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Ärendeförteckning
§65/20

Lindesbergs kommuns arbete med anledning av covid-19
tillika Coronaviruset

§66/20

Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun 2020–
2024

§67/20

Lägesrapport april 2020 för kommunledningskontoret

§68/20

Lägesrapport april 2020

§69/20

Fördjupad översiktsplan för Lindesbergs tätort

§70/20

Julklapp till kommunanställda 2020

§71/20

Sommarlovsaktiviteter 2020

§72/20

Närvaro vid politiska sammanträden på distans för
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

§73/20

Reglemente för kommunstyrelsen från 2020-04-27

§74/20

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

§75/20

Redovisning kommunalt partistöd 2019

§76/20

Svar på Revisionsrapport Uppföljande granskning styrning
och kontroll av projekt och investeringar

§77/20

Uppföljande granskning av näringslivsverksamheten 2020

§78/20

Frövi verksamhetsområde

§79/20

Budget 2021 Verksamhetsplan VP 2022–2023

§80/20

Äskande av medel till handledare för ferieungdomar 2020

§81/20

Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen
kvartal 4 2019

§82/20

Svar från Lindesbergs kommun gällande Nora kommuns
ansökan om att ingå i gemensam nämnd för företagshälsa och
tolk- och översättarservice
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§83/20

Återlämnande av slutarkiverade lönelistor till
personalenheten

§84/20

Delegationsärenden

§85/20

Meddelanden

§86/20

Övriga frågor
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KS §65/20

Dnr: KS 2020/93

Lindesbergs kommuns arbete med anledning av
covid-19 tillika Coronaviruset
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommundirektör Henrik Arenvang informerar
kommunstyrelsen om det fortsatta arbetet i kommunen med
anledning av covid-19, inom följande områden:
•

Socialförvaltningen

•

Barn- och utbildningsförvaltningen

•

Personal

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §66/20

Dnr: KS 2018/348

Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun
2020–2024
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun daterat
den 5 maj 2020 antas.
Ärendebeskrivning
Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna visar vad kommunen vill med
det befintliga bostadsbeståndet och hur planeringen av nya
bostäder ser ut.
Varje kommun ska med riktlinjer planera för
bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska
vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen
samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören
med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra
regionala organ tillfälle att yttra sig.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av
kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras
förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer
upprättas och antas av kommunfullmäktige. Lag (2013:866).
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst
innehålla följande uppgifter:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål,
och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella
och regionala mål, planer och program som är av
betydelse för bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den
demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder,

Justerandes signatur
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bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar. Lag (2013:866).
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2018 att uppdra
till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till
Riktlinjer för bostadsförsörjning. Arbetet genomförs med extern
resurs och kostnaden belastar kommundirektörens anslag för
utveckling.
Svefa AB har levererat ett utkast till
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun.
Kommundirektörens ledningsgrupp har utsett
utvecklingsstrateg vid tillväxtförvaltningen som
sammankallande till en arbetsgrupp för
Bostadsförsörjningsprogrammet.
Arbetsgruppen har efter leveransen från Svefa AB arbetat in
ytterligare perspektiv från kommunens olika förvaltningar samt
arbetat fram övergripande mål för bostadsförsörjningen och
åtgärder för hur Lindesbergs kommun ska nå uppsatta mål i
Bostadsförsörjningsprogrammet.
I arbetsgruppen ingår representanter från socialförvaltningen,
barn- och utbildningsförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen,
tillväxtförvaltningen samt Lindesbersbostäder AB.
Arbetsgruppen har tagit hänsyn till inkomna remissyttranden.
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun daterat
den 5 maj 2020 antas.
_____
Meddelas för åtgärd
Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen
För kännedom
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tillväxtförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Lindesbergsbostäder AB

Justerandes signatur
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KS §67/20

Dnr: KS 2020/73

Lägesrapport april 2020 för kommunledningskontoret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Lägesrapporten per sista april 2020 för
kommunledningskontoret godkänns.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har gjort en lägesbedömning utifrån nuvarande
förutsättningar och framtidsutmaningar på grund av Covid-19.
Pandmin har påverkat enheterna på olika sätt, och
utmaningarna för framtiden kommer att se olika ut för repsktive
enhet.
Ekonomiskt så redovisar kommunledningskontoret fö perioden
januari-april 2020 en poistiv avvikelse på 3,4 Mnkr. Det är den
politiska verksamheten och It-enheten som har överskott. Den
politiska versmaktens överskott som avser budget för porjekt
kommer att användas under året då beslut om att använda 1
Mnkr för tidigarelagd julgåva ,1 Mnkr till sommarlovsaktiviteter
och 150 tkr till feriearbete och 1Mnkr till resursjobb.
Överskottet på It-enheten beror på att datorer och konsulter
kommer att köpas in under hösten.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Lägesrapporten per sista april 2020 för
kommunledningskontoret godkänns.
_____
För åtgärd:
Controller
För kännedom:
Ekonomienheten

Justerandes signatur
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KS §68/20

Dnr: KS 2020/73

Lägesrapport april 2020
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger
Lägesrapporten 2020 till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det
ska ske en enklare ekonomisk avstämning efter februari, maj,
juli och augusti from 2020. Efter mars månad så ska det ske en
uppföljning med en prognos, men utifrån rådande
omständigheter gällande Corona och de konsekvenser som det
innebär, så finns det ingen prognos med efter april månad. Det
är svårt att veta hur ekonomin kommer att påverkas genom
exempelvis sjukfrånvaro, skatteintäkter, statliga medel m.m.
Efter fyra månader så visar kommunens verksamheter på ett
underskott mot budget med 6,5 Mnkr, och finansen (skatter,
bidrag med mera) visar på ett överskott med 20,1 Mnkr mot
budget. Finansen överskott beror främst på att budgeten för nya
löner för år 2020 inte är utfördelade för alla fack ännu, då
löneförhandlingar är flyttat till hösten. Totalt är det ett överskott
mot budget med 20,1 Mnkr. Ser man på nettokostnaderna så är
variationen stor mellan månaderna och det beror på att alla
kostnader inte är utfördelade till andra förvaltningar i januari
och februari. Det avser kostnader såsom måltid, telefoni, ITkostnader med mera.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger
Lägesrapporten 2020 till handlingarna.
_____
För kännedom:
Alla nämnder och förvaltningar
Ekonomienheten

Justerandes signatur
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8 (39)

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-05-19

KS §69/20

Dnr: KS 2020/100

Fördjupad översiktsplan för Lindesbergs tätort
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen att påbörja arbetet med att ta fram en ny fördjupning
av översiktsplanen för Lindesbergs tätort.
Ärendebeskrivning
Den tidigare fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för
Lindesbergs tätort upphävdes i samband med antagandet av
Lindesbergs kommuns översiktsplan (ÖP) under 2019. Samtliga
fördjupade översiktsplaner som fanns i Lindesberg upphävdes,
förutom den fördjupade översiktsplanen för Frövi
(lagakraftvunnen 2018-05-24). Den fördjupade översiktsplanen
för Lindesbergs tätort upphävdes då de strategiska
ställningstaganden som angavs inte var tillräckligt aktualiserade
utifrån de nya ställningstaganden som gjordes inom ramen för
den nya översiktsplanen, och ett behov att uppdatera den
fördjupade översiktsplanen för Lindesberg fanns.
Översiktsplanen ger en grov strategisk inriktning för
Lindesbergs tätort.
Samhällsbyggnadsnämnden har bl.a. fått i uppdrag att påbörja
detaljplanarbete i tätortens centrala och västra delar.
Detaljplanernas syfte innebär att strategiska och
ortsövergripande frågor aktualiseras. Den grönplan som tidigare
framtagits kan även införlivas i den fördjupade översiktsplanen.
I minnesanteckningar från styrgruppsmöten under
översiktsplaneprocessen framgår att uppdrag att uppdatera den
fördjupade översiktsplanen bör föreslås.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsnämnden
Bergslagen att påbörja arbetet med att ta fram en ny fördjupning
av översiktsplanen för Lindesbergs tätort.

Justerandes signatur
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_____
För åtgärd:
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Tillväxtförvaltningen

Justerandes signatur
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KS §70/20

Dnr: KS 2020/130

Julklapp till kommunanställda 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
• Årets julklapp till medarbetare inom Lindesbergs
kommun görs om till en sommargåva och riktas till att
gynna lokala näringslivet inom Lindesbergs kommun och
delas ut så snart som möjligt.
• Storleken på lokalt presentkort/värdebevis uppgår till
300 kr/medarbetare och kostnaden belastar
kommunstyrelsen.
• Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att
arbeta vidare med ett upplägg för genomförande.
• Ärendebeskrivningen förtydligas med att presentkortet
ej gäller för livsmedelsbutiker.
• Beslutet fattades av en enig kommunstyrelse.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har som tradition att ge varje
medarbetare en julklapp. Beslut att göra det tas i
kommundirektörens ledningsgrupp under april-maj varje år.
Kostnaden för julklapp brukar vanligtvis vara mellan 120–170
kr/medarbetare och belastar varje verksamhet. Julklappen
brukar delas ut av respektive chef under slutet av november och
fram till jul. Varje chef beställer det antal julklappar som ska
delas ut med hänsyn till tillsvidareanställda, tidsbegränsat
anställda samt aktiva timanställda.
Utifrån rådande situation gällande covid-19 har inte bara
kommunens verksamheter en ansträngd situation utan också
näringslivet i kommunen. Med anledning av detta föreslås att
kommunens medarbetare i år får en gåva som berättigar till
varor och tjänster i kommunens lokala näringsliv. Förslaget är
att dela ut gåvan så snart som möjligt och att giltigheten är fram
till och med september. Gåvan ersätter årets julklapp. Förslaget
är också att värdet på gåvan som ersätter årets julklapp är 300
kr. Kostnaden för att göra denna insats föreslås att inte belasta
kommunens verksamheter utan helt belasta kommunstyrelsen.
Beräknad kostnad är 900 000kr.
Kommunens näringslivsenhet kommer vara de som tar fram och
samordnar ett tillvägagångssätt så att de lokala aktörer som vill
ta emot presentkort/värdebevis kan göra det.

Justerandes signatur
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Presentkortet/värdebeviset
 kan inte utbytas mot kontanter
 gäller ej för alkohol, spel, tobak, läkemedel eller
livsmedelsbutiker
 gäller endast vid ett köptillfälle
 är personligt, kan inte överlåtas
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
• Årets julklapp till medarbetare inom Lindesbergs
kommun riktas till att gynna lokala näringslivet inom
Lindesbergs kommun och delas ut så snart som möjligt
• Storleken på lokalt presentkort/värdebevis uppgår till
300 kr/medarbetare och kostnaden belastar
kommunstyrelsen.
• Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att
arbeta vidare med ett upplägg för genomförande.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att förvaltningens
förslag punkt 1 förtydligas med att årets julklapp till
medarbetare inom Lindesbergs kommun görs om till en
sommargåva och riktas till att gynna lokala näringslivet inom
Lindesbergs kommun och delas ut så snart som möjligt.
Linda Svahn (S) föreslår att det förtydligas i
ärendebeskrivningen att presentkortet ej gäller för
livsmedelsbutiker.
Linda Svahn (S) och Jonas Kleber (C) föreslår bifall till förslaget.
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår tillägg till förvaltningens förslag
att beslutet fattades av en enig kommunstyrelse.
Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår följande beslutsgång.
Först behandlas Förvaltningens förslag med Irja Gustavsson (S)
ändringsförslag. Därefter behandlas Linda Svahn (S)
tilläggsförslag och slutligen Pär-Ove Lindqvist (M)
tilläggsförslag.
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.

Justerandes signatur
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
förvaltningens förslag med Irja Gustavsson (S) ändringsförslag
och finner att förslaget godkänns.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
Linda Svahn (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt PärOve Lindqvist (M) tilläggsförslag och finner att förslaget
godkänns.
_____
För åtgärd:
Kommundirektör
För kännedom:
Förvaltningschefer, näringslivschef
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KS §71/20

Dnr: KS 2020/133

Sommarlovsaktiviteter 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera sommarlovsaktiviteter
2020 med 1 mnkr från kommunstyrelsens avsatta medel för
projekt.
Sommarlovsaktiviteterna genomförs under förutsättning att
Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan följas.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun strävar efter att ha ett brett och stort
utbud av lovaktiviteter för skollediga barn och ungdomar i
grundskolan som är bosatta
i kommunen.
Sommarlovsaktiviteterna är för barn och ungdomar födda 20052015 som är bosatta och folkbokförda i Lindesbergs kommun.
Tidigare års genomförda sommarlovsaktiviteter har finansierats
med medel från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor. I år finns inga sådana medel avsatta, så för
att Lindesbergs kommun ska kunna erbjuda
sommarlovsaktiviterer även sommaren 2020 krävs det egen
finansiering av kommunen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera sommarlovsaktiviteter
2020 med 1 mnkr från kommunstyrelsens avsatta medel för
projekt.
Sommarlovsaktiviteterna genomförs under förutsättning att
Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan följas.
_____
För åtgärd:
Fritidskonsulent, näringslivsenheten
För kännedom:
Ekonomienheten
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KS §72/20

Dnr: KS 2020/121

Närvaro vid politiska sammanträden på distans för
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om
följande tillägg i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens
reglemente:
•

•
•
•
•

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får, om särskilda
skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och
ersättare 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.
Ledamot och ersättare som önskar närvara på distans
ska i förväg anmäla detta till ordförande.
Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på
distans föreligger.
Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får
ledamöter inte delta på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans vid de egna sammanträdena.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Lindesberg beslutade den 17 april 2020
att samtliga nämnder i Lindesbergs kommun får sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. I beslutet framgår att
detta ska föras in i nämndernas reglemente, vilket innebär att ett
tillägg i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens reglemente
behöver göras.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om
följande tillägg i Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens
reglemente:
•

Justerandes signatur
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•
•
•
•

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.
Ledamot som önskar närvara på distans ska i förväg
anmäla detta till ordförande.
Ordförande avgör om särskilda skäl för närvaro på
distans föreligger.
Vid behandling av ärenden som innehåller sekretess får
ledamöter inte delta på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans vid de egna sammanträdena.

Ledamöternas förslag till beslut
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår ändring av förvaltningens förslag
från ledamot till ledamöter och ersättare.
Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan
besluta enligt förvaltningens förslag med Pär-Ove Lindqvist (M)
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____
För åtgärd:
Enhetschef Samhällsbyggnadsnämnden
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KS §73/20

Dnr: KS 2020/132

Reglemente för kommunstyrelsen från 2020-04-27
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Med anledning av coronapandemin har frågan om
distansnärvaro för ledamöter aktualiserats.
I nya kommunallagen finns möjligheten att som ledamot och
ersättare delta vid politiska sammanträden på distans. Då måste
kommunfullmäktige ta ett beslut om att godkänna detta.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 om att ändra i
samtliga nämnders reglementen för att möjliggöra för
deltagande via distans. I vanliga fall går dessa ärenden via
samtliga nämnder vidare till kommunstyrelsen och slutligen till
kommunfullmäktige. Med anledning av coronapandemin fanns
inte tid för att låta ärendet gå via nämnderna. Detta ärende
kommer därför från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen
för kännedom.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.
_____
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KS §74/20

Dnr:

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra
formuleringen i beslutet (KF §30/20) från ledamot till
ledamöter och ersättare.
Ärendebeskrivning
Med anledning av coronapandemin har frågan om
distansnärvaro för ledamöter aktualiserats.
I nya kommunallagen finns möjligheten att som ledamot och
ersättare delta vid politiska sammanträden på distans. Då måste
kommunfullmäktige ta ett beslut om att godkänna detta.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 om att ändra i
samtliga nämnders reglementen för att möjliggöra för
deltagande via distans. I vanliga fall går dessa ärenden via
samtliga nämnder vidare till kommunstyrelsen och slutligen till
kommunfullmäktige. Med anledning av coronapandemin fanns
inte tid för att låta ärendet gå via nämnderna. Detta ärende
kommer därför från kommunfullmäktige till barn- och
utbildningsnämnden för kännedom.
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra
formuleringen i beslutet (KF §30/20) från ledamot till
ledamöter och ersättare.
_____
För åtgärd:
Nämndsekreteraren
För kännedom
Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-05-19

KS §75/20

Dnr: KS 2020/19

Redovisning kommunalt partistöd 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna
utbetalning av partistöd för 2021 till partierna enligt följande:
Socialdemokraterna 217 580 kr
Sverigedemokraterna 146 630 kr
Moderaterna 132 440 kr
Centerpartiet 104 060 kr
Miljöpartiet 33 110 kr
Vänsterpartiet 61 490 kr
Liberalerna 33 110 kr
Kristdemokraterna 47 300 kr
Vänsterpartiets partistöd betalas ut enbart om partiet inkommer
med revisionsrapport senast till kommunfullmäktiges
sammanträde i juni 2020.
Partistöd för Landsbygdspartiet oberoende behandlas när
partiet inkommer med redovisning för 2019.
Ärendebeskrivning
Från och med 1 februari 2014 har nya regler för partistöd i
kommunallagen trätt i kraft, dessa ska gälla från och med 201501- 01. Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige § 161/2014
att anta nya riktlinjer för kommunalt partistöd i Lindesbergs
kommun.
I kommunens riktlinjer för partistöd samt i kommunallagens 1
kap 12 § står det att beslut om att betala ut partistöd ska fattas
av fullmäktige minst en gång per år. Det står även att om
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till
kommunstyrelsen senast den 31 maj utbetalas inget stöd för
nästkommande år.
Redovisning och granskningsrapport 2019 saknas från
Landsbygdspartiet oberoende per den 15 maj 2020 Övriga
partier som är representerade i kommunfullmäktige har lämnat
in redovisning och granskningsrapport för 2019.
Partistödet betalas årligen ut i förskott, senast 1 september.
Väljer kommunfullmäktige att godkänna redovisning och
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-05-19

granskning ska partistöd för 2021 betalas ut enligt följande:
Socialdemokraterna 217 580 kr
Sverigedemokraterna 146 630 kr
Moderaterna 132 440 kr
Centerpartiet 104 060 kr
Miljöpartiet 33 110 kr
Vänsterpartiet 61 490 kr
Liberalerna 33 110 kr
Kristdemokraterna 47 300 kr
Partistödet består av:
Ett grundstöd, som uppgår till 40 % av prisbasbeloppet
Ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet
Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna
utbetalning av partistöd för 2021 till partierna enligt följande:
Socialdemokraterna 217 580 kr
Sverigedemokraterna 146 630 kr
Moderaterna 132 440 kr
Centerpartiet 104 060 kr
Miljöpartiet 33 110 kr
Vänsterpartiet 61 490 kr
Liberalerna 33 110 kr
Kristdemokraterna 47 300 kr
Ledamöternas förslag till beslut
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår att vänsterpartiets partistöd
betalas ut enbart om partiet inkommer med revisionsrapport
senast till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2020.
Irja Gustavsson (S) föreslår att partistöd för landsbygdspartiet
oberoende behandlas när partiet inkommer med redovisning för
2019.
Beslutsgång
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår följande beslutsgång.
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Först behandlas förvaltningens förslag med Jari Mehtäläinen
(SD) tilläggsförslag och därefter behandlas Irja Gustavsson (S)
tilläggsförslag.
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt
förvaltningens förslag med Jari Mehtäläinen (SD) tilläggsförslag
och finner att förslaget godkänns.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja
Gustavsson (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____
För åtgärd:
Kanslienheten
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KS §76/20

Dnr: KS 2019/357

Svar på Revisionsrapport Uppföljande granskning
styrning och kontroll av projekt och investeringar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att revisionsrapporten Uppföljande
granskning: styrning och kontroll av projekt och investeringar
besvaras med yttrande från ekonomichef och controller daterad
2020-02-12
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har
revisionsfirman PWC genomfört ”Uppföljande granskning:
styrning och kontroll av projekt och investeringar”.
Granskningen genomfördes 2017.
Revisorerna vill ha kommentar till granskningen från
kommunstyrelsen om vilka åtgärder som nämnden planerar att
vidta.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att revisionsrapporten Uppföljande
granskning: styrning och kontroll av projekt och investeringar
besvaras med yttrande från ekonomichef och controller daterad
2020-02-12
_____
För åtgärd:
Kommunledningskontoret
För kännedom:
Kommunala revisionen
PWC228

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

22 (39)

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

23 (39)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-05-19

KS §77/20

Dnr: KS 2020/64

Uppföljande granskning av näringslivsverksamheten
2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Revisionsrapporten ”uppföljande granskning av
näringslivsverksamheten” besvaras med reviderat yttrande från
näringslivschefen till kommunstyrelsen den 19 maj 2020.
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har
revisionsfirman PWC genomfört ” Uppföljning av granskning av
näringslivsverksamheten 2020”
Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till
kommunstyrelsen med önskan om skriftligt svar senast 21 maj
med kommentarer till granskningen om vilka åtgärder nämnden
planerar att vidta.
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Revisionsrapporten ”uppföljande granskning av
näringslivsverksamheten” besvaras med reviderat yttrande från
näringslivschefen till kommunstyrelsen den 19 maj 2020.
_____
För kännedom
Kommunala revisionen
PWC
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KS §78/20

Dnr: AKK2015/403

Frövi verksamhetsområde
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• Kommundirektören undertecknar avsiktsförklaring
mellan Lindesbergs kommun, Örebro regionen och
Trafikverket gällande byggnation av järnväg inom
område för Frövi verksamhetsområde.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförbundet har i enlighet med Översiktsplanen
och den fördjupade översiktsplanen för Frövi arbetat fram
förslag på detaljplan/er för verksamheter i Frövi. Parallellt har
dialog med Trafikverket löpande genomförts gällande
möjligheterna att ansluta verksamhetsområdet till Frövi
bangård via ett industrispår. Då Trafikverket avser att planera
för en ombyggnation av bangården i Frövi har frågan
aktualiserats huruvida kommunens verksamhetsområde och
Trafikverkets ombyggnation kan samordnas. Tillsammans med
Regionen i Örebro län har kommunen och Trafikverket enats om
en trafiklösning som innebär att Trafikverket kan uppnå
önskade funktionslösningar på bangården genom att förlägga
delar av infrastrukturen inom det område som detaljplaneläggs
för verksamheter i Frövi.
För att Trafikverket ska kunna starta sin planprocess med
järnvägsplan, behöver ingående parter underteckna en
avsiktsförklaring.
För mer detaljerad information se bifogat bildspel från
informationen den 10 mars 2020.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• Kommundirektören undertecknar avsiktsförklaring
mellan Lindesbergs kommun, Örebro regionen och
Trafikverket gällande byggnation av järnväg inom
område för Frövi verksamhetsområde.
_____
För åtgärd:
Näringslivschefen
Infrastrukturansvarig.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-05-19

KS §79/20

Dnr: KS 2020/135

Budget 2021 Verksamhetsplan VP 2022–2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•

Budget för reinvesteringar år 2021 antas

•

Budget för investeringsprojekt som är påbörjade år
2020 och sträcker sig över år 2021 antas

•

Finansiering sker ur det egna kapitalet

Ärendebeskrivning
Enligt Styrning- och ledningssystem för kommunkoncernen ska
kommunstyrelsen varje år besluta om årshjul för planering och
uppföljning. Det innefattar arbetet med grunduppdrag,
kvalitetsfaktorer samt utvecklingsområden och budget, helårsoch delårsredovisning, internkontroll, samt andra uppföljningar
som kommunstyrelsen gör för att fullgöra sin uppsiktsplikt.
Kommunstyrelsen antog årshjulet för 2020 på beslutande
kommunstyrelse 2019-11-26.
Enligt årshjulet så skulle investeringsbudgeten beslutats i
kommunstyrelsen i maj och kommunfullmäktige i juni och
driftbudgeten på beredande kommunstyrelse i juni och
beslutande kommunstyrelse i oktober och kommunfullmäktige i
november. Men på grund av Coronapandemin och genom de
stora ekonomiska osäkerheter som råder så är budgetprocessen
gällande driftbudgeten framskjuten för beredning i september
och beslut i kommunfullmäktige i november alternativt i
december.
Den 30 april hade kommunstyrelsen i budgetgenomgång utifrån
nuläget och ny skatteprognos per 29 april 2020 samt
genomgång av investeringbehovet. Förslag utifrån mötet blev att
reinvesteringar för år 2021 och påbörjade projekt år 2020 och
som sträcker sig över år 2021 ska beslutas i kommunstyrelsen
19 maj och kommunfullmäktige 8 juni 2020.
Nyinvesteringar, inventarier för 2021-2025 samt
reinvesteringar för åren 2022–2025 hanteras i budgetprocessen
under hösten i samband med driftbudgeten. Förslag till
finansiering är att det sker ur det egna kapitalet. Summan för
reinvesteringar år 2021 och påbörjade projekt år 2020 är 66,7
Mnkr och framgår i detalj enligt bilaga.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•

Budget för reinvesteringar år 2021 antas

•

Budget för investeringsprojekt som är påbörjade år
2020 och sträcker sig över år 2021 antas

• Finansiering sker ur det egna kapitalet
_____
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KS §80/20

Dnr: KS 2020/18

Äskande av medel till handledare för ferieungdomar
2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att bevilja 150 000 kronor till
arbetsmarknadsenheten, i syfte att avlöna två (2) handledare
som kan handleda ungdomar under perioden 8 juni till och med
14 augusti. Finansiering ska ske ur kommunstyrelsens
oförutsedda.
Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsenheten samordnar feriejobb för ungdomar i
Lindesbergs kommun. Under 2020 har vi en budget för 160
ungdomar och har fått statliga medel för ytterligare 50 platser,
sammanlagt 210 platser.
I och med Covid-19 och rådande läge, behöver vi tänka på ett
annat sätt kring de kommunala platser som erbjuds. Bland annat
kan vi inte ha ferieungdomar inom äldre- och barnomsorgen.
För att kunna bereda fler platser, vill arbetsmarknadsenheten
utöka samarbetet med bland andra SBB, Röda Korset,
Erikshjälpen med flera för att ta fram ytterligare ferieplatser.
För att skapa dessa förutsättningar, behövs ytterligare
handledare samt fordon. Arbetsmarknadsenheten vill därför
äska om 150 000 kronor för att avlöna två arbetshandledare.
Pengarna ska även kunna täcka omkostnader för fordon och
drift.
För att kunna erbjuda så många unga som möjligt ett feriejobb
och samtidigt undvika placering inom verksamheter där det
finns risk för smittspridning, behöver vi skapa fler feriejobb.
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att bevilja 150 000 kronor till
arbetsmarknadsenheten, i syfte att avlöna två (2) handledare
som kan handleda ungdomar under perioden 8 juni till och med
14 augusti. Finansiering ska ske ur kommunstyrelsens
oförutsedda.
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_____
Meddelas för åtgärd
Ekonomienheten
För kännedom
Arbetsmarknadsenheten
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KS §81/20

Dnr: KS 2020/95

Redovisning ej verkställda beslut inom
socialförvaltningen kvartal 4 2019
Beslut
Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 2019
överlämnas till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om ett beslut inte
verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta
till IVO. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer
att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska
verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en
särskild avgift hos förvaltningsrätten
Förslag till beslut
Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 2019
överlämnas till kommunfullmäktige.
_____
För kännedom:
Socialnämnden
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KS §82/20

Dnr: KS 2020/124

Svar från Lindesbergs kommun gällande Nora
kommuns ansökan om att ingå i gemensam nämnd
för företagshälsa och tolk- och översättarservice
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• För sin del godkänna samverkansavtal mellan Region
Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs
kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs
kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun
avseende samverkan angående företagshälsovård samt
tolk- och översättarservice med giltighet från och med
2020-10-01.
• Från samma tidpunkt anta reglemente för den
gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolkoch översättarservice.
• Tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län,
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun,
Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun
och Ljusnarsbergs kommun upphör när det nya
samverkansavtalet träder i kraft.
• Tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för
företagshälsovård och tolk- och översättarservice upphör
när det nya reglementet träder i kraft.
• Beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut
av regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro,
Kumla, Hallsberg, Laxå, Lindesberg, Lekeberg,
Ljusnarsberg och Nora kommun.
Ärendebeskrivning
En begäran från Region Örebro län har inkommit till
Lindesbergs kommun. Där föreslås ansökan från Nora kommun
om att ingå i den gemensamma nämnden för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice att bifallas och att reviderat
samverkansavtal och reviderat reglemente för den
gemensamma nämnden ska fastställas.
Örebro läns landsting och Örebro kommun inrättade 2005 en
gemensam nämnd, kallad den gemensamma nämnden för
samverkan angående företagshälsovård. 2007 tillfördes
kommunens tolkförmedling den gemensamma nämnden och
nämnden antog benämningen gemensam nämnd för samverkan
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angående företagshälsovård samt tolkförmedling. Samverkande
kommuner har sedan utökats med: Kumla 2009, Hallsberg och
Laxå 2015, Lindesberg 2016, Ljusnarsberg 2017 och Lekeberg
2018. Nämnden benämns den gemensamma nämnden för
företagshälsovård och tolk- och översättarservice. Sedan nu
även Nora kommun önskar medverka i den gemensamma
nämnden föreslås att det ingångna avtalet mellen Region Örebro
län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Laxå
kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och
Lekebergs kommun upphör från och med 2020-10-01, då nytt
avtal träder i kraft. Samtidigt gäller även nytt reglemente för
nämnden varvid tidigare reglemente upphör att gälla.
Region Örebro län är som tidigare värdorganisation och den
gemensamma nämnden ingår i regionens organisation.
Det föreslås med ändring av tidigare avtal och reglemente att
nämnden ska bestå av 20 ledamöter och 20 ersättare. Härvid ska
ledamöter och ersättare utses enligt följande: Region Örebro län
10 ledamöter och 10 ersättare, Örebro kommun 2 ledamöter
och 2 ersättare, Kumla kommun 2 ledamöter och 2 ersättare,
Hallsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare, Laxå kommun 1
ledamot och 1 ersättare, Lindesbergs kommun 1 ledamot och 1
ersättare, Lekebergs kommun 1 ledamot och 1ersättare,
Ljusnarsbergs kommun 1 ledamot och 1 ersättare samt Nora
kommun 1 ledamot och 1 ersättare.
Region Örebro län ska som värdorganisation inneha posten som
ordförande medan Örebro kommun ska inneha posten som vice
ordförande.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
• För sin del godkänna samverkansavtal mellan Region
Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs
kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs
kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun
avseende samverkan angående företagshälsovård samt
tolk- och översättarservice med giltighet från och med
2020-10-01.
• Från samma tidpunkt anta reglemente för den
gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolkoch översättarservice.
• Tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län,
Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun,
Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun
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och Ljusnarsbergs kommun upphör när det nya
samverkansavtalet träder i kraft.
• Tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för
företagshälsovård och tolk- och översättarservice upphör
när det nya reglementet träder i kraft.
• Beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut
av regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i Örebro,
Kumla, Hallsberg, Laxå, Lindesberg, Lekeberg,
Ljusnarsberg och Nora kommun.
_____
För kännedom:
Personalchef
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Dnr: KS 2020/131

Återlämnande av slutarkiverade lönelistor till
personalenheten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
• personalenheten återtar följande arkivhandlingar som är
levererade till kommunarkivet för slutarkivering;
Lönelistor, serie G5a, volym 1–759
Summa per löneart, serie G5f, volym 1–41
Ärendebeskrivning
Personalenheten har idag sitt närarkiv kommunens slutarkiv,
vilket bl a innebär att GDPR inte kan efterföljas. Dessutom
florerar ett antal nycklar till kommunarkivet i kommunhuset och
de slutarkiverade handlingarna förvaras därför inte på ett säkert
sätt.
Därför kommer nu det mindre arkivet i kommunhuset att
frigöras så att personalenheten kan använda det som sitt
närarkiv. Då kommer bl a alla personalakter och de ovan
nämnda handlingarna, som personalenheten behöver tillgång till
för att beräkna pensioner, flyttas in i det mindre arkivet
(rumsnummer 52). Vi kommer dessutom att byta ut låskolven
till slutarkivet så att inga obehöriga kommer in i slutarkivet.
Ansvaret för ovan nämnda handlingar övergår i och med detta
från kommunstyrelsen till personalenheten.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
• personalenheten återtar följande arkivhandlingar som är
levererade till kommunarkivet för slutarkivering;
Lönelistor, serie G5a, volym 1–759
Summa per löneart, serie G5f, volym 1–41
_____
För åtgärd:
Personalenheten
Arkivarie

Justerandes signatur
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Delegationsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till kommunstyrelsen:
2020-03-12 Överenskommelse för nyttjanderättsavtal
för Lindehov ishall med Lindlövens IF samt uppsägning
av tidigare överenskommelse daterad 2016-08-10 Dnr
2020-05-04 Nyttjanderättsavtal för ishall i
Guldsmedshyttan Dnr KS 2020/37
2020-05-06 Beställning Expisoft 1486_1
serverlegitimation och organisationslegitimation Dnr
2020-05-11 Sammanställning delegationsbeslut
vuxenutbildning september 2019-april 2020 Dnr KS
2019/313
2020-03-10 Yttrande i samråd med
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för tillstånd
Vårmönstring Cruising 16 maj 2020 klockan 16:0022.30 i Lindesberg A027.213/2020 - Datumet ändrat till
5 september 2020 Dnr
2020-04-15 Yttrande Esma-Nor Uteservering A179520-2020 Dnr
2020-04-15 Yttrande Trafikbutiken i Örebro AB Lift
kungsgatan 33 A182-511-2020 Dnr
2020-05-12 Sammanställning av yttrande över tillstånd
för offentlig platsmark 17 maj 2019 till 12 maj 2020 Dnr

Justerandes signatur
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2019-07-10 Lokalt kollektivavtal - LOK Krislägesavtal
för Vision Dnr
2020-03-27 Lokalt kollektivavtal - Krislägesavtal tecknat mellan Lindesbergs kommun och Ledarna Dnr
2020-04-16 Lokalt kollektivavtal - Krislägesavtal
tecknat med Sveriges Arbetsterapeuter Dnr
2020-04-17 Lokalt kollektivavtal - Krislägesavtal tecknat med DIK Dnr
2020-04-17 Lokalt kollektivavtal - Krislägesavtal tecknat med Vårdförbundet Dnr
2020-04-20 Lokalt kollektivavtal om avsteg från
veckovila under beredskap för enhetschefer inom
socialförvaltningen Dnr
2020-04-22 Lokalt kollektivavtal - Krislägesavtal tecknat med Sveriges Psykologförbund Dnr
2020-05-06 Uppsägning p-plats Bättringsvägen 1
kontraktsnr 199501-2007-4103-01 och 4105–01 facklig
verksamhet Dnr
2020-05-06 Remissvar klimatdeklaration för
byggnader Dnr Fi2020/00475/BB promemorian DS
2020:4 från Lindesbergs kommun Dnr KS 2020/42
2020-05-12 Sammanställning av delegationsbeslut för
yttrande över ansökan om antagning i hemvärnet Dnr
KS 2020/36
2020-04-27 Ansökan om tillstånd för lotteri enligt 6
kap 9 § Spellagen för LIF Lindesberg Lindeskolans IF
perioden 2020-08-15 till 2021-02-28 Dnr KS 2020/123
2020-04-15 Nyttjanderättsavtal del av
Guldsmedshyttan 4:42 för rätt att använda området för
uppförande av vägbom till fastigheten Guldsmedshyttan
3:31 Dnr

Justerandes signatur
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2020-04-28 Yttrande tillstånd Uteservering 2020
Kebabhuset A211.720–2020 Dnr
2020-05-05 Yttrande över tillstånd för byggställning på
Koppgatan 6 Lindesberg 2020-04-24 till 2020-06-10
Eriksson Bygg i Mellansverige AB A211.851/2020 Dnr
2020-04-06 Avtal mellan personuppgiftsansvarig
Lindesbergs kommun och personuppgiftsbiträde Origo
Group Sverige AB samt underbiträden - Dnr
2020-04-29 Tillförordnad förvaltningschef för
förvaltningen under förvaltningschefens semester 29
april-4 maj 2020 enligt punkt 5.9 i kommunstyrelsens
delegationsordning Dnr
2020-05-11 Köpebrev Storå 1:37 Dnr KS 2020/114
2020-05-12 Tillförordnad förvaltningschef för
tillväxtförvaltningen under förvaltningschefens
semester 14–15 maj 2020 enligt punkt 5.9 i
kommunstyrelsens delegationsordning Dnr
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Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till kommunstyrelsen:
2020-04-28 Samhällsbyggnadsnämnden § 324 Beslut
föreläggande åtgärda bristfälligt avlopp Östra Öskevik
5:18 vite samt delgivningskvitto skickat 28 april 2020
Dnr KS 2020/56
2020-04-28 Information om nya regler för servering av
mat med anledning av coronapandemin samt affisch Dnr
2020-02-26 Protokoll Specifikt samverkansråd för
skola utbildning och kompetensförsörjning Dnr
2020-04-15 Samhällsbyggnadsnämnden § 338
Uppföljning och analys mars 2020 Dnr KS 2020/73
2020-04-16 SN § 30 Uppföljning och analys mars 2020
Dnr KS 2020/73
2020-04-20 BUN § 32 Uppföljning och analys mars
2020 Dnr KS 2020/73
2020-04-21 Rapport Dom tror att dom vet bättre –
barnet som rättighetsbärare Dnr
2020-04-22 Protokoll Bergslagens
överförmyndarnämnd 2020-04-22 samt bilagor Dnr
2020-04-30 Samhällsbyggnadsförbundet § 27
Investeringsuppföljning till och med 2020-03-31 Dnr
2020-04-30 Samhällsbyggnadsförbundet § 26
Driftuppföljning till och med 2020-03-31 Dnr
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2020-04-30 Samhällsbyggnadsförbundet § 32
Parkeringsriktlinjer Dnr
2020-05-04 Protokoll målnr P 3552–20 Slutligt beslut
2020-05-04 Överklagan detaljplan Rådhuskvarteret 5 inte prövningstillstånd Dnr KS 2020/99
2020-05-06 Information om att åkermark måste
betraktas som ett väsentligt samhällsintresse Dnr
2020-05-11 BUN § 43 Lägesrapport april 2020 Dnr KS
2020/73
2020-04-09 Protokoll Tillväxtutskottet 2020-04-07 Dnr
KS 2019/369
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Övriga frågor
Beslut
Övriga frågor läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Pär-Ove Lindqvist (M) lyfter att skyltar vid gästbryggorna vid
Lindesjön fortfarande inte finns på plats och önskar att dessa
snarast sätts upp.
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