
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-02-27  

 
 

 

  

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 13:00-14:00 

Beslutande: Irja Gustavsson (S), ordförande 

Linda Svahn (S) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Kristine Andersson (S) 

Daniel Andersson (S) § 24-27, 29-36 jäv § 28 

Anniette Lindvall (M) 

Bengt Storbacka (S) 

Jonas Bernström (S) 

Virosa Viberg (SD) 

Jonas Kleber (C), vice ordförande 

Ingrid Åberg (KD) 

Susanne Karlsson (C) 

Bengt Evertsson (MP) 
Tjänstgörande 

ersättare: 
John Omoomian (S) för Vakant (C) 

Mats Seijboldt (SD) för Per Söderlund (SD) 

Margareta Ahlm (S) för Daniel Andersson (S) § 28 

 
Övriga 

deltagare: 
Helena Randefelt, kommunsekreterare 

Christer Lenke, kommunchef 

Gunilla Sandgren, ekonomichef 

Andreas Ericsson, IT-chef 

Anders Widegren, enhetschef IT- och teleenheten 

Jan Hansson (M), ersättare som inte tjänstgör 

 
Utses att justera Virosa Viberg (SD) med Susanne Karlsson (C) som ersättare. 
Justeringens 

plats och tid: 
Måndag den 5 mars klockan 17.00 på sekreterarens rum. 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

Helena Randefelt 

 

Paragraf 

 

24 - 36 

 

Ordförande 

 

____________________________________________________ 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

 

____________________________________________________

Susanne Karlsson 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2018-02-27 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 

§24/18 Dialog - Utskottet för stöd och strategi, information från IT- och 

teleenheten 

  

§25/18 Riktlinjer för 25-årsgåva 

  

§26/18 Riktlinjer för sociala medier och LinNet 2018-03-01 till 2020-12-

31 

  

§27/18 Ombudgetering av investeringsbudget 2017 barn- och 

utbildningsnämnden, ny förskola 

  

§28/18 Igångsättningstillstånd för konstgräsplan i Frövi för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

  

§29/18 Kommunstyrelsens beredning för lokal utveckling 

  

§30/18 Kommunstyrelsens beredning för kultur- och fritidsfrågor 

  

§31/18 Val av personuppgiftsansvariga inom kommunstyrelsens 

verksamheter 

  

§32/18 Rapportering ej verkställda beslut socialnämnden kvartal 3 2017 

  

§33/18 Svar på remiss Nästa steg - förslag för en stärkt minoritetspolitik 

SOU 2017:60 del 2 (SOU2017:88) 

  

§34/18 Svar på medborgarförslag om skulptur för Lindesbergs rondeller 

 

§35/18 Meddelanden 

  

§36/18 Delegationsärenden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §24/18   

 

Dialog - Utskottet för stöd och strategi, information från 

IT- och teleenheten 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

 

Utifrån Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen ska 

kommunstyrelsen ha dialog med Utskottet för stöd och strategi vid sitt 

sammanträde i februari 2018. Kommunstyrelsen har från utskottets 

verksamheter bjudit in IT för dialog kring fiber, utmaningar och 

framtid. 

 

IT-chef Andreas Ericsson och enhetschef för IT- och teleenheten 

Anders Widegren informerar kommunstyrelsen och fiberutbyggnaden i 

Lindesbergs kommun. 

 

Etapp 1 pågår  

(ca 85 % får tillgång till bredband i form av fiber) 

 

Etapp 2 Landsbygd  

Ansökan om stödmedel inlämnad februari 2018 

Cirka 97% som får tillgång till bredband (stöd till 2020) 

 

Utmaningar är bland annat att locka investerare till kommunen, skapa 

attraktivt erbjudande till medborgarna, samhällsnytta kontra affärsnytta 

samt att förhindra digitalt utanförskap 

 

Digitalisering inom kommunkoncernen 

• Nyttja IT-plattform 2017 

• Ny förvaltningsmodell ekonomi (PM3) redovisas där den 

används (nyckla ut kostnader) 

• GDPR 

• Informationssäkerhet 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §25/18   Dnr: KS 2017/356 

 

Riktlinjer för 25-årsgåva 

Beslut 

  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

• Riktlinjer för minnesgåva byter namn till riktlinjer för 25-

årsgåva.  

• Riktlinjer för 25 årsgåva antas att gälla till och med år 2021. 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande riktlinjer är antagna av kommunfullmäktige den 18 oktober 

1993 § 122 och reviderades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 

juni 2006 § 20.  

 

Personalenheten har tagit fram ett förslag på ändring av minnesgåvan. 

Förslaget har varit uppe på dialog med fackliga organisationer genom 

kommunövergripande samverkansgrupp (KÖS). Kommunens 

ledningsgrupp har inga invändningar utan stöder en ny skrivning. Både 

KÖS och ledningsgruppen föreslår att namnet på riktlinjerna ändras till 

25 årsgåva.  

 

Personalchef Carina Fyrphil inkom den 28 oktober 2017 med en 

tjänsteskrivelse samt bilaga med förslag till ändring av riktlinjer för 

minnesgåva. Hon beskriver att riktlinjerna behöver ändras då det finns 

ett ändrat förfaringssätt vid anmälan av minnesgåva och att riktlinjen 

behöver följa kommunens grafiska manual.  

 

Utskottet för stöd och strategi beslutade den 27 november 2017 att 

föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

• Riktlinjer för minnesgåva byter namn till riktlinjer för 25-

årsgåva.  

• Riktlinjer för 25 årsgåva antas att gälla till och med år 2021.  
 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §26/18   Dnr: KS 2017/452 

 

Riktlinjer för sociala medier och LinNet 2018-03-01 till 

2020-12-31 

Beslut 

 

Reviderade riktlinjer för sociala medier och LinNet antas att gälla från 

och med 2018-03-01 till och med 2020-12-31. 

 

Ärendebeskrivning 

 
Tidigare beslut gällande riktlinjer för sociala medier och LinNet togs 

2016-01-26 och gällde till och med 2017 varför en revidering nu ska ske.  

 

SKL har tagit fram förslag till checklista för sociala medier som har lyfts 

in i riktlinjen. Den ersätter tidigare checklistor. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Reviderade riktlinjer för sociala medier och LinNet antas att gälla från 

och med 2018-03-01 till och med 2020-12-31. 

 

 

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten - Webbsamordnare 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §27/18   Dnr: KS 2017/435 

 

Ombudgetering av investeringsbudget 2017 barn- och 

utbildningsnämnden, ny förskola 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

ombudgetera 0,9 mnkr i barn- och utbildningsnämndens budget från 

2017 till 2018 för inventarier till ny förskola.  

 

Ärendebeskrivning 

 

I 2017 års investeringsbudget finns medel upptagna för inventarier till 

ny förskola med 1,2 Mnkr. Det pågående projektet har en prognos på 

0,3 Mnkr. Investeringen avser inventarier till en ny avdelning vid 

förskolan Hagabacken. Barn- och utbildningsnämnden har i beslut 

2017-11-13, § 202 beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta att 0,9 

Mnkr ombudgeteras till 2018 så att projektet kan färdigställas. 

Projektnummer 95 074. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

ombudgetera 0,9 mnkr i barn- och utbildningsnämndens budget från 

2017 till 2018 för inventarier till ny förskola.  

 

_________ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §28/18   Dnr: KS 2018/84 

 

Igångsättningstillstånd för konstgräsplan i Frövi för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Beslut 

 

• Igångsättningstillstånd beviljas för investeringen. 

• Investeringen uppgår till 3,0 Mnkr och projektet ingår i budget 

för 2018, projektnummer 93042. 

Ärendebeskrivning 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med en 

startrapport för investering avseende konstgräsplan i Frövi. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

• Igångsättningstillstånd beviljas för investeringen. 

• Investeringen uppgår till 3,0 Mnkr och projektet ingår i budget 

för 2018, projektnummer 93042. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Bengt Evertsson (MP) föreslår att igångsättningstillståndet ska avslås. 

 

Virosa Viberg (SD) föreslår att ärendet ska återremitteras 

 

Kristine Andersson (S), Pär-Ove Lindqvist (M) och Jonas Kleber (C) 

föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer först frågan om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordförande ställer sedan förvaltningens förslag mot Bengt Evertssons 

(MP) förslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt 

förvaltningens förslag till beslut. 

Reservationer 

 

Virosa Viberg (SD) och Mats Seijboldt (SD) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Virosa Vibergs (SD) förslag om återremiss. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Bengt Evertsson (MP) reserverar sig mot förslaget till förmån för sitt 

förslag om avslag. 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Ekonomienheten 

 

För kännedom: 

Frövi IK 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §29/18   Dnr: KS 2017/97 

 

Kommunstyrelsens beredning för lokal utveckling 

Beslut 

 

• Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som ska arbeta med 

de kommunala servicenivåerna. Arbetsgruppen ska ha rätt att ta 

den tid det åtgår och ta in de personer de behöver. 

• Arbetsgruppen består av Bengt Storbacka (S), Jan Hansson (M), 

och Christina Pettersson (C). 

• Bengt Storbacka (S) är sammankallande för arbetsgruppen. 

• Kommundirektören ska utse en tjänsteperson som ska vara 

behjälplig med administrationen. 

• Återrapport ska ske till tillväxtutskottet i juni 2018 och till 

kommunstyrelsen i augusti 2018. 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsens beredning för lokal utveckling har arbetat på 

uppdrag av tillväxtutskottet, bland annat med kommunala 

servicenivåer. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2017 att beredningen 

ska upphöra den 31 december 2017, vilket innebär att de uppdrag som 

tillväxtutskottet har gett återgår till tillväxtutskottet och 

kommunstyrelsen.  

Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp 

som ska arbeta med de kommunala servicenivåerna. Arbetsgruppen ska 

ha rätt att ta den tid det åtgår och ta in de personer de behöver. 

 

Tillväxtutskottet föreslår att arbetsgruppen ska bestå av 

Bengt Storbacka (S), Jan Hansson (M), och Christina Pettersson (C). 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att Bengt Storbacka (S) ska 

vara sammankallande för arbetsgruppen. Kommundirektören ska utse 

en tjänsteperson som ska vara behjälplig med administrationen. 

Återrapport ska ske till tillväxtutskottet i juni 2018 och till 

kommunstyrelsen i augusti 2018. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande tar först upp tillväxtutskottets förslag och finner att 

förslaget godkänns. 

 

Ordförande tar därefter upp Irja Gustavssons (S) tilläggsförslag och 

finner att förslaget godkänns. 

 

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Kommundirektör 

 

Meddelas för kännedom: 

Bengt Storbacka (S) 

Jan Hansson (M) 

Christina Pettersson (C) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §30/18   Dnr: KS 2018/82 

 

Kommunstyrelsens beredning för kultur- och 

fritidsfrågor 

Beslut 

 

• Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som arbetar fram 

kulturpolitiskt program. Arbetsgruppen ska ha rätt att ta den tid det 

åtgår och ta in de personer de behöver för att ge underlag för det 

kulturpolitiska programmet till tillväxtutskottet i juni 2018.  

• Delrapportering av arbetet ska ske till tillväxtutskottet under våren 

2018. 

• Kommunstyrelsen utser arbetsgrupp för kulturpolitiskt program: 

Daniel Andersson (S), Susanne Karlsson C) och Virosa Viberg (SD) 

• Daniel Andersson (S) ska vara sammankallande för arbetsgruppen. 

 

• Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som arbetar fram 

fritidspolitiskt program. Arbetsgruppen ska ha rätt att ta den tid det 

åtgår och ta in de personer de behöver för att ge underlag för det 

fritidspolitiska programmet till tillväxtutskottet i juni 2018.  

• Delrapportering av arbetet ska ske till tillväxtutskottet under våren 

2018. 

• Kommunstyrelsen utser arbetsgrupp för fritidspolitiskt program: 

Lillemor Bodman (M), Maria Odheim Nielsen (V) och Jonas 

Bernström (S). 

• Jonas Bernström (S) ska vara sammankallande för arbetsgruppen. 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsens beredning för kultur- och fritidsfrågor har arbetat 

på uppdrag av tillväxtutskottet med att ta fram ett kulturpolitiskt och ett 

fritidspolitiskt program. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2017 att beredningen 

ska upphöra den 31 december 2017, vilket innebär att de uppdrag som 

tillväxtutskottet har gett återgår till tillväxtutskottet och 

kommunstyrelsen.  

Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

• Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som arbetar fram 

kulturpolitiskt program. Arbetsgruppen ska ha rätt att ta den tid det 

åtgår och ta in de personer de behöver för att ge underlag för det 

kulturpolitiska programmet till tillväxtutskottet i juni 2018.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

• Delrapportering av arbetet ska ske till tillväxtutskottet under våren 

2018. 

• Kommunstyrelsen utser arbetsgrupp för kulturpolitiskt program: 

Daniel Andersson (S), Susanne Karlsson C) och Virosa Viberg (SD) 

 

• Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som arbetar fram 

fritidspolitiskt program. Arbetsgruppen ska ha rätt att ta den tid det 

åtgår och ta in de personer de behöver för att ge underlag för det 

fritidspolitiska programmet till tillväxtutskottet i juni 2018.  

• Delrapportering av arbetet ska ske till tillväxtutskottet under våren 

2018. 

• Kommunstyrelsen utser arbetsgrupp för fritidspolitiskt program: 

Lillemor Bodman (M), Maria Odheim Nielsen (V) och Jonas 

Bernström (S). 

  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att Daniel Andersson (S) ska 

vara sammankallande för arbetsgruppen för kulturpolitiskt program och 

att Jonas Bernström (S) ska vara sammankallande för arbetsgruppen för 

fritidspolitiskt program. 

 

_____ 
Meddelas för kännedom: 

Daniel Andersson (S) 

Susanne Karlsson (C) 

Virosa Viberg (SD) 

Lillemor Bodman (M) 

Maria Odheim Nielsen (V) 

Jonas Bernström (S) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §31/18   Dnr: KS 2018/6 

 

Val av personuppgiftsansvariga inom kommunstyrelsens 

verksamheter 

Beslut 

 

Följande funktioner inom kommunstyrelsens verksamheter utses till 

personuppgiftsansvariga: 

 

Tillväxtförvaltningen: Catrine Pernros-Eriksson, Rektor 

vuxenutbildningen 

Kommunledningskontoret: 

Kanslienheten  Erika Johansson, Registrator 

Personalenheten   Carina Fyrpihl, personalchef  

Ekonomienheten  Kerstin Rogemyr, Enhetschef 

IT- och teleenheten Anna Spalin, Systemförvaltningsledare  

Kostenheten  Louise Auer, Kostchef  

Ärendebeskrivning 

 

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s 

medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer 

att innebära en hel del förändringar för de som behandlar 

personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller 

personlig integritet.  

 

Förordningen ställer krav på att vissa organisationer ska utse ett 

dataskyddsombud. Det gäller offentliga myndigheter och organisationer 

vars verksamhet involverar särskilt riskfylld behandling. Den person 

som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och få det stöd 

och de befogenheter som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett 

effektivt och oberoende sätt. Rekrytering av jurist tillika 

dataskyddsombud pågår.  

 

I rollen som personuppgiftsansvarig ingår att vara en del av den 

kommunövergripande arbetsgruppen för arbete med dataskyddsfrågor 

och att vara länken vidare in i verksamheterna. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Följande funktioner inom kommunstyrelsens verksamheter utses till 

personuppgiftsansvariga: 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Tillväxtförvaltningen: Catrine Pernros-Eriksson, Rektor 

vuxenutbildningen 

Kommunledningskontoret: 

Kanslienheten  Erika Johansson, Registrator 

Personalenheten   Carina Fyrpihl, personalchef  

Ekonomienheten  Kerstin Rogemyr, Enhetschef 

IT- och teleenheten Anna Spalin, Systemförvaltningsledare  

Kostenheten  Louise Auer, Kostchef  

 

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslichef 

 

För kännedom: 

Catrine Pernros-Eriksson 

Erika Johansson 

Carina Fyrpihl 

Kerstin Rogemyr 

Anna Spalin 

Louise Auer 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §32/18   Dnr: KS 2018/47 

 

Rapportering ej verkställda beslut socialnämnden 

kvartal 3 2017 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen överlämnar sammanställningen 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. 

 

Socialnämnden beslutade den 18 januari 2018 att överlämna 

sammanställningen av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2017 till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §33/18   Dnr: KS 2017/287 

 

Svar på remiss Nästa steg - förslag för en stärkt 

minoritetspolitik SOU 2017:60 del 2 (SOU2017:88) 

Beslut 

 

Förslag till remissvar daterat den 18 januari 2018 antas. 

Ärendebeskrivning 

 

Regeringen beslutade den 1 september 2016 att tillsätta en utredning 

som bland annat ska göra en översyn av lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk. En delbetänkande av utredning om 

lagen, (2009:724) om nationella minoriteter och minoritets-språk 

lämnades till Regeringen i juni 2017. SOU 2017:60. 

 

Den särskilde utredaren Lennart Rohdin, har även i del 2 haft i uppdrag 

att analysera och föreslå hur efterlevnaden av de nationella 

minoriteternas rättigheter ska säkras. Utredningen fick i nytt uppdrag 

att, utöver frågan om finlandssvenskarnas ställning som nationell 

minoritet, analysera frågan om Sverige bör utöka sina nuvarande 

åtaganden enligt den europeiska stadgan om landsdels- eller 

minoritetsspråk (språkstadgan). För det andra uppdraget att överväga 

behovet av åtgärder för att förbättra kvalitativa data om de nationella 

minoriteterna. Därutöver har utredningen, inom ramen för sitt 

kvarstående, breda mandat att göra en sammanhållen analys av 

minoritetspolitiken, valt att behandla ett antal frågor som tillkommit 

under den fortsatta utredningen. 

 

Lindesbergs kommun lämnade remissvar daterat 24 juli på första delen 

av delbetänkandet. Lennart Rohdins betänkande presenterades den 15 

november 2017 och Lindesbergs kommun har nu fått möjlighet att yttra 

sig om förslaget om ny minoritetslagstiftning. 

 

Kanslienheten överlämnade förslag till remissyttrande daterat den 18 

januari 2018. 

Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

Förslag till remissvar daterat den 18 januari 2018 antas. 

__________ 
Meddelas för kännedom: 

Regeringskansliet, kulturdepartementet 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §34/18   Dnr: KS 2017/266 

 

Svar på medborgarförslag om skulptur för Lindesbergs 

rondeller 

Beslut 

 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till yttrande från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, daterat den 7 november 

2017. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ett medborgarförslag inkom den 26 maj 2017 till Lindesbergs kommun 

med förslag till skulptur avsedd att pryda en eller flera av Lindesbergs 

rondeller. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2018 att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Medborgarförslaget remitterades den 28 augusti 2018 till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen för yttrande.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har i samarbete med 

tillväxtförvaltningen inkommit med yttrande den 7 november 2017 där 

det framkommer att Lindesberg kommun har ett pågående arbete med 

att ta fram en Bild och formstrategi. I denna strategi behandlas även 

offentlig konst och utsmyckning samt hur denna ska väljas ut som en 

del i en demokratisk process.  

 

Då denna strategi ännu inte är klar anser stadsarkitektkontoret att 

medborgarförslaget ska avslås. Finns ett fortsatt intresse för 

medborgaförslaget kan ärendet aktualiseras igen när Bild och 

formstrategin är antagen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att medborgarförslaget ska 

avslås med hänvisning till yttrande från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, daterat den 7 november 

2017. 

__________ 
Meddelas för kännedom: 

Förslagsställaren 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §35/18 

 

Meddelanden 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 

 

2018-01-26 Förbundsstyrelsen nr 3/2018 

Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till 

jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal och 

regional nivå 2018-2020 Ärendenr 17/05981 Dnr  

  

 

 

2018-02-12 Skrivelse om samarbete kring 

kulturarvsarbetet med Munkhyttans skolmuseum samt 

modellstaden Lindesberg på 1920-talet Dnr  

  

 

 

2018-01-18 SN §11-18 Konsekvensbeskrivning åtgärder 

budget 2018 Dnr KS 2017/135 

  

 

 

2017-09-21 Protokoll från Frövifors pappersbruksmuseum 

2017-09-21 samt kallelse 15 februari 2018 Dnr  

  

 

2018-01-11 Lagakraft för översiktsplan för Nora kommun 

11 januari 2018 Dnr AKK2016/253 

  

 

2018-01-18 Protokoll från Bergslagens 

överförmyndarnämnd 18 januari 2018 Dnr  

  

 

2018-01-19 Protokoll från kommunövergripande 

samverkansgrupp, KÖS 19 januari 2018 Dnr  

  

 

2018-02-08 Protokoll från Regionalt samverkansråd 8 

februari 2018 Dnr  

  

 

 

2018-02-08 Minnesanteckningar från arvodesgruppen 

2018-02-08 Dnr KS 2017/470 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-02-15 Minnesanteckningar från arvodesgruppen 

2018-01-10 Dnr KS 2017/470 

  

 

2018-02-15 Minnesanteckningar från arvodesgruppen 

2018-01-24 Dnr KS 2017/470 

  

 

 

2018-01-30 Redovisning av utbetalt statsbidrag för arbetet 

med nationella minoriteter och minoritetsspråk för 2017 Dnr 

KS 2017/403 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §36/18 

 

Delegationsärenden 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsärenden. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 

 

2018-02-14 Tjänsteförrättande personalchef under dennes 

semester 19-21 februari förordnas Maria Elisson Dnr  

  

 

 

2018-02-08 Yttrande över samråd för bildande av 

naturvårdsavtalet Ömanstorp för Dyrkatorp 1:2 Dnr 511-544-

2018 Dnr KS 2018/37 

  

 

 

2018-02-19 Delegationsbeslut med yttrande över ansökan 

i hemvärnet 14 december-31 januari 2018 Dnr KS 2018/36 

  

 

 

2017-12-18 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

inhägnad av arbetsområde för byggnadsarbeten på 

Kristinavägen-Prästgatan 18 dec 2017-1 maj 2019 Dnr  

  

 

2018-02-05 Delegationsbeslut med yttrande över tillstånd 

för löpartävling 11 augusti i Guldsmedshyttan för Storådalens 

SK A535.516/2017 Dnr  

  

 

2018-02-07 Delegationsbeslut med yttrande över tillstånd 

för Byggställning Prästgatan 6 för Smedstadens Hyrställning 

AB A000.419/2018 Dnr  

  

 

2018-02-07 Delegationsbeslut med yttrande över tillstånd 

för uppställning av Byggbodar Rönnbärsvägen 2018-2019 

Lindesbergs Bygg AB A053.514/2018 Dnr  

  

 

2018-02-07 Delegationsbeslut med yttrande över tillstånd 

för uppställning av Foodtruck Flugparken Kristinavägen 2018 

Orient Palace Foodtruck A502.748/2017 Dnr  
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Kommunstyrelsen  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-02-12 Delegationsbeslut med yttrande över tillstånd 

för information, utdelande av material, bord och flaggor 

torsdagar i Flugparken mars-september 2018 Vänsterpartiet 

Lindesberg A062.667/2018 Dnr  

  

 

 

2018-01-16 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 

sammanträde den 16 januari 2018 TU §7/18 - Medlemskap 

Håll Sverige Rent Dnr KS 2017/449 

  

 

2018-01-16 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 

sammanträde den 16 januari 2018 TU §9/2018- Yttrande över 

planbesked för fastigheterna Rosen 1, Rosen 2 och Rudan 11, 

Lindesbergs kommun Dnr KS 2018/10 

  

 

2018-02-07 Hyresavtal parkeringsplats 117 i 

parkeringshuset Kajen 4 Järnvägsgatan 2 Lindesberg 

kontraktsnr 199016-2-110-7117-02 Dnr  

  

 

2018-02-07 Hyresavtal parkeringsplats 210 i 

parkeringshuset Kajen 4 Järnvägsgatan 2 Lindesberg 

kontraktsnr 199016-2-110-7210-02@Hyresavtal 

parkeringsplats 210 i parkeringshuset Kajen 4 Järnvägsgatan 2 

hemtjänsten Lindesberg kontraktsnr 199016-2-110-7210-02 

Dnr  

  

 

2018-02-07 Hyresavtal parkeringsplats 118 i 

parkeringshuset Kajen 4 Järnvägsgatan 2 Lindesberg 

kontraktsnr 199016-2-110-7118-01 Dnr  

  

 

2018-02-07 Tillförordnad kommunchef under 

kommunchefens semester 9 februari 2018 utses 

förvaltningschef Henrik Arenvang, enligt punkt 6.5 i 

kommunstyrelsens delegationsordning 

 Dnr  

  

 

2018-02-14 Markupplåtelseavtal för elektrisk 

starkströmsanläggning i mark för fastigheten Ramshyttan 4:1 

Dnr  

  

 

2018-02-14 Markupplåtelseavtal för elektrisk 

starkströmsanläggning i mark för fastigheten Ramshyttan 18:1 

Dnr  
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Kommunstyrelsen  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-02-14 Markupplåtelseavtal för elektrisk 

starkströmsanläggning i mark för fastigheten Ramshyttan 18:2 

Dnr  

  

 

 

2018-02-19 Sammanställning av Delegationsbeslut för 

vuxenutbildning januari 2018 Dnr KS 2018/12 

  

 

 

2018-02-09 Remiss - Medborgarförslag om att bygga en 

plats där alla barn kan ha kul, trampolinpark eller en arkadhall 

i Storå Dnr KS 2017/439 

  

 

2018-02-09 Remiss - Medborgarförslag om säker gång- 

och cykelväg vid Ålkilsbacken och Sjöbrisen Dnr KS 

2017/442 

  

 

 

 

 


