
• är skyldig att informera de registrerade om ändamålen med 

behandlingen, minimera uppgiftsinsamlingen samt gallra så snart 
uppgifterna inte behöver lagras längre  

• ge råd om konsekvensbedömningar, vara kontaktperson gentemot 
tillsynsmyndigheten och för de registrerade samt personalen inom 
organisationen.  

 
Inom ramen för Dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarige 
besluta om ett dataskyddsombud samt informera vem som är 
dataskyddsombud till Datainspektionen.  
 
Dataskyddsombudet har som främsta uppgift att övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen, vilket bland annat 
innebär att samla in information om hur organisationen behandlar 
personuppgifter följer bestämmelser och interna styrdokument. Vidare 
ska DSO informera och ge råd inom organisationen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunjurist Anna Ljungsten utses till dataskyddsombud (DSO) för 
kommunstyrelsen och dess utskott från och med 25 maj 2018. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-04-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kanslichef (för vbf till Datainspektionen) 
 
För kännedom: 
Dataskyddsombud 
Kommundirektör 
Förvaltningschef tillväxtförvaltningen 
Stabschefer kommunledningskontoret 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-04-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §65/18   Dnr: KS 2018/170 
 
Behandling av personuppgifter inom 
kommunledningskontoret och tillväxtförvaltningen 

Beslut 
 
Registerförteckning för behandling av personuppgifter inom 
kommunledningskontoret och tillväxtförvaltningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
 
Enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 
maj ska den personuppgiftsansvarige det vill säga nämnden besluta om 
vilka personuppgifter som nämnden behandlar. Detta ska göras i en 
registerförteckning som ska ange behandlingar och register som finns 
inom nämndens verksamhetsområde. De krav som finns på innehåll i 
register är: 
 
• Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, den 

personuppgiftsansvariges företrädare samt dataskyddsombudet. 
• Ändamålen med behandlingen. 
• En beskrivning av kategorierna av registrerade och kategorierna av 

personuppgifter. 
• De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats 

eller ska lämnas ut. 
• I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland 

eller en internationell organisation. 
• Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika 

kategorierna av uppgifter. 
• Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska 

säkerhetsåtgärder. 
 
Varje enhet inom kommunstyrelsens verksamheter har fått ta fram en 
registerförteckning som sedan har sammanställts till en. Denna kommer 
att komma revideras framöver. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Registerförteckning för behandling av personuppgifter inom 
kommunledningskontoret och tillväxtförvaltningen godkänns. 
_____ 
Meddelas för åtgärd: 
Kanslichef 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-04-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §66/18   Dnr: KS 2018/127 
 
Månadsuppföljning mars 2018 för kommunstyrelsen 

Beslut 
 
Samtliga nämnder och förvaltningar uppmanas att hålla budget. 

Ärendebeskrivning 
 
Ekonomienheten överlämnade månadsuppföljning för mars 2018 för 
kommunstyrelsen den 16 april 2018. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att samtliga nämnder och 
förvaltningar ska uppmanas att hålla budget. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Nämnder och förvaltningar 
 
Meddelas för kännedom: 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-04-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §67/18   Dnr: KS 2018/132 
 
Årsredovisning stiftelser räkenskapsår 2017 

Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna årsredovisningar för 
räkenskapsåret 2017 för stiftelserna: 
 

• Stiftelsen Samfond Grundskolan, 
• Lindeskolans Stipendiestiftelse, 
• Axel och Greta Anderssons stiftelse, 
• Stiftelsen Samfond 1, 
• Gustaf Svenssons stiftelse. 

Ärendebeskrivning 
 
Ekonomienheten överlämnade 23 mars 2018 årsredovisningar för 
räkenskapsåret 2017 för följande stiftelser: 
 
• Stiftelsen Samfond Grundskolan, 
• Lindeskolans Stipendiestiftelse, 
• Axel och Greta Anderssons stiftelse, 
• Stiftelsen Samfond 1 och 
• Gustaf Svenssons stiftelse. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna årsredovisningar för 
räkenskapsåret 2017 för stiftelserna: 
 
• Stiftelsen Samfond Grundskolan, 
• Lindeskolans Stipendiestiftelse, 
• Axel och Greta Anderssons stiftelse, 
• Stiftelsen Samfond 1 och 
• Gustaf Svenssons stiftelse. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-04-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §68/18   Dnr: KS 2017/2 
 
Sammanställning av beröm, förslag, klagomål och 
synpunkter till kommunstyrelsen juli-december 2017 

Beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för sammanställningen. 
 
Kommunstyrelsen bjuder in kommunstrategen till kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 maj 2018 för redovisning av svarsfrekvens och 
hantering av beröm, förslag, klagomål och synpunkter till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
 

En gång i halvåret sammanställs beröm, förslag, klagomål och 
synpunkter som inkommit till kommunen från medborgarna. Det är en 
del i arbetet med ständiga förbättringar av kommunens verksamheter 
och ett sätt att följa upp verksamheten. Sammanställningen överlämnas 
till kommunstyrelsen som information.  
 
Totalt har 28 beröm, förslag, klagomål och synpunkter inkommit till 
kommunen och diarieförts under andra halvåret av 2017. De är 
fördelade enligt följande: ett beröm, 7 förslag, 11 klagomål och 9 
synpunkter. Dessa har vidarebefordrats till rätt instans för svar och 
återkoppling.  
 
Kommunstyrelsen beslutade i december 2017 att 
kommunledningskontoret ska genomföra åtgärder i syfte att förenkla 
och förtydliga för medborgarna hur de kan föra fram sina synpunkter. 
Bland annat genom att förtydliga informationen på hemsidan. Detta 
kommer att genomföras i och med lanseringen av nya hemsidan i juni 
2018 och följas upp efter ett år. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen tackar för sammanställningen. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bjuda 
in kommunstrategen till kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 
2018 för redovisning av svarsfrekvens och hantering av beröm, förslag, 
klagomål och synpunkter till kommunstyrelsen. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-04-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 
 
Ordförande tar först upp förvaltningens förslag till beslut och finner att 
förslaget godkänns. 
 
Ordförande tar därefter upp Irja Gustavssons (S) förslag till beslut och 
finner att förslaget godkänns. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstrateg 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-04-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §69/18   Dnr: KS 2017/411 
 
Samråd om åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 
för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i 
grundvatten samt miljökvalitetsnormer för koppar och 
zink 2018–2021 

Beslut 
 
Kommunstyrelsen delegerar till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen att besvara samrådet.  

Ärendebeskrivning 
 
På grund av ändringar i EU-direktiv om bland annat prioriterade ämnen 
har vattenmyndigheterna tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för 
sex nya prioriterade ämnen. 
 
Även åtgärder som rör PFAS (summa 11) i grundvatten har inkluderats 
i förslaget. Dessutom har biotillgängliga halter beräknats för koppar 
och zink i ytvattenförekomster, vilket i vissa fall har medfört reviderade 
miljökvalitetsnormer. 
 
Denna samrådsdel består av tre dokument som är gemensamma för de 
fem distrikten, samt föreskrifter om miljökvalitetsnormer per distrikt: 
 
1. Förslag till Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i 
ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt. 
Innehåller förslag på åtgärder riktade till myndigheter och kommuner 
samt en konsekvensanalys. 
2. Bilagor A-E till förslag till Åtgärdsprogram 2018-2021. 
3. Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer med avseende 
på koppar och zink 2018 – 2021 för Sveriges fem vattendistrikt, baserat 
på modellerade biotillgängliga halter. 
4-8. Förslag till föreskrifter om reviderade miljökvalitetsnormer för 
respektive vattendistrikt. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 
delegera till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen att besvara 
samrådet.  

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-04-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §70/18 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2018-03-29 Överenskommelse om Traktamentsavtal 
TRAKT T Dnr  

  

 
2018-03-27 Delegationsbeslut om tjänsteförrättande 
personalchef 3 april 2018 Dnr  

  

 
 
2018-03-27 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
Fröviloppet 16 juni 2018, Frövi IK A131.491/2018 Dnr  

  

 
2018-03-27 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
traktorträff 29 juni-1 juli, Ullersätters bygdegårdsförening 
A135.252/2018 Dnr  

  

 
2018-03-27 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
valborgsfirande, Stråssa byförening A117.169/2018 Dnr  

  

 
2018-03-27 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
uteservering 15 april-30 september A128.070/2018 Dnr  

  

 
2018-03-27 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
familjedag 26 maj 2018 för Länsförsäkringar Bergslagen Dnr  

  

 
2018-03-27 Ansökan om tillstånd för påskmarsch 30 
mars, Linde Bergslags församling Dnr  

  

 
2018-04-09 Yttrande över ansökan om tillstånd för utökat 
serveringsområde vårmönstring 2018 A159.299/2018 Dnr  

  

 
2018-04-10 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
valborgsfirande med fackeltåg, Vedevågsvisionen ek förening 
Dnr  

  

 
2018-04-10 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
förstamajdemonstration, Socialdemokraterna Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-04-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2018-04-10 Yttrande över ansökan om tillstånd för Dnr    
 
2018-04-10 Yttrande över ansökan om tillstånd för lift 
maj-juni, Måleri i Rua Dnr  

  

 
 
2018-02-15 Nyttjanderättsavtal för del av Tredingen 15:3 
för klättersvamp, Bergslagens klättersällskap Dnr KS 2018/85 

  

 
2018-04-10 Hyresavtal Reservkraft, miljöbod 
Stentäppsgatan 3 Sköndal 2:8 kontraktsnr 13504-2002 Dnr  

  

 
2018-04-12 Upplåtelseavtal för servicestation till husbilar 
vid Jungfruvägen 2 Dnr  

  

 
2018-04-12 Överenskommelse över del av 
jordbruksarrende för Kårberget 1:54 Dnr  

  

 
2018-04-12 Avtal över del av jordbruksarrende för 
Kårberget 1:54 Dnr  

  

 
2018-04-12 Avtal mellan personuppgiftsansvarig och 
personuppgiftsbiträde, Markör Marknad och Kommunikation 
AB, Dataskyddsförordningen, GDPR Dnr KS 2018/6 

  

 
 
2018-04-06 Sammanställning av delegationsbeslut för 
vuxenutbildning februari-mars 2018 Dnr KS 2018/12 

  

 
 
 Samverkansavtal för Vård- och omsorgscollege i 
samverkan Örebro län 2018-2022 Dnr  

  

 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

2018-04-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §71/18 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2018-03-15 Månadsuppföljning för socialnämnden 
februari 2018  Dnr KS 2018/127 

  

 
2018-03-16 Protokoll från kommunövergripande 
samverkansgrupp, KÖS 16 mars 2018 Dnr  

  

 
2018-03-21 Samhällsbyggnadsförvaltningen §62 
Överföring av delegation till biträdande förvaltningschef Dnr  

  

 
2018-03-21 Samhällsbyggnadsnämnden §52 Beslut om 
riktlinjer för debitering av avloppsinventering Dnr  

  

 
2018-03-21 Samhällsbyggnadsnämnden §59  Namn på ny 
grundskola 7-9 - Lindbackaskolan Dnr AKK2016/408 

  

 
2018-03-21 Samhällsbyggnadsnämnden §46 Beslut att 
inte lämna uppskov för Åtgärd bristfälliga 
avloppsanläggningar Mårdshyttan 3:22 delgivningskvitto 
skickat 3 april 2018 Dnr AKK2016/50 

  

 
2018-03-27 Månadsuppföljning för Stadshuskoncernen 
februari 2018  Dnr KS 2018/127 

  

 
2018-04-03 Samhällsbyggnadsnämnden §45 Beslut att 
inte lämna uppskov för Åtgärd bristfälliga 
avloppsanläggningar Östra Öskevik 5:18 delgivningskvitto 
skickat 3 april 2018 Dnr AKK2016/50 

  

 
2018-04-06 Månadsuppföljning för 
Samhällsbyggnadsnämnden februari 2018  Dnr KS 2018/127 

  

 
2018-04-10 Nämndernas ansvarsutövande 2017 Dnr KS 
2018/159 

  

_____ 
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