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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-06-15 

Anslaget sätts upp  2021-06-18 Anslaget tas ned  2021-07-10 

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-17:00 

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

Tjänstgörande 

ersättare: 
  

Övriga deltagare: Jan Hansson (M) 
Nafih Mawlod (S) 
Göran Gustavsson (M) 
Inger Griberg (MP) 
Anders Ceder (S) 
Magnus Storm (C) 
Sofie Krantz (S) 
Elin Axelsson (S) 
Fredrik Sundén Vessling (V) 
Conny Ärlerud (M) 
Anette Persson, controller 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef  
Rouzbeh Isa, kanslienheten 

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jari Mehtäläinen (SD) 

Justeringens plats 

och tid: 
Kanslienheten fredag den 18 juni 2021. Kl. 11:00 
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Underskrifter 

 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
78 - 92 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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Ärendeförteckning 

 

§78/21 Godkänna deltagande på distans 

  

§79/21 Översiktsplan för Storå och Guldsmedshyttan tätorter 

  

§80/21 Översiktsplan för Fellingsbro tätort 

  

§81/21 Lägesrapport april 2021 Kommunstyrelsen 

  

§82/21 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för ekonomi 2021 
Socialnämnden 

  

§83/21 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för ekonomi 2021 Barn- och 
utbildningsnämnden 

  

§84/21 Remiss angående nya styrdokument för Samhällsbyggnad 
Bergslagen 

  

§85/21 Strategi för arbetet med nationella minoriteter inom finskt 
förvaltningsområde 

  

§86/21 Medel till Mikrofonden Örebro län för mikrolån till föreningar 
och sociala näringar. 

  

§87/21 Höjning av motionspeng för medarbetare i Lindesbergs kommun 

  

§88/21 Strategi för byggnation i och formande av olika slags miljöer i 
Lindesbergs kommun - Arkitekturpolicy 

  

§89/21 Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den 
offentliga förvaltningen delbetänkande SOU 2021:9 

  

§90/21 Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) 
om att inleda samarbete med organisationen Ung omsorg 

  

§91/21 Delegationsärenden 
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§92/21 Meddelanden 
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KS §78/21   Dnr:  

 

Godkänna deltagande på distans 

 

Beslut 

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

Ärendebeskrivning 

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

Förslag till beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 
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KS §79/21   Dnr: KS 2021/87 

 

Översiktsplan för Storå och Guldsmedshyttan tätorter 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 
arbetet med att ta fram en ny fördjupning av 
översiktsplanen för Storå/Gulsmedshyttans tätorter. 

Ärendebeskrivning 

Tidigare fördjupningar av översiktsplanen (FÖP) för tätorter i 
Lindesbergs kommun upphävdes i samband med antagandet av 
Lindesbergs kommuns nya översiktsplan (ÖP) under 2019. 
Översiktsplanen ger i nuvarande utformning en grov strategisk 
inriktning för tätorterna i Lindesbergs kommun. 

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för 
Storå/Guldsmedshyttan tätorter finansieras inom ramen för 
kommunens MEX-budget. 

Arbetet kan inledas under 2023. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens motivering till beslutet 

Frågor på den strategiska nivån som krävs täcks inte i 
översiktsplanen, vilket belyser behovet av en FÖP. En 
fördjupning av översiktsplanen ger nytta till både kommande 
och pågående detaljplanering, bygglovshantering och 
strategiska markköpsfrågor. Bland annat kan en tydlig strategisk 
inriktning spara tid i detaljplanearbeten, vilket kan ytterligare 
effektivisera processen.  

Frågor som kan hanteras inom ramen för en FÖP är exempelvis: 

 Nya utpekade områden för bostäder, verksamheter, skolor och 
vårdinrättningar 

 Frågor om infrastruktur och teknisk infrastruktur 

 Flöden och stråk inom tätorterna 

 Grönområden 

 Strategisk inriktning för sammanhängande projekt 
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 Samlade utredningar gällande exempelvis buller, trafik eller 
översvämning 

 Tydlig politisk viljeinriktning gentemot medborgare, 
näringsidkare samt övriga kommunala förvaltningar 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

 Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 
arbetet med att ta fram en ny fördjupning av 
översiktsplanen för Storå/Gulsmedshyttans tätorter. 

Ledamöternas förslag till beslut 

M, KD och L yrkar på följande ändringsförslag: 
 
 Att det i ärendebeskrivningen står att arbetet skall påbörjas 

2022. 
 

 Att det i belsutförslag står att arbetet skall påbörjas 2022. 
 

Pär-Ove Lindqvist (M), Markus Lundin (KD) och Jari 
Mehtäläinen (SD) yrkar bifall till M, KD och L:s ändringsförslag. 
 
Tommy Kragh (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag  

 
Styrelsen ajournerar 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot M, KD och L:s 
ändringsförslag och finner att kommunstyrelser bifaller 
förvaltningens förslag. 
 
Votering har begärts och ska nu genomföras. Du som vill rösta 
på förvaltningens förslag röstar-JA, du som vill rösta på M, KD 
och L:s ändringsförslag röstar-NEJ. 
 

Ledamöter JA NEJ Avstår 
    
Linda Svahn (S) x   
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John Omoomian (S) x   
Jonas Bernström (S) x   
Tommy Kragh (S) x   
Mathz Eriksson (C) x   
Ulf Axelsson (V) x   
Pär-Ove Lindqvist (M)  x  
Lillemor Bodman (M)  x  
Markus Lundin (KD)  x  
Nils Detlofsson (L)  x  
Fredrik Rosenbecker (SD)  x  
Jari Mehtäläinen (SD)  x  
Tom Persson (SD)  x  
Jonas Kleber (C), vice 
ordförande 

x   

Bengt Storbacka (S), ordförande x   
Totalt 8 7  

 
Med 8 JA-röster och 7 NEJ-röster bifaller kommunstyrelsen 
förvaltningens förslag. 

Reservationer 

Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M), Nils Detlofsson 
(L), Markus Lundin (KD), Jari Mehtäläinen (SD) och Fredrik 
Rosenbecker (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KS §80/21   Dnr: KS 2021/88 

 

Översiktsplan för Fellingsbro tätort 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 
arbetet med att ta fram en ny fördjupning av 
översiktsplanen för Fellingsbro tätort. 

Ärendebeskrivning 

Tidigare fördjupningar av översiktsplanen (FÖP) för tätorter i 
Lindesbergs kommun upphävdes i samband med antagandet av 
Lindesbergs kommuns nya översiktsplan (ÖP) under 2019. 
Översiktsplanen ger i nuvarande utformning en grov strategisk 
inriktning för tätorterna i Lindesbergs kommun. 

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för 
Fellingsbro tätort finansieras inom ramen för kommunens MEX-
budget. 

Arbetet kan inledas under 2024. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens motivering till beslutet 

Frågor på den strategiska nivån som krävs täcks inte i 
översiktsplanen, vilket belyser behovet av en FÖP. En 
fördjupning av översiktsplanen ger nytta till både kommande 
och pågående detaljplanering, bygglovshantering och 
strategiska markköpsfrågor. Bland annat kan en tydlig strategisk 
inriktning spara tid i detaljplanearbeten, vilket kan ytterligare 
effektivisera processen.  

Frågor som kan hanteras inom ramen för en FÖP är exempelvis: 

 Nya utpekade områden för bostäder, verksamheter, skolor och 
vårdinrättningar 

 Frågor om infrastruktur och teknisk infrastruktur 

 Flöden och stråk inom tätorterna 

 Grönområden 

 Strategisk inriktning för sammanhängande projekt 
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 Samlade utredningar gällande exempelvis buller, trafik eller 
översvämning 

 Tydlig politisk viljeinriktning gentemot medborgare, 
näringsidkare samt övriga kommunala förvaltningar 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

 Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 
arbetet med att ta fram en ny fördjupning av 
översiktsplanen för Fellingsbro tätort. 

Ledamöternas förslag till beslut 

M, KD och L yrkar på följande ändringsförslag: 
 
 Att det i ärendebeskrivningen står att arbetet skall påbörjas 

2022. 
 

 Att det i belsutförslag står att arbetet skall påbörjas 2022. 
 

Pär-Ove Lindqvist (M), Markus Lundin (KD) och Jari 
Mehtäläinen (SD) yrkar bifall till M, KD och L:s ändringsförslag. 

 
Jonas Kleber (C) och Ulf Axelsson (V) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot M, KD och L:s 
ändringsförslag och finner att kommunstyrelser bifaller 
förvaltningens förslag. 
 
Votering har begärts och ska nu genomföras. Du som vill rösta 
på förvaltningens förslag röstar-JA, du som vill rösta på M, KD 
och L:s ändringsförslag röstar-NEJ. 
 

Ledamöter JA NEJ Avstår 
    
Linda Svahn (S) x   
John Omoomian (S) x   
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Jonas Bernström (S) x   
Tommy Kragh (S) x   
Mathz Eriksson (C) x   
Ulf Axelsson (V) x   
Pär-Ove Lindqvist (M)  x  
Lillemor Bodman (M)  x  
Markus Lundin (KD)  x  
Nils Detlofsson (L)  x  
Fredrik Rosenbecker (SD)  x  
Jari Mehtäläinen (SD)  x  
Tom Persson (SD)  x  
Jonas Kleber (C), vice 
ordförande 

x   

Bengt Storbacka (S), ordförande x   
Totalt 8 7  

 
Med 8 JA-röster och 7 NEJ-röster bifaller kommunstyrelsen 
förvaltningens förslag. 

Reservationer 

Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M), Nils Detlofsson 
(L), Markus Lundin (KD), Jari Mehtäläinen (SD) och Fredrik 
Rosenbecker (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KS §81/21   Dnr: KS 2021/38 

 

Lägesrapport april 2021 Kommunstyrelsen 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen och 
uppmanar samtliga nämnder att hålla budget samt att 
besluta och verkställa sina effektiviseringar. 

 Socialnämnden och Tillväxtnämnden ges uppdraget att 
hitta lösningar för att minska försörjningsstödet, 
rapport i oktober 2021 på kommunstyrelsen 

 Socialnämnden ges uppdraget att utreda 
kostnadseffektiva lösningar för ”placeringar”, rapport i 
oktober 2021 på kommunstyrelsen 

 Barn- och utbildningsnämnden ges fortsatt uppdrag att 
visa hur man kan ta bort underskotten på Lindeskolan, 
rapport i oktober 2021 på kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det 
ska ske en enklare ekonomisk avstämning efter februari och 
september from 2021. För att sedan göra djupare analyser efter 
mars, april, augusti och oktober. Efter fyra månader så visar 
kommunens verksamheter på ett underskott mot budget med 
17,2 Mnkr, och finansen (skatter, bidrag med mera) visar på ett 
överskott med 27,5 Mnkr mot budget. Finansens överskott beror 
främst på att pensioner. Den största negativa avvikelsen mot 
budget finns för socialnämnden och är -21,8 Mnkr det är en 
ökning med 5,1 Mnkr från marsmånad. Barn- och 
utbildningsnämndens avvikelse mot budget är efter fyra 
månader är -1,2 Mnkr det är minskning med 1,5 Mnkr jämfört 
med marsmånad. Prognosen för helåret visar på ett resultat med 
-17,6 Mnkr. Socialnämnden har en helårsprognos på – 56,2 Mnkr 
mot budget, Barn- och utbildningsnämnden har en 
helårsprognos på – 17 Mnkr mot budget och tillväxtnämnden – 4 
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Mnkr mot budget. Finansen prognos är +46,3 Mnkr mot budget. 
Det största överskottet på finansens prognos avser skatter, 
generella statsbidrag och pensioner. Mer detaljerad information 
om avvikelserna finns i Lägesrapport april 2021. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen och 
uppmanar samtliga nämnder att hålla budget samt att 
besluta och verkställa sina effektiviseringar. 
 

 Socialnämnden och Tillväxtnämnden ges uppdraget att 
hitta lösningar för att minska försörjningsstödet, 
rapport i oktober 2021 på kommunstyrelsen 

 
 Socialnämnden ges uppdraget att utreda 

kostnadseffektiva lösningar för ”placeringar”, rapport i 
oktober 2021 på kommunstyrelsen 

 
 Barn- och utbildningsnämnden ges fortsatt uppdrag att 

visa hur man kan ta bort underskotten på Lindeskolan, 
rapport i oktober 2021 på kommunstyrelsen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

M, KD och L yrkar på följande ändringsförslag: 
 

- Rapport i september från samtliga nämnder istället för 
oktober 

 
M, KD och L:s yrkar på följande tilläggsförslag: 
 
- Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i 

uppdrag att upphandla en konsult som ska göra en översyn 
av socialförvaltningens arbete med huvudsaklig inriktning på 
att gå igenom arbetsmetoder, digitala hjälpmedel samt hur 
arbetet är organiserat. Syftet med utredningen är att ge stöd 
till förvaltningen och nämnden att effektivisera sitt arbete 
utan att ge avkall på kvalitén. I utredningen skall också ingå 
jämförande studier för att få del av hur framgångsrikt 
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förändrings- och utvecklingsarbetearbete med att 
effektivisera (sänka kostnader) genomförs i andra 
kommuner inom socialförvaltningens område. 
 

- Arbetet skall mot bakgrund av de mycket stora 
budgetunderskotten bedrivas skyndsamt och påbörjas så 
snart som möjligt. 
 

- Kommundirektören skall leda arbetet och skall till 
kommunstyrelsen fortlöpande rapportera om arbetets 
fortskridande. 
 

- Kostnad för utredningen skall finansieras med medel från 
kommunstyrelsens projektmedel. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot M, KD och L:s 
ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Votering har begärts och ska nu genomföras. Du som vill rösta 
på förvaltningens förslag röstar-JA, du som vill rösta på M, KD 
och L:s ändringsförslag röstar-NEJ. 
 

Ledamöter JA NEJ Avstår 
    
Linda Svahn (S) x   
John Omoomian (S) x   
Jonas Bernström (S) x   
Tommy Kragh (S) x   
Mathz Eriksson (C) x   
Ulf Axelsson (V) x   
Pär-Ove Lindqvist (M)  x  
Lillemor Bodman (M)  x  
Markus Lundin (KD)  x  
Nils Detlofsson (L)  x  
Fredrik Rosenbecker (SD) x   
Jari Mehtäläinen (SD) x   
Tom Persson (SD) x   
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Jonas Kleber (C), vice 
ordförande 

x   

Bengt Storbacka (S), ordförande x   
Totalt 11 4  

 
Med 11 JA-röster och 4 NEJ-röster, bifaller kommunstyrelsen 
förvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer därefter M, KD och L:s tilläggsyrkande mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkande. 
 
Votering har begärts och ska nu genomföras. Du som vill rösta 
på M, KD och L:s tilläggsförslag röstar-JA, du som vill avslå 
tilläggsförslaget röstar-NEJ. 

 
Ledamöter JA NEJ Avstår 
    
Linda Svahn (S)  x  
John Omoomian (S)  x  
Jonas Bernström (S)  x  
Tommy Kragh (S)  x  
Mathz Eriksson (C)  x  
Ulf Axelsson (V)  x  
Pär-Ove Lindqvist (M) x   
Lillemor Bodman (M) x   
Markus Lundin (KD) x   
Nils Detlofsson (L) x   
Fredrik Rosenbecker (SD)  x  
Jari Mehtäläinen (SD)  x  
Tom Persson (SD)  x  
Jonas Kleber (C), vice 
ordförande 

 x  

Bengt Storbacka (S), ordförande  x  
Totalt 4 11  

 
Med 4 JA-röster och 11 NEJ-röster, avslår kommunstyrelsen M, 
KD och L:s tilläggsyrkande. 
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Reservationer 

Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M), Markus Lundin 
(KD), och Nils Detlofsson (L) reserverar sig mot beslutet. 

 

För åtgärd: 

Socialnämnden  
Barn - och utbildningsnämnden  
Tillväxtnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden 

För kännedom: 

Samtliga förvaltningschefer 
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KS §82/21   Dnr: KS 2021/124 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för ekonomi 2021 

Socialnämnden 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser att uppsiktsplikten för ekonomi 2021 
Socialnämnden är uppfylld. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden fick i uppdrag på kommunstyrelsen i april 2021 
att återkomma till kommunstyrelsen i maj 2021 och redovisa 
ekonomin utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser att uppsiktsplikten för ekonomi 2021 
Socialnämnden är uppfylld.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar på återremiss av ärendet med 
följande motivering: 
 
- För komplettering på nämndens återrapportering till 

kommunstyrelsen i oktober 2021 enligt beslut KS §81/21. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande ställer därefter förvaltningens förslag mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag. 

Reservationer 

Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M), Nils Detlofsson (L) 
och Markus Lundin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

 

För kännedom:  

Socialnämnden 
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KS §83/21   Dnr: KS 2021/124 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för ekonomi 2021 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser att uppsiktsplikten för ekonomi 2021 
Barn- och utbildningsnämnden är uppfylld. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden informerar om ekonomin 2021 
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser att uppsiktsplikten för ekonomi 2021 
Barn- och utbildningsnämnden är uppfylld. 

 

 

För kännedom:  

Barn- och utbildningsnämnden 
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KS §84/21   Dnr: KS 2021/54 

 

Remiss angående nya styrdokument för 

Samhällsbyggnad Bergslagen 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna yttrande/remiss angående 
nya styrdokument för Samhällsbyggnads Bergslagen. 

Ärendebeskrivning 

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

För att kunna aktivera den nya finansieringsmodellen krävs 
beslut om ny förbundsordning som reglerar ägarnas styrning, 
finansiering, uppföljning och inflytande över förbundets olika 
verksamheter. 

I arbetet har även ingått att se över samverkan genom den 
gemensamma nämnden Samhällsbyggnad Bergslagen. Som ett 
resultat av detta finns ett förslag framtaget för reviderat 
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma 
nämnden. 

Kommunerna förväntas särskilt yttra sig kring namn på förbund 
respektive gemensam nämnd. 

Yttrande från Lindesbergs kommun 

Lindesbergs kommun ställer sig bakom förslagen till ny 
förbundsordning, finansieringsmodell för gemensamma 
kommunalförbundet och nytt samverkansavtal och reglemente 
för den gemensamma nämnden. 

1. Förbundsordning Samhällsbyggnadsförbundet 

Lindesbergs kommun har följande synpunkter: 

8§ 

Genom förändringar i finansieringsmodell och en 
förbundsordning kräver också förändringar i reglemente för 
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direktionens arbete. Samtidigt som ny förbundsordning beslutas 
behövs också förändringar i reglemente för 
förbundsdirektionen.  

23§ 

Lindesbergs kommun tycker att förlaget med en basorganisation 
som finansieras med fördelningsnyckel är bra och att ansvaret 
för basorganisationens budget/verksamhet är 
förbundsdirektionen. 

Lindesbergs kommun föreslår att Förbundsdirektion beslutar 
om basorganisation senast 1 mars för att respektive 
kommunfullmäktige ska kunna besluta om budget för 
basorganisation för kommande verksamhetsår senast utgången 
av juni månad.   

Detta är viktigt att alla fyra medlemskommuners 
kommunfullmäktige fattar beslut samtidigt, eftersom 
basorganisationen är gemensam och fördelas enligt 
fördelningsnyckel av invånarantalet. 

28§ 

Denna paragraf behöver kompletteras och förtydligats med att: 

Dela upp budget i tre delar och två/tre tidsperspektiv 

 Investeringsbudget, ska beslutas av respektive 
kommunfullmäktige helst senast 1 juli och dock senast 20 
november 

 Budgetram för servicenivåavtal, ska beslutas av respektive 
kommunfullmäktige helst senast 1 juli och dock senast 20 
november 

 Budget för basorganisationen ska beslutas av respektive 
kommunfullmäktige senast 1 juli. Detta eftersom det är en 
gemensam basorganisation och fördelas enligt 
fördelningsnyckel.  

2. Reglemente / samverkansavtal 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Lindesbergs kommun föreslår inga ändringar i reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 

Lindesbergs kommun betonar  
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 att budgetprocessen för den gemensamma nämnden 
synkroniseras med budgetprocessen för det gemensamma 
kommunalförbundet.  

3. Namn på förbund respektive gemensamnämnd 

Huvudmålet för namnbyte är att det ska bli enklare och mer 
intuitivt för invånare och andra målgrupper i kommunen i 
kontakten med gemensamma organisationerna.  

Det ska vara tydligt vart individer ska vända sig och avsändaren 
ska vara konsekvent i frågor som rör samma ärende. Namnbyte 
ska också syfta till att befästa kommunerna som samhällsbärare 
och profilera kommunerna som ägare av kommunikationen. 

Ett alternativ kan vara att byta namnen enligt nedan, men det 
kan finnas flera alternativ.  

 Samhällsbyggnadsförbundet föreslås heta  
Bergslagens kommunalteknik (BKT) 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås heta 
Bergslagens miljö och byggförvaltningen (BMB) 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslås heta 
Bergslagens miljö och byggnämnd 

Därav önskar Lindesbergs kommun att ett utredningsuppdrag 
ges till kommundirektörerna att utreda. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna yttrande/remiss angående 
nya styrdokument för Samhällsbyggnads Bergslagen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jari Mehtäläinen yrkar på att följande ändringsförslag: 
 
- Meningen i paragraf 38 om att ”andra kommuner kan säga 

nej” skall tas bort. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar bifall på förvaltningens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Jari Mehtäläinens 
(SD) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förvaltningens förslag. 

Reservationer 

Jari Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
 

För kännedom:  

KPMG 
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KS §85/21   Dnr: KS 2021/112 

 

Strategi för arbetet med nationella minoriteter inom 

finskt förvaltningsområde 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta:  

 Strategi för arbetet med nationella minoriteter. Arbetet 
sker som en del av kommunens styrmodell.   

Ärendebeskrivning  

Kommunen har förbundit sig för att särskilt arbeta med den 
rättighetsbaserade nationella minoritetslagstiftningen för 
sverigefinnar och finska språket. (SFS 2009:724)  

Alla statliga, regionala myndigheter och kommuner har även ett 
grundläggande ansvar för samtliga nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. 

Syftet med denna strategi är att vara ett stöd för 
verksamheterna eftersom de har ett direkt ansvar att följa den 
nationella minoritetslagstiftningen och särskilt kommunens 
politiskt antagna beslut att vara del av finskt 
förvaltningsområde. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta:  

 Strategi för arbetet med nationella minoriteter. Arbetet 
sker som en del av kommunens styrmodell.   

 
 
 
För åtgärd: 

Kommunsekreterare 

För kännedom: 

Samordnare finskt förvaltningsområde  
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KS §87/21   Dnr: KS 2021/113 

 

Höjning av motionspeng för medarbetare i 

Lindesbergs kommun 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 

 Motionspeng för alla medarbetare med anställning över 6 
månader utifrån Allmänna Bestämmelser, höjs till 1 200 
kr från och med 2022-01-01. 
 

 Avveckling av gym i egen regi sker under 2021. 

Ärendebeskrivning 

2019 infördes möjligheten för medarbetare att nyttja en 
motionspeng på 1000 kr/år. Möjligheten erbjuds alla 
medarbetare som har en anställning över 6 månader utifrån 
kollektivavtalet Allmänna bestämmelser. De medarbetare som 
vill, kan när verksamheten så tillåter istället nyttja en 
motionstimme 1 gång per vecka istället för motionspeng. Antalet 
som nyttjar den möjligheten upplevs minska successivt medan 
de som använder motionspeng har ökat. 2020 var det drygt 700 
medarbetare som nyttjade motionspeng. 
Vid dialog med fackliga företrädare på kommunövergripande 
samverkansgrupp framkommer att möjligheten till motionspeng 
känns bra då det upplevs positivt att varje medarbetare själv 
kan välja när och hur man nyttjar denna, vilket stärker 
Lindesbergs kommun som attraktiv arbetsgivare. Nivån 1200 kr 
per år skulle placera Lindesbergs kommun ungefär i mitten av 
landets kommuner. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

 
 Motionspeng för alla medarbetare med anställning över 6 

månader utifrån Allmänna Bestämmelser, höjs till 1 200 
kr från och med 2022-01-01. 
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 Avveckling av gym i egen regi sker under 2021. 

 
 
 
För åtgärd: 

Personalchef 
 

För kännedom: 

Förvaltningschefer 
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KS §88/21   Dnr: KS 2021/89 

 

Strategi för byggnation i och formande av olika slags 

miljöer i Lindesbergs kommun - Arkitekturpolicy 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att med utskottet 
för stöd och strategi som primär referensgrupp, ta fram 
ett styrdokument för byggnation i och formande av olika 
slags miljöer. Styrdokumentet ska tas fram genom en 
bred dialog med förtroendevalda samt olika 
intressegrupper i kommunen under verksamhetsår 
2021–2022. Styrdokumentet ska antas av 
kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

En nationell arkitekturpolicy antogs av riksdagen 2018 genom 
propositionen Politik för en gestaltad livsmiljö. Det nationella 
målet för arkitektur-, form- och designpolitiken formuleras:  

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt 
och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade 
livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka 
utvecklingen av den gemensamma miljön. Det ska uppnås 
genom att:    

 hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska 
överväganden, 

 kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids, 

 det offentliga agerar förebildligt, 

 estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara 
och utvecklas, 

 miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och 

 samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och 
internationellt.” 
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Med ”det offentliga” menas inte minst kommunen. Arkitektur 
berör alla varje dag och bidrar direkt till hur vi mår och trivs 
samt hur människor och samhälle fungerar, nu och i framtiden. 
Att arbeta aktivt med arkitekturfrågor är att planera och forma 
vårt samhälle - våra gestaltade livsmiljöer - mer hållbart. 

När miljöer planeras, byggs eller förvaltas möts olika aktörer. 
Alla fysiska miljöer innehåller många olika slags värden och 
behov som måste jämkas eller avvägas mot varandra. 
Kommunen både kan och bör stimulera till att någon reflekterar 
över arkitekturens möjligheter innan hen lägger tid och pengar 
på ett specifikt utformningsförslag.  

Utredningen kommer landa i något som i dagsläget kan kallas en 
kommunal arkitekturpolicy, som inkluderar resonemang om 
mer urbana som mer rurala miljöer. Vilken typ av styrdokument 
och dokumentets namn kommer klargöras under processens 
gång. 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 

 Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att med utskottet 
för stöd och strategi som primär referensgrupp, ta fram 
ett styrdokument för byggnation i och formande av olika 
slags miljöer. Styrdokumentet ska tas fram genom en 
bred dialog med förtroendevalda samt olika 
intressegrupper i kommunen under verksamhetsår 
2021–2022. Styrdokumentet ska antas av 
kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. 

 
 
 
För åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

För kännedom: 

Fastigheter i Lindesberg AB 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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KS §89/21   Dnr: KS 2021/90 

 

Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda 

tjänster i den offentliga förvaltningen delbetänkande 

SOU 2021:9 

 

Beslut 

Lindesbergs kommun ställer sig positiva till delbetänkandets 
förslag. 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har skickat delbetänkandet, Vem kan man lita på? 
Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den 
offentliga förvaltningen, på remiss till Lindesbergs kommun med 
sista svarsdag den 16 augusti.  
 
Regeringen beslutade den 12 mars 2020 att tillkalla en särskild 
utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag för ökad och 
standardiserad användning av betrodda tjänster i syfte att höja 
säkerheten och stärka tilliten när de används i den offentliga 
förvaltningen.  
 
Det finns en EU-förordning om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster, e-IDAS-förordningen. Förordningen är 
uppdelad i två delar. En del handlar om elektronisk identifiering 
och den andra delen handlar om betrodda tjänster. Här är 
exempel på betrodda tjänster som omfattas av eIDAS-
förordningen: 

 elektroniska underskrifter och stämplar 
 validering och bevarande av elektroniska underskrifter och 

stämplar 
 tjänster för rekommenderad elektronisk leverans  
 tjänster för utfärdande av certifikat för autentisering av 

webbplatser. 

Utredningens kartläggning visar att den offentliga förvaltningen 
i dagsläget upplever störst behov av att på olika sätt kunna 
använda och hantera elektroniska underskrifter. Det kan gälla 
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allt från bedömningen av om underskrifter krävs till bevarandet 
av elektroniskt undertecknade handlingar. 

I Sverige finns det en utbredd användning av avancerade 
elektroniska underskrifter medan kvalificerade elektroniska 
underskrifter endast används i begränsad omfattning. Det finns 
ett antal tillhandahållare av betrodda tjänster i Sverige, men få 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster. Varje 
medlemsstat i EU ska enligt eIDAS-förordningen upprätta, 
underhålla och offentliggöra en förteckning över kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda tjänster och de kvalificerade 
betrodda tjänster som dessa aktörer tillhandahåller. 

Utredningen anser att förteckning som redan existerar i Sverige 
är det bästa sättet att tillgodose behoven och även det 
lämpligaste alternativet sett till de EU-rättsliga aspekterna då 
området i stor utsträckning är harmoniserat och att nationella 
lösningar kan uppställa hinder mot den fria rörligheten. En 
utökning av förteckningen hade även höjt säkerheten och stärkt 
tilliten vid användning av betrodda tjänster. Utredningen 
föreslår att förteckningen ska benämnas tillitsförteckning och 
att tjänster som skapar och validerar avancerade elektroniska 
underskrifter eller stämplar ska få föras upp på förteckningen. 
Tillhandahållare eller tjänster förs upp på förteckningen efter en 
ansökningsprocess som innefattar en kontroll av om de 
uppfyller vissa kriterier och tekniska krav. 
 
Många har även framfört behov av en förvaltningsgemensam 
valideringstjänst som stödjer validering av både utländska och 
svenska elektroniska underskrifter. Utredningen bedömer att en 
nationell valideringstjänst för validering av elektroniska 
underskrifter och stämplar som både inkommer till och skapas 
av offentliga aktörer hade starkt bidragit till att lösa denna 
problematik. Det finns även stora samordningsvinster för 
förvaltningen med en sådan lösning. Det ska finnas både en 
central version och en möjlighet att ha lokalt installerade 
versioner av tjänsten. Tjänsten ska vara tillgänglig för statliga 
myndigheter, kommuner, regioner, offentligt styrda organ och 
privata aktörer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som till 
någon del är offentligt finansierad inom vissa utpekade 
områden. 
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Bevarande av elektroniskt undertecknade och stämplade 
handlingar är ett område där utredningens kartläggning visat att 
det finns stora behov av tekniska lösningar och andra stöd 
avseende de bedömningar som behöver göras. Den 
grundläggande problematiken med bevarande av elektroniskt 
undertecknade och stämplade handlingar är att dessa har en 
tidsbegränsad giltighet som grundar sig både i tillgång till 
nödvändiga kontrollkällor samt krypteringsnyckelns livslängd. 
En kompletterande åtgärd som en myndighet kan företa är att 
stämpla handlingen och dess valideringsdata med myndighetens 
elektroniska stämpel. Eftersom dessa stämplar bygger på 
samma teknologi som den undertecknade eller stämplade 
handling som stämplas kommer man med denna lösning dock 
inte helt runt den grundläggande problematiken med 
tidsbegränsad giltighet. En lösning som tagits fram för att 
hantera denna problematik är s.k. valideringsintyg. 
Valideringsintyg är en metod som underlättar möjligheten att 
skapa en härledningsbar kedja av bevis som kan påvisa den 
ursprungliga giltigheten av en underskrift eller stämpel vars 
kontrollfunktion inte längre kan valideras som giltig. Metoden 
bevarar alltså inte eller förlänger livslängden av den 
ursprungliga kontrollfunktionen, men bestyrker den och alla 
andra bestyrkanden. Utredningen bedömer att användandet av 
valideringsintyg potentiellt kan medföra sådana fördelar för den 
offentliga förvaltningen i stort att frågan bör utredas vidare. 
Utredningen föreslår därför att Riksarkivet och DIGG 
(Myndigheten för digital förvaltning) får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att använda valideringsintyg som metod 
för att bevara undertecknade och stämplade handlingars 
giltighet. 
 
Utöver den tekniska lösning som valideringsintyg kan innebära 
har kartläggningen även visat att det finns ett stort behov av 
ökat stöd rörande bedömningar kring bevarande och gallring av 
elektroniskt undertecknade eller stämplade handlingar. 
Utredningen föreslår därför att Riksarkivet ska få i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att införa generella bestämmelser 
och/eller annat stöd avseende bevarande av elektroniskt 
undertecknade eller stämplade handlingar. 
 
I dagsläget finns det inget samlat stöd eller en för förvaltningen 
gemensam vägledning rörande införande och hantering av 
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betrodda tjänster. Det finns ett stort behov av sådana stöd och 
det stöd som finns i dag behöver utökas. I dagsläget är ansvaret 
för att ge stöd även delat mellan Post- och telestyrelsen (PTS) 
och DIGG. Utredningen föreslår att PTS inte längre ska ha i 
uppgift att ge stöd och information till myndigheter avseende 
betrodda tjänster. PTS ska dock fortsatt ge sådant stöd till 
enskilda. DIGG ska i stället enligt utredningens förslag få som 
uppgift att främja användningen av betrodda tjänster. 
Myndigheten ska även få i uppdrag att ta fram en vägledning för 
den offentliga förvaltningens användning av betrodda tjänster. 
 
Standarder spelar en stor roll inom området betrodda tjänster. 
Det standardiseringsarbete i Europa som avser eller påverkar 
tillhandahållare av betrodda tjänster genomförs i dag av ett 
antal aktörer och då främst europeiska tillhandahållare av 
betrodda tjänster, deras underleverantörer, fristående experter 
och experter från olika medlemsstaters myndigheter. Från 
Sverige deltar bl.a. ett fåtal tillhandahållare av betrodda tjänster 
och experter. Svenska myndigheter bidrar och deltar i dag 
endast i begränsad omfattning i arbetet. Utredningen anser att 
Sveriges påverkan på standardiseringsarbetet kan förbättras. 
uppfattning är vidare att det är angeläget att Sverige tar en mer 
aktiv roll i det relevanta standardiseringsarbetet 

Förslag till beslut 

Lindesbergs kommun ställer sig positiva till delbetänkandets 
förslag.  
 
 

 
För åtgärd: 

Kanslichefen 
 

För kännedom: 

IT-chef 
Arkivarie 
Webbsamordnare 
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KS §90/21   Dnr: KS 2020/205 

 

Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta 

Andergard (KD) om att inleda samarbete med 

organisationen Ung omsorg 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till 
socialnämnden och tillväxtnämnden. 

Ärendebeskrivning 

 
Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) har 
inkommit med en motion om att inleda ett samarbeta med 
organisationen Ung omsorg.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till 
socialnämnden och tillväxtnämnden. 

 

  

Meddelas för åtgärd 

Socialnämnden 
Tillväxtnämnden 
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Kommunstyrelsen 

 
 2021-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §91/21 

 

Delegationsärenden 

 

Beslut 

 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen : 
 
-- Avtal för konsultstöd för säkerhetsstyrning 
Secure 2021-039 version 1.0 Dnr KS 2021/12 

  

 
-- Tilldelningsbeslut Ramavtal för besiktning 
av lyftanordningar tryckbärande anordningar tryckkärl 
Örebro kommun Dnr KS 2021/12 

  

 
-- Köpekontrakt försäljning av Vibyn 1:42 
Vibyn 15 i Frövi Dnr KS 2021/136 

  

 
-- Köpekontrakt försäljning av Vibyn 1:44 
Vibyn 3 i Frövi Dnr KS 2021/137 

  

 
-- Köpekontrakt försäljning av Vibyn 1:45 
Vibyn 5 i Frövi Dnr KS 2021/138 

  

 
-- Köpebrev Försäljning av Vibyn 1:54 Vibyn 
12 i Frövi Dnr KS 2021/47 

  

 
-- Yttrande över ansökan om tillstånd för 
byggställning Lindesbergs Schakt A275.159/2021 Dnr 
KS 2021/6 

  

 
-- Yttrande över ansökan om tillstånd 
utdelning trohetsbonus Linde Energi AB Dnr 
A294.703/2021 Dnr KS 2021/6 

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 34 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 

 
 2021-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

-- Markupplåtelseavtal för elektrisk 
starkströmsanläggning Ramshyttan 4:100 Dnr KS 
2021/61 

  

 
-- Meddelande om ansökan om ändring av 
detaljplan Lindeshyttan för Lindesbergs Fastigheter 
Företagslokaler AB och Linde SB Invest AB S-2021-324 
Dnr KS 2021/66 

  

 
2021-06-02 Samverkansavtal för telefonisttjänst i 
Ljusnarsberg för KNÖL-kommuner Samhällsbyggnad 
Bergslagen Nerikes Brandkår Dnr KS 2021/12 

  

 
2021-06-08 Yttrande över ansökan om tillstånd 
Kristinakyrkan gudstjänst söndagar 6 juni-15 augusti 
2021 A300.593-2021 Dnr KS 2021/6 

  

 
2021-02-25 Förlängning av ramavtal för 
rehabomställning 2021 Dnr KS 2021/109 

  

 
2021-05-26 Beställning nytt passersystem för 
Masugnen Herrgården och Teknikcollege Dnr KS 
2021/109 

  

 
2021-05-26 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
Uteservering 2021 Kebabhuset A288.402/2021 Dnr KS 
2021/6 

  

 
 
2020-09-08 Yttrande Trafikbutiken i Örebro AB 
Inhägnat arbetsområde Bytesgatan A496-179-
2020.docx Dnr  

  

 
2020-11-23 Yttrande Upplag av byggnadsmaterial 
Anderberts Bygg A619.784_2020.pdf Dnr  

  

 
 
2021-06-07 Svar på remiss Struktur för ökad 
motståndskraft SOU 2021:25 enligt punkt 1.5 i 
kommunstyrelsens delegationsordning Dnr KS 
2021/142 

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 35 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 

 
 2021-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
-- Fullmakt årsstämma Leader Bergslagen 
2021-05-27 näringslivsutvecklare och 
kommunstyrelsens vice ordförande Dnr KS 2021/140 

  

 
 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 36 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 

 
 2021-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §92/21 

 

Meddelanden 

 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen : 
 
-- Rapport befolkningsutvecklingen i Örebro 
län Dnr 21 RS5141 Dnr  

  

 
-- Protokollsutdrag från Utskottet för stöd 
och strategis sammanträde den 17 maj 2021 USS § 22 - 
Lägesrapport april kommunstyreselförvaltningen Dnr 
KS 2021/38 

  

 
-- Protokollsutdrag från Tillväxtnämndens 
sammanträde den 11 maj 2021 TN § 37 - Uppföljning 
och Analys till och med mars 2021 för tillväxtnämnden 
Dnr TN 2021/23 

  

 
2021-05-10 BUN § 56 - Beslut om distansundervisning 
vid Åk 7-9 Storåskolan Stadsskogsskolan och 
Fröviskolan 17-28 maj 2021 Dnr  

  

 
2021-03-11 Arboga KF § 7 Antagande av 
bostadsförsörjningsplan 2025 för Arboga kommun Dnr 
KS 2020/147 

  

 
2021-05-12 SN § 83 Lägesrapport april 2021 för 
socialnämnden Dnr KS 2021/38 

  

 
2021-04-16 Protokoll från Kommunövergripande 
samverkansgrupp KÖS 16  april 2021 Dnr  

  

 
2021-05-19 Samhällsbyggnadsnämnden § 93 
Lägesrapport april 2021 Dnr KS 2021/38 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 37 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 

 
 2021-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2021-04-21 Protokoll från Bergslagens 
överförmyndarnämnd Dnr  

  

 
2021-04-23 Samhällsbyggnadsförbundet § 45 
Investeringsuppföljning 2021-03-31 Dnr  

  

 
2021-04-23 Samhällsbyggnadsförbundet § 46 
Kommentarer revisionsgranskning av förändring av 
förbundets förvaltningsorganisation Dnr KS 2021/54 

  

 
2021-01-29 Protokoll från Kommunövergripande 
samverkansgrupp KÖS 29 januari 2021 Dnr  

  

 
 
2021-04-22 Protokoll Partnerskap Bergslagsbanan Dnr    
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