
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 
 

 

 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-11.00, 11.30-12.00 

Beslutande: Irja Gustavsson (S), ordförande 

Linda Svahn (S) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Daniel Andersson (S) 

Anniette Lindvall (M) 

Bengt Storbacka (S) 

Jonas Bernström (S) 

Virosa Viberg (SD) 

Jonas Kleber (C), vice ordförande § 9-23 

Ingrid Åberg (KD) 

Susanne Karlsson (C) 

Bengt Evertsson (MP) 
Tjänstgörande 

ersättare: 
John Omoomian (S) för Kristine Andersson (S) 

Margareta Ahlm (S) för Jonas Kleber (C) § 1-8 

Mats Seijboldt (SD) Per Söderlund (SD) 

Maria Odheim Nielsen (V) Vakant (C) § 1-8 

Margareta Ahlm (S) för Vakant (C) § 9-23 

 
Övriga deltagare: Helena Randefelt, sekreterare 

Christer Lenke, kommundirektör 

Gunilla Sandgren, ekonomichef 

Emil Chandorkar, enhetschef arbetsmarknadsenheten § 1 

Fahrad Eliassi Sarzali, arbetsledare serviceteamet, § 1 

Anette Persson, controller § 1 

Madde Gustavsson, socialchef § 23 

Göran Gustavsson (-), ersättare som inte tjänstgör 

Jan Hansson (M), ersättare som inte tjänstgör 

 
Utses att justera Linda Svahn (S) med Ingrid Åberg (KD) som ersättare 
Justeringens plats 

och tid: 
Kanslienheten måndag den 5 februari 2018 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

Helena Randefelt 

 

Paragraf 

 

1 - 23 

 

Ordförande 

 

_____________________________________________________ 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

 

_____________________________________________________ 

Linda Svahn 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2018-01-30 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 

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

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 

§1/18 Verksamhetsrapport för serviceteamet 2017 

  

§2/18 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 

  

§3/18 Revidering av riktlinjer för medborgardialog  

  

§4/18 Revidering av reglemente för kommunstyrelsens resestipendium 

  

§5/18 Revidering av bolagsordningar för de kommunala bolagen 

  

§6/18 Revidering av avtal mellan Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 

och Nora kommun om gemensam nämnd för 

överförmyndarverksamheten  

  

§7/18 Taxa för fordonsflytt, uppställning samt skrotning av fordon i 

Lindesbergs kommun  

  

§8/18 Felparkeringsavgift i Lindesbergs kommun 

  

§9/18 Ombudgetering av investeringsbudget 2017 till 2018 för 

socialnämnden  

  

§10/18 Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd 

hälsa i Örebro län 2018-2023 

  

§11/18 Nominering av borgerlig vigselförrättare - Terence Evans 

  

§12/18 Information om pris för försäljning av industrimark 

  

§13/18 Information om investerings- och driftmedel för 

idrottsanläggningar 

  

§14/18 Information om mark för exploatering vid tennisanläggningen i 

Lindesberg 

  

§15/18 Redovisning av motioner överlåtna till nämnder per den 14 

december 2017 

  

§16/18 Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 

14 december 2017 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

  

§17/18 Svar på motion från Bo Carlqvist (L) om att anordna 

motionsredskap i anslutning till lekplatsen vid Herrgårdsvägen, 

Månstigen och Björkvägen i Guldsmedshyttan  

  

§18/18 Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita 

Haraldsson (MP) om förmånscyklar till kommunens anställda 

  

§19/18 Svar på medborgarförslag om att byta ut farthinder söder om 

Lindesberg mot fartgupp 

  

§20/18 Svar på medborgarförslag om att förändra bilbron vid södra 

infarten i Lindesberg 

  

§21/18 Information om bokslut 

  

§22/18 Delegationsärenden 

  

§23/18 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §1/18   Dnr: KS 2018/30 

 

Verksamhetsrapport för Serviceteamet 2017 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

 

Enhetschef för arbetsmarknadsenheten Emil Chandorkar och 

arbetsledare för serviceteamet Fahrad Eliassi Sarzali informerar 

kommunstyrelsen om serviceteamet och de tjänster de erbjuder. Bland 

annat hjälper de till med internflytt inom kommunens verksamheter 

samt snöskottning och gräsklippning åt pensionärer. 

 

Serviceteamet har två arbetsledare och cirka 10 anställda. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska tacka 

för informationen. 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §2/18   Dnr: KS 2018/29 

 

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 

Beslut 

 

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras enligt förslag daterat 

den 18 januari 2018. 

Ärendebeskrivning 

 

Delegationsordningen ska vara ett levande dokument där det är viktigt 

att rätt person har rätt delegation. Sedan den senaste revideringen 

gjordes våren 2017 har det gjorts förändringar på tjänstemannasidan 

inom tillväxtförvaltningen, därav föreslås en förändring i 

delegationsordningen så att rätt funktion har rätt delegation. 

 

Kommunchefens titel har även ändrats till kommundirektör varav den 

titeln bör revideras även i delegationsordningen. 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras enligt förslag daterat 

den 18 januari 2018. 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunsekreterare 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §3/18   Dnr: KS 2017/450 

 

Revidering av riktlinjer för medborgardialog  

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

  

Reviderade riktlinjer för medborgardialog enligt förslag daterat 2017-

12-08 antas med följande förändringar: 

 

• ”vid inbjudan ska syftet vara tydligt” läggs till på sidan 2 under 

rubriken syfte med medborgardialog 

• ”utveckla demokratin” i andra meningen på sidan 2 under 

rubriken syfte med medborgardialog ändras till ”förstärka 

demokratin”  

Ärendebeskrivning 

Dokumentet Riktlinjer för medborgardialog som en del i styrprocessen 

gäller till och med 2017-12-31 och har därför setts över. Vissa 

förändringar föreslås för att anpassa dokumentet till nuvarande 

verksamhet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

  

Reviderade riktlinjer för medborgardialog enligt förslag daterat 2017-

12-08 antas.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Bengt Storbacka (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt 

förvaltningens förslag med tillägget att ”vid inbjudan ska syftet vara 

tydligt” på sidan 2 under rubriken syfte med medborgardialog. 

 

Virosa Viberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt 

förvaltningens förslag med ändringen till ”förstärka demokratin” 

istället för att ”utveckla demokratin” i andra meningen på sidan 2 

under rubriken syfte med medborgardialog. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande tar först upp förvaltningens förslag till beslut och finner att 

förslaget godkänns. 

 

Ordförande tar sedan upp Bengt Storbackas (S) tilläggsförslag och 

finner att förslaget godkänns. 

 

Ordförande tar därefter upp Virosa Vibergs (SD) ändringsförslag och 

finner att förslaget godkänns. 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §4/18   Dnr: KS 2017/460 

 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsens 

resestipendium 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Reviderat reglemente för kommunstyrelsens resestipendium daterat den 

22 januari 2018 antas. 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 2017 att uppdra till 

kanslienheten att revidera riktlinjen för resestipendiet om en resa ställs 

in. 

 

Kommundirektören har sedan tidigare ett uppdrag att revidera 

reglementet utifrån annonsering på kommunens sociala medier.  

 

Kanslienheten har tagit fram ett förslag till revidering av 

kommunstyrelsens resestipendium.  

 

Den första förändringen innebär att stipendiaten ska genomföra resan 

inom ett år efter beslut fattats och vid utebliven resa ska stipendiaten 

betala tillbaka stipendiesumman. 

 

Den andra förändringen innebär att annonsering även ska ske på 

kommunens sociala medier. 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Reviderat reglemente för kommunstyrelsens resestipendium daterat den 

22 januari 2018 antas. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §5/18   Dnr: KS 2018/22 

 

Revidering av bolagsordningar för de kommunala 

bolagen 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

bolagsordningar för de kommunala bolagen Linde Stadshus AB, 

Fastigheter i Linde AB, Lindesbergsbostäder AB, Linde Energi AB, 

Linde Energi Försäljning AB samt Besök Linde AB att gälla från och 

med den dag beslutet vunnit laga kraft.  

Ärendebeskrivning 

 

Bolagsverket har godkänt bolagsordningar för Linde Stadshus AB, 

Fastigheter i Linde AB, Lindesbergsbostäder AB samt Besök Linde 

AB. 

 

Vid handläggning av bolagsordningar för Linde Energi AB och Linde 

Energi Försäljning AB har dessa ej godkänts då det inte framgår att 

kallelse till årsstämma ska ske per post utan endast skriftligen. 

 

Därför föreslås att ett tillägg gör i samtliga bolagsordningar under § 11 

med ”per post”. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

bolagsordningar för de kommunala bolagen Linde Stadshus AB, 

Fastigheter i Linde AB, Lindesbergsbostäder AB, Linde Energi AB, 

Linde Energi Försäljning AB samt Besök Linde AB att gälla från och 

med den dag beslutet vunnit laga kraft. 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §6/18   Dnr: KS 2017/440 

 

Revidering av avtal mellan Hällefors, Lindesbergs, 

Ljusnarsbergs och Nora kommun om gemensam nämnd 

för överförmyndarverksamheten  

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Kostnadsfördelning för Bergslagens överförmyndarnämnd ska baseras 

på invånarantalet i respektive medlemskommun den 1 november året 

innan verksamhetsåret. 

 

§ 4 andra stycket i ”Avtal om bildande av gemensam nämnd enligt 

kommunallagen kap. 4 § punkt 5 skulle få följande lydelse: 

De deltagande kommunerna ska lämna driftbidrag till den 

gemensamma nämndens verksamhet med belopp som motsvarar den 

totala faktiska kostnaden för verksamheten fördelad utifrån 

invånarantalet i respektive kommun den 1 november innan 

verksamhetsåret. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Lindesbergs kommun har sedan tidigare avtal med Ljusnarsbergs 

kommun, Hällefors kommun och Nora kommun om bildande av 

gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten. Ljusnarsberg är 

värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Ljusnarsbergs 

kommuns organisation. 

 

Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun beslutade den 9 

november 2017 att föreslå att kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun 

ska föreslå kommunfullmäktige besluta att kostnadsfördelning för 

Bergslagens överförmyndarnämnd ska baseras på invånarantalet i 

respektive medlemskommun den 1 november året innan 

verksamhetsåret. 

 

§ 4 andra stycket i ”Avtal om bildande av gemensam nämnd enligt 

kommunallagen kap. 4 § punkt 5 skulle få följande lydelse: 

De deltagande kommunerna ska lämna driftbidrag till den 

gemensamma nämndens verksamhet med belopp som motsvarar den 

totala faktiska kostnaden för verksamheten fördelad utifrån 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

invånarantalet i respektive kommun den 1 november innan 

verksamhetsåret. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §7/18   Dnr: KS 2017/448 

 

Taxa för fordonsflytt, uppställning samt skrotning av 

fordon i Lindesberg kommun  

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Lindesbergs kommun antar föreslagen taxa för fordonsflytt, 

uppställning samt skrotning av fordon, att gälla fr o m 1 mars 2018.  

Ärendebeskrivning 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår att införa taxa för 

fordonsflytt, uppställning samt skrotning av fordon. 

 

Förbundet ser problem med långtidsuppställda fordon ur både ett  

trafik-, säkerhets-, och miljöperspektiv i kommunen. Kostnaden för 

detta bör inte belasta kommuninvånarna utan finansieras i första hand 

av fordonsägaren och när detta inte är möjligt, fastighetsägaren. 

 

Kostnaden ska i de fall fordonen är uppställda på allmän platsmark 

tillföras fordonsägaren. Är fordonen uppställda på kvartersmark ska en 

beställning från fastighetsägaren om fordonsflytt inkomma till 

förbundet, i dessa fall debiteras fastighetsägaren för fordonsflytten. 

 

Förslag till taxa för fordonsflytt (inklusive mons) 

• Bärgning till uppställningsplats 2000 kronor 

• Bärgning för skrotning 2000 kronor/bärgning för skrotning med 

TMA (energiupptagande skydd) 2500 kronor 

• Fordon uppställt på uppställningsplats 50 kronor/dygn (max 90 

dagar) 

Samhällsbyggnadsförbundets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Lindesbergs kommun antar föreslagen taxa för fordonsflytt, 

uppställning samt skrotning av fordon, att gälla fr o m 1 mars 2018.  

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §8/18   Dnr: KS 2017/447 

 

Felparkeringsavgift i Lindesbergs kommun 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Föreslagen revidering i felparkeringsavgifter antas att gälla fr o m 1 

mars 2018. 

Ärendebeskrivning 

 

Samhällsbyggnadsförbundet anser att felparkeringsavgifterna bör 

justeras för att avgifterna ska motivera fordonsförare till att inte 

felparkera. 

 

Förslag till felparkeringsavgifter fr o m 1 mars 2018. 

En lista på överträdelser, dess belopp och eventuella kontrolltider. 

 

Stannat eller parkerat fordon 

• 01-08 800 kronor 0 minuter 

• 20-26 600 kronor 5 minuter 

• 30-31 800 kronor 0 minuter  

• 34-41 600 kronor 5 minuter 

 

(TSFS 2016:116, för överträdelsepunkter 01-41)   

Samhällsbyggnadsförbundets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Föreslagen revidering i felparkeringsavgifter antas att gälla fr o m 1 

mars 2018. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Daniel Andersson (S) och Susanne Karlsson (C) föreslår bifall till 

Samhällsbyggnadsförbundets förslag till beslut. 

 

Pär-Ove Lindqvist (M), Mats Seijboldt (SD) och Ingrid Åberg (KD) 

föreslår att Samhällsbyggnadsförbundets förslag ska avslås. 

 

Beslutsgång 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att 

kommunstyrelsen beslutat enligt Samhällsbyggnadsförbundets förslag 

till beslut. 

 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: De som röstar på 

Samhällsbyggnadsförbundets förslag röstar ja och de som röstar på 

förslaget om avslag röstar nej. 

 

Omröstningen utföll med 10 ja och 5 nej. Av listan nedan framkommer 

hur var och en av ledamöterna röstade. 

 

Ja   Nej 

Margareta Ahlm (S) Pär-Ove Lindqvist (M) 

Linda Svahn (S)  Anniette Lindvall (M) 

John Omoomian (S) Ingrid Åberg (KD) 

Daniel Andersson (S) Mats Seijboldt (SD) 

Bengt Storbacka (S) Virosa Viberg (SD) 

Jonas Bernström (S) 

Susanne Karlsson (C) 

Maria Odheim Nielsen (V) 

Bengt Evertsson (MP) 

Irja Gustavsson (S) 

Reservationer 

 

Pär-Ove Lindqvist (M), Anniette Lindvall (M), Ingrid Åberg (KD), 

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

till förmån för förslaget om avslag. 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §9/18   Dnr: KS 2018/18 

 

Ombudgetering av investeringsbudget 2017 till 2018 för 

socialnämnden  

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

ombudgetera 500 000 kronor i socialnämndens budget från år 2017 till 

år 2018 för inventarier till ett nytt gruppboende inom funktionsstöd. 

Ärendebeskrivning 

 

I 2017 års investeringsbudget för socialförvaltningen finns 500 000 

som avser inventarier till ett nytt gruppboende inom funktionsstöd., 

investeringsnummer 96004. Boendet planerades vara färdigställt och i 

drift under år 2017 men den planerade starten har blivit framflyttad till 

2018. Investeringsbudgeten kommer därför inte att nyttjas under år 

2017 men behovet kvarstår år 2018. 

 

Om en ombudgetering inte sker innebär det att det nya boendets 

inventarier inte är finansierade och kostnaden tvingas då belasta den 

löpande driften.  

Socialnämndens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

ombudgetera 500 000 kronor i socialnämndens budget från år 2017 till 

år 2018 för inventarier till ett nytt gruppboende inom funktionsstöd. 

  

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §10/18   Dnr: KS 2018/23 

 

Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och 

jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen antar Överenskommelse om samverkan för god, 

jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023 att gälla från och 

med 2018-05-01.  

Ärendebeskrivning 

 

Efter utvärdering av nuvarande avtal har en styrgrupp ledd av Region 

Örebro län och med representanter för kommunerna utarbetat 

föreliggande förslag. 

 

Samråd med kommunerna per länsdel (kommunstyrelsens ordförande 

och kommunchef) har skett. 

 

Regionala samverkansrådet har vid sammanträde den 1 december 2017 

beslutat att ställa sig bakom förslaget till överenskommelse för god och 

jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen antar Överenskommelse om samverkan för god, 

jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023 att gälla från och 

med 2018-05-01.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 

 

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Kommundirektör 

Meddelas för kännedom: 

Region Örebro län 

Nora kommun 

Ljusnarsbergs kommun 

Hällefors kommun 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §11/18   Dnr: KS 2018/21 

 

Nominering av borgerlig vigselförrättare - Terry Evans 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen nominerar Terence Evans till borgerlig 

vigselförrättare.  

Ärendebeskrivning 

 

För att utses till vigselförrättare ska en ansökan skickas till kommunen 

med personuppgifter och motivering. Ansökan ska först godkännas av 

kommunstyrelsen som i sin tur skickar ansökan till Länsstyrelsen för 

slutgiltigt godkännande. 
 

Lindesbergs kommun har i dagsläget fyra borgerliga vigselförrättare. 

 

Terence Evans har inkommit med en förfrågan till Lindesbergs 

kommun om att bli nominerad till borgerlig vigselförrättare. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 

nominera Terence Evans till borgerlig vigselförrättare. 

 

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Länsstyrelsen Örebro län 

Meddelas för kännedom: 

Terence Evans 

  

 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §12/18   Dnr: KS 2018/24 

 

Information om pris för försäljning av industrimark 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 16 februari 2016 i 

samband med beslut om försäljning av industrimark givit 

kommunchefen i uppdrag att lämna förslag på hur individuell 

prissättning av industrimark ska kunna göras av kommunstyrelsen. 

 

Beslut om prissättning gällande industrimark vid norra 

industriområdet i Lindesberg är antaget av kommunfullmäktige den 24 

februari 2015. Priset är 85 kr/kvm inklusive VA-anslutning.  

 

I övrigt är det förvaltningens mening att kommunen inte ska arbeta 

med individuell prissättning då det behövs ett transparent och tydligt 

system. Möjlighet att justera priset utifrån markbeskaffenhet till 

exempel vid mycket dåliga förhållanden måste avgöras i det enskilda 

ärendet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

 

_____ 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §13/18   Dnr: KS 2018/25 

 

Information om investerings- och driftmedel för 

idrottsanläggningar 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 22 mars 2016 i samband 

med beslut om taxor och avgifter för idrottslokaler i Lindesbergs 

kommun givit kommundirektören i uppdrag att utreda vem som äger 

frågan om investeringsmedel och driftskostnader för kommunens 

idrottslokaler. 

 

Enligt förbundsordning för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

”överlåter medlemskommunerna till förbundet verksamheterna park, 

skog, naturvård, idrotts- och fritidsanläggningar samt lokalvård i den 

omfattning som anges i förbundets verksamhetsplan och 

funktionsbeskrivningar. Överlåtelserna inkluderar även kommunernas 

tekniska investeringar inom de överlåtna verksamheterna.” 

 

Kommunen ersätter årligen förbundet för drift av de kommunala 

idrotts- och fritidsanläggningarna. I driftbidraget ingår ersättning för 

löpande underhåll. När det gäller investeringar i dessa anläggningar är 

det förbundet som begär anslag i budgetplaneringen för de kommande 

tre åren. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

 

_____ 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §14/18   Dnr: AKK2016/299 

 

Information om mark för exploatering vid 

tennisanläggningen i Lindesberg 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunfullmäktige har den 28 september 2016 givit 

kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att frigöra mark 

vid tennisanläggningen för exploatering av bostäder. 

 

Lindesbergs kommun har tillsammans med bl.a Allmänna arvsfonden 

och Riksidrottsförbundet gett föreningen bidrag för renovering av 

befintliga tennisbanor och nybyggnation av en paddelbana. För att 

föreningen skulle få externa bidrag har kommunen tecknat ett tioårigt 

arrendeavtal med Lindesbergs Tennisklubb, vilket innebär att 

kommunen inte kan använda marken till andra ändamål under den 

perioden. 

 

Att använda marken för bostäder kan därefter prövas utifrån gällande 

översiktsplaner. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

 

 

_____ 
Meddelas för kännedom: 

Kommunfullmäktige 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §15/18   Dnr: KS 2018/15 

 

Redovisning av motioner överlåtna till nämnder per den 

14 december 2017 

Beslut 

 

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 14 

december 2017 överlämnas till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska 

kommunstyrelsen vid fullmäktiges april- och oktobersammanträde 

redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 

 

Kanslienheten har i en förteckning redovisat de motioner som inte är 

slutbehandlade per den 14 december 2017. 

 

Förslag till beslut 

 

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 14 

december 2017 överlämnas till kommunfullmäktige. 

 

 

 

_____ 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §16/18   Dnr: KS 2018/14 

 

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder 

per den 14 december 2017 

Beslut 

 

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 14 

december 2017 överlämnas till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 32 ska det vid 

fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisas de 

medborgarförslag som överlåtits till nämnder att besvara.  

 

Kanslienheten har i en förteckning redovisat medborgarförslag 

överlåtna till nämnder per den 14 december 2017. 

Förslag till beslut 

 

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 14 

december 2017 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 

 

 

_____ 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §17/18   Dnr: KS 2017/361 

 

Svar på motion från Bo Carlqvist (L) om att anordna 

motionsredskap i anslutning till lekplatsen vid 

Herrgårdsvägen, Månstigen och Björkvägen i 

Guldsmedshyttan  

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Motionen besvaras med kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 

den 13 december 2017. Uppdraget att uppföra ett utegym i 

Guldsmedshyttan finns redan.  

Ärendebeskrivning 
 

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har tillväxtförvaltningen 

fått i uppgift att hitta förslag på finansiering för inköp av ett utegym i 

Guldsmedshyttan. Den 2 november 2017 inkom ekonomienheten med 

en tjänsteskrivelse med förslag på omdisponering av investeringsmedel.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2017 KS § 205: 

• Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera investeringsmedel 

med 0,4 miljoner kronor från projekt 93 004 bokbuss, till 

projekt 93 058 utegym Guldsmedshyttan. 

• Kommunstyrelsen ger startbesked för ovan nämnda arbeten.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Motionen besvaras med kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 

den 13 december 2017. Uppdraget att uppföra ett utegym i 

Guldsmedshyttan finns redan.  

 

_____ 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §18/18   Dnr: KS 2017/415 

 

Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita 

Haraldsson (MP) om förmånscyklar till kommunens 

anställda 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Motionen besvaras med kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 

den 11 december 2017. Uppdraget att arbeta med förmånscyklar finns 

redan.  

Ärendebeskrivning 

 

Den 21 augusti 2017 beslutade utskottet för stöd och strategi § 21 att ge 

kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningar för att införa 

förmånscyklar till anställda inom Lindesbergs kommun. Det skulle 

främja folkhälsa, miljöperspektiv och göra Lindesbergs kommun till en 

attraktivare arbetsgivare. 

 

På utskottet för stöd och strategi den 27 november 2017 informerade 

personalchef Carina Fyrpihl om det pågående arbete med utformningen 

av förmånscyklar till anställda. Den 13 februari 2018 ska utskottet få 

uppdaterad information om hur arbetet fortlöpt. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Motionen besvaras med kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad 

den 11 december 2017. Uppdraget att arbeta med förmånscyklar finns 

redan.  

 

 

_____ 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §19/18   Dnr: KS 2017/79 

 

Svar på medborgarförslag om att byta ut farthinder 

söder om Lindesberg mot fartgupp 

Beslut 

Medborgarförslaget besvaras med Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagens yttrande den 16 juni 2017. Farthindren söder om 

Lindesberg byts inte ut mot fartgupp, då det inte är en prioriterad 

ekonomisk fråga.  

Ärendebeskrivning 

 

Ett medborgarförslag inkom den 20 februari 2017. Förslagsställaren 

föreslår att farthinder i södra delen av Lindesbergs tätort ska bytas ut 

mot fartgupp.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2017 § 13 att 

medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen för yttrande med svar senast 20 augusti 2017.  

 

Den 11 juli 2017 inkom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med 

ett yttrande. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår 

kommunstyrelsen att besluta att avslå medborgarförslaget om att byta 

ut farthindren söder om Lindesberg mot fartgupp. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att medborgarförslaget 

besvaras med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens yttrande den 16 

juni 2017. Farthindren söder om Lindesberg byts inte ut mot fartgupp 

då det inte är en prioriterad ekonomisk fråga. 

 

______ 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

Meddelas för kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Förslagsställaren 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §20/18   Dnr: KS 2017/78 

 

Svar på medborgarförslag om att förändra bilbron vid 

södra infarten i Lindesberg 

Beslut 

 

Medborgarförslaget besvaras med Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagens yttrande daterat den 16 juni 2017. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag inkom den 10 februari 2017. Förslagsställaren 

föreslår att bilbron i södra delen av Lindesbergs tätort ska ändras till en 

mer gammal stil i form av stenvalvimitation. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2017 § 12 att 

medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen för yttrande med svar senast den 20 augusti 2017.  

 

Den 6 juli 2017 inkom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med 

yttrande där det framkommer att ärendet bör utredas hur ett fartgupp 

kommer påverka kollektivtrafik och räddningstjänst. Vidare bör också 

behovet av en eventuell mätning av bullernivån utredas.  

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår kommunstyrelsen 

beslutar att medborgarförslaget avslås, då frågan bör utredas vidare. 

Ledamöternas förslag till beslut  

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att medborgarförslaget ska 

besvaras med Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens yttrande daterat 

den 16 juni 2017. 

 

 

______ 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

Meddelas för kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

Förslagsställaren 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §21/18    

 

Information om bokslut 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att tillsätta en extern 

utredning för att se över styrning och ledning från ekonomienheten i 

förhållandet till förvaltningarna. 

 

Delredovisning ska ske till kommunstyrelsen i maj 2018. 

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomichef Gunilla Sandgren informerar kommunstyrelsen om 

bokslutet för år 2017. 

 

Bokslutet är ännu inte färdigt men beräknas visa ett underskott på 29 

miljoner för socialförvaltningen. 

Ledamöternas förslag till beslut  

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska 

uppdra till kommundirektören att tillsätta en extern utredning för att se 

över styrning och ledning från ekonomienheten i förhållandet till 

förvaltningarna. Delredovisning ska ske till kommunstyrelsen i maj 

2018. 

 

John Omoomian (S) föreslår bifall till Irja Gustavssons (S) förslag. 

 

______ 
Meddelas för åtgärd: 

Kommundirektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §22/18 

 

Delegationsärenden 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 

 

2017-12-13 Delegationsbeslut tjänsteförrättande 

personalchef jul nyår 2017, 22, 27-29 december och 2-3 

januari 2018 Dnr  

  

 

2017-12-21 Uppsägning av lokalt kollektivavtal gällande 

Kom i Jobb, tecknat 2015-12-04 Dnr  

  

 

 

2017-11-30 Elmarknadslag (Ds 2017:44)  - 

Branschföreningen Energiföretagen i Sverige lämnar remissvar 

för kommunala bolaget Linde Energi AB:s räkning vilket utgör 

Lindesbergs kommuns svar på remissen Dnr KS 2017/346 

  

 

 

 Yttrande över ansökan om antagning i hemvärnet jämlikt 

Hemvärnsförordningen K3 T2 Dnr  

  

 

 Yttrande över ansökan om antagning i hemvärnet jämlikt 

Hemvärnsförordningen K3 Dnr  

  

 

2017-12-14 Begäran om yttrande jämlikt 

Hemvärnsförordningen över bifogad ansökan/bifogade om 

inträde i hemvärnet Ö45 Dnr  

  

 

2018-01-18 Sammanställning av delegationsbeslut, 

ansökan till hemvärnet Dnr  

  

 

 

2017-12-18 Yttrande över ansökan av inhägnat 

arbetsområde för byggnadsarbeten vid Banvägen för Tommy 

Allström Byggproduktion AB 18 december 2017 till 30 

september 2018 Dnr  

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

2017-12-15 Avtal för förvaring av kommunala handlingar 

i Frövifors Pappersbruksmuseums arkiv från 1 mars 2018 till 

28 februari 2019 Dnr  

  

 

2017-12-21 Förordnande som tillförordnad kommunchef 

den 22 december Dnr  

  

 

2018-01-15 Godkännande för uppförande av brygga i 

Lindesjön vid kvarteret Gåsen för Lindesbergsbostäder AB 

Dnr  

  

 

 

2018-01-22 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet 

Dnr KS 2018/12 

  

 

 

2017-12-19 Tillförordnad ekonomichef och stabschef för 

kommunledningskontoret under dennes ledighet 20171227—

20180105 Dnr  

  

 

 

______ 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §23/18 

 

Meddelanden 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 

 

2017-12-21 Beslut om utbetalning regionala tillväxtmedel 

för att skapa förutsättningar för entreprenörskap och 

företagande genom bredband åt företagare i Lindesbergs 

landsbygd Dnr KS 2017/427 

  

 

 

2017-11-24 Protokoll för Samordningsförbundet i Norra 

Örebro län, SOFINT 24 november 2017 Dnr KS 2017/114 

  

 

2017-11-30 Region Örebro län § 262 Slutrapport För en 

jämlik hälsa i Örebro län - utmaningar och förslag på åtgärder 

Dnr 17RS3276 Dnr KS 2017/285 

  

 

2017-12-05 Gemensam nämnd för företagshälsovård samt 

tolk- och översättarservice 2017-12-05 Dnr  

  

 

2017-12-14 Stadshus § 19 Affärs- och verksamhetsplaner 

2018-2020 för Linde Stadshus AB:s dotterbolag Dnr  

  

 

2017-12-14 Protokoll från Nerikes Brandkår 2017-12-14 

Dnr  

  

 

2017-12-15 Samhällsbyggnadsförbundet § 166 Begäran 

om förlängning av tidsfrist för förelägganden, Mårdshyttan och 

Öskeviks avloppsreningsverk Dnr SBB2016-073 Dnr  

  

 

2017-12-15 Samhällsbyggnadsförbundet § 159 Budget för 

2018 VP 2019-2020 inklusive internkontrollplan Dnr 

SBB2017-753 Dnr  

  

 

2017-12-19 Beslut om arkeologisk förundersökning för 

fornlämning för del av Linde 484:1, stadslager 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Rådhuskvarteret 5 Dnr 431-6479-2017 Dnr AKK2016/349 

 

2017-12-20 Linde Stadshus AB § 21 Budget 2018  Dnr    

 

2017-12-20 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen § 193 nämndernas budget 2018 VP 2019-2020 Dnr 

KS 2017/135 

  

 

2017-12-20 Samhällsbyggnadsnämndens månadsrapport § 

192  Dnr KS 2017/151 

  

 

2017-12-21 Direktionen § 168 Val av ny ordförande i 

direktionen  Dnr  

  

 

2017-12-21 Protokoll för Regionalt samverkansråd 1 

december 2017 Dnr  

  

 

 

2017-12-21 Protokoll från kommunövergripande 

samverkansgrupp, KÖS 6 december 2017  Dnr  

  

 

 

2017-12-20 Mötesanteckningar från kommunstyrelsens 

miljöberedning 2017-12-11 Dnr KS 2017/177 

  

 

 

2017-10-26 Mötesanteckningar från arvodesgruppen 

2017-10-26 Dnr KS 2017/470 

  

 

2017-12-21 Mötesanteckningar från arvodesgruppen 

2017-10-12 Dnr KS 2017/470 

  

 

 

______ 

 

 


