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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2017-05-30 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 Kanslienheten 

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

 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-11.40 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 

Linda Svahn (S) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Kristine Andersson (S) 

Per Söderlund (SD) 

Daniel Andersson (S) 

Anniette Lindvall (M) 

Bengt Storbacka (S) 

Jonas Bernström (S) 

Virosa Viberg (SD) 

Jonas Kleber (C) 

Ingrid Åberg (KD) 

Susanne Karlsson (C) 

Bengt Evertsson (MP) 

 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Margareta Ahlm (S) för vakant (C) 

Övriga deltagare: Christer Lenke, kommunchef 

Gunilla Sandgren, ekonomichef 

Ida Frödén, kanslichef/sekreterare 

Björn Österby, strateg § 84 

Peter Lundell, verksamhetschef för grundskola § 84 

Henrik Arenvang, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen § 84 

Malin Sjöberg, kommunstrateg § 85 

Anette Persson, controller § 85 

Madde Gustavsson, förvaltningschef socialförvaltningen § 86-87 

Göran Gustavsson (-) ej tjänstgörande ersättare 

Jan Hansson (M) ej tjänstgörande ersättare 

Christina Pettersson (C) ej tjänstgörande ersättare 

Inger Griberg (MP)  ej tjänstgörande ersättare 

Maria Odheim Nielsen (V) 
Utses att justera Anniette Lindvall (M) med Jonas Bernström (S) som ersättare.  
Justeringens plats 

och tid: 
Torsdag 8 juni kl. 13.00, kanslienheten. 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Ida Frödén 

 

Paragraf 
 

84 - 102 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

  

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Anniette Lindvall  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
Analys studieresultat, dialog med barn- och utbildningsförvaltningen KS § 84/2017 

  

Kommunstyrelsens månadsrapport april 2017 KS § 85/2017 

  

Uppföljning av socialnämndens arbete med att få budget i balans KS § 86/2017 

  

Avgifter inom avdelningen för vård och omsorg samt avdelningen för 

funktionsstöd från 2017-01-01 

KS § 87/2017 

  

Redovisning, målområdesberedningen för attraktivitet och infrastruktur KS § 88/2017 

  

Styrdokument och taxor för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen KS § 89/2017 

  

Redovisning från partierna av användning av det kommunala partistödet KS § 90/2017 

  

Förfrågan om delägarskap i Inera AB  KS § 91/2017 

  

Införande av plattor för digitala utskick av handlingar KS § 92/2017 

  

Förslag till nominering av begravningsombud   KS § 93/2017 

  

Sammanställning med redovisning av interkommual ersättning 

vuxenutbildning  

KS § 94/2017 

  

Sammanställning av inkomna synpunkter till kommunstyrelsen andra 

halvåret 2016 

KS § 95/2017 

  

Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal  

4 år 2016 

KS § 96/2017 

  

Svar på  motion från Virosa Viberg (SD) om verksamheter och ljudnivå på 

Lindesbergs stadsbibliotek 

KS § 97/2017 

  

Svar på  motion från Bengt Evertsson (MP) om biblioteket som mötesplats 

med verksamhet i ständig utveckling 

KS § 98/2017 

  

Svar på medborgarförslag om att iordningställa simbassängen i annexet till 

Ekbackaskolan i Fellningsbro 

KS § 99/2017 

  

Delegationsärenden KS § 100/2017 

  

Meddelanden KS § 101/2017 

  

Informationsärenden KS § 102/2017 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 84/2017   Dnr: KS 2017/257 

 

Analys studieresultat, dialog med barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppföljande redovisning sker vid 

kommunstyrelsens sammanträde i december. 

Ärendebeskrivning 

 

Björn Österby, strateg, Peter Lundell, verksamhetschef grundskola och Henrik 

Arenvang, förvaltningschef berättare om meritvärde och måluppfyllelse inom 

grundskolan samt hur förvaltningen arbetar för att nå målen. Tre av de viktigaste 

områdena för förvaltningen att arbeta med för att nå målen är att fokusera på; 

 Ledare (rektorer, förskolechefer, bitr. rektorer) ska ges förutsättningar för 

att vara pedagogiska ledare.  

 Likartat arbetssätt (struktur) och forskningsbaserad undervisning 

 Rekrytera och behålla personal, samt fortbildning av personal (gäller alla 

verksamheter). 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tacka 

för informationen och att uppföljande redovisning sker vid kommunstyrelsens 

sammanträde i december. 

 

 
________ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 85/2017   Dnr: KS 2017/151 

 

Kommunstyrelsens månadsrapport april 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen har tagit del av månadsuppföljningen för april 2017. 

Samtliga nämnder och utskott uppmanas att följa budget. 

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomienheten lämnad in månadsuppföljning för april den 22 maj 2017.  

 
Uppföljningen visar bland annat; 

 

Helårsprognosen för tillväxtförvaltningen är en budget i balans efter fyra månader 

och kommunledningskontoret prognostiserar ett underskott på -2 Mnkr vilket till 

viss del grundar sig på felaktig kostnadsjustering inom måltidsverksamheten.  

 

Prognosen för 2017 för Barn- och utbildningsnämndens 11 verksamheter är ett 

underskott mot budget med -1,0 Mnkr. Det är inom verksamhet grundskola som 

behoven är större än anslagen budget. I grunden är underskottet över -3,0 Mnkr men 

prognosen bygger på att del av underskottet finansieras genom många mindre 

överskott och ökade intäkter 2017. Det gör prognosen osäker så tidigt på året. 

 

Siffrorna för socialförvaltningen januari-april påvisar en budgetavvikelse på -16,0 

mnkr, i denna avvikelse finns bl.a. återsökning från migrationsverket som sker 

kvartalsvis.  

 

Efter justering blir budgetavvikelsen -9,0 mnkr. 

 

Underskottet beror på bland annat ökat antal ärenden inom funktionsstöd samt 

externa placeringar inom individ och familjs verksamhet.  

 

Vård och omsorg har förbättrat budgetavvikelsen, de har erhållit intäkter med 5,7 

mnkr för helåret från Socialstyrelsen som finansierar hemtjänsten. 

 

Inom samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen är budgeten i balans där bland annat 

stadsarkitektkontoret och mätningskontoret uppvisar överskott.  

________ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 86/2017   Dnr: KS 2017/151 

 

Uppföljning av socialnämndens arbete med att få budget i balans 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. Uppföljande redovisning ska ske vid 

kommunstyrelsens sammanträde i september. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Förvaltningschef Madde Gustavsson redogör för socialnämndens arbete med att 

få budgeten i balans. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tacka 

för informationen. Uppföljande redovisning ska ske vid kommunstyrelsens 

sammanträde i september. 

 

________ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 87/2017   Dnr: KS 2017/204 

 

Avgifter inom avdelningen för vård och omsorg samt 

avdelningen för funktionsstöd  

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 Lindesbergs kommun höjer sin taxa för samtliga avgifter för vård och 

omsorg och vissa avgifter inom funktionsstöd från 1772 kr per månad 

till 2 013 kr per månad i enlighet med det belopp som 

högkostnadsskyddet ger utrymme för. Högst en tolftedel av 0,5392 av 

prisbasbeloppet.  

 Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande 

prisbasbelopp. 

Ärendebeskrivning 

 
Socialförvaltningen har sett över taxan för Lindesbergs kommun avseende vård, 

omsorg och vissa avgifter inom funktionsstöd. Begäran har kommit från 

förvaltningen själv utifrån den lagändring inom Socialtjänstlagen 8 kap 5 § som 

trädde i kraft den 1 juli år 2016.  

 

Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet som 

kommunal hälso- och sjukvård får från och med den 1 juli år 2016 uppgå till högst 

en tolftedel av 0,5392 av prisbasbeloppet (tidigare 0,48).  

 

Lagändringen sammantaget med 2017 års prisbasbelopp 44 800 kronor innebär att 

maxtaxan per månad för år 2017 skulle kunna höjas från 1 772 kronor per månad till 

2 013 kronor per månad.  

 

Socialtjänstlagens 8 kap innebär även fortsättningsvis rätten för varje enskild att 

oavsett högkostnadsskyddets övre tak få sin avgift individuellt prövad utifrån 

ekonomiska förutsättningar. 

 

Socialnämnden beslutade den 16 mars 2017 § 33 att föreslå att kommunstyrelsen 

beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att:  

 

 Lindesbergs kommun höjer sin taxa för vård, omsorg och vissa avgifter inom 

funktionsstöd i enlighet med det belopp som högkostnadsskyddet i 8 kap 5 § 

Socialtjänstlagen ger utrymme för, från och med lagändringen som trädde i 

kraft den 1 juli år 2016.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 Samtliga avgifter i kommunens taxa för vård, omsorg och vissa avgifter 

inom funktionsstöd räknas upp med motsvarande höjning som det nya 

högskostnadsskyddet.  

 Även kommunens olika kostnader för mat höjs med motsvarande procentuell 

höjning.  

 Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande prisbasbelopp och 

därmed förändrad maxtaxa.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) och Susanne Karlsson (C) föreslår att 

kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar; 

 Lindesbergs kommun höjer sin taxa för samtliga avgifter för vård och 

omsorg och vissa avgifter inom funktionsstöd från 1772 kr per månad 

till 2 013 kr per månad i enlighet med det belopp som 

högkostnadsskyddet ger utrymme för. Högst en tolftedel av 0,5392 av 

prisbasbeloppet.  

 Avgifterna justeras årligen enligt förändringar av gällande 

prisbasbelopp.   

Per Söderlund (SD) föreslår att ärendet avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har 

beslutat enligt Irja Gustavssons (S) och Susanne Karlssons (C) förslag.  

Reservationer 

Per Söderlund (SD) och Virosa Viberg (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån till eget förslag.  

________ 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 88/2017   Dnr: AKK2016/402 

 

Redovisning, målområdesberedningen för attraktivitet och 

infrastruktur 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Redovisningen om målområdesbredningen för attraktivitet och infrastruktur från 

tillväxtförvaltningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2016 att 

kommunstyrelsen ansvarar för att respektive frågor överlämnas till rätt 

instans. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 8 november 2016 att uppdra till 

förvaltningschefen att plocka ut de delar som tillhör tillväxtutskottets 

uppdrag och redovisa vad som pågår och vad som eventuellt behöver 

arbetas vidare med.  

 

Den 7 februari 2017 informerade förvaltningschef Merit Israelsson om att 

hon gått igenom slutrapporten och enkätsvaren. Flertalet av sakerna som 

lyfts arbetar tillväxtförvaltningen med. Främst fiber, kollektivtrafik och 

gång- och cykelvägar.  

 

Tillväxtutskottet beslutade den 7 februari 2017 § 21 att skrivelsen med 

lägesrapport i alla utskottets frågor ska redovisas tillväxtutskottets 

sammanträde den 4 april 2017. 

 

Förvaltningschef Merit Israelsson inkom den 29 mars 2017 med en 

tjänsteskrivelse med redovisning om målområdesberedningen för 

attraktivitet och infrastruktur för tillväxtförvaltningen för antagande. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 4 april 2017 § 51 att föreslå att kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta; 

 

Redovisningen om målområdesbredningen för attraktivitet och infrastruktur från 

tillväxtförvaltningen godkänns. 

________ 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 89/2017   Dnr: KS 2017/80 

 

Styrdokument och taxor för Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar; 

 

Taxor som tidigare gällt för Bergslagens kommunalteknik ska även gälla för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Ärendebeskrivning 

 

Med anledning av att Bergslagens kommunalteknik bytte namn till 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen den 1 januari 2017, måste även 

förbundets styrdokument och taxor, som är antagna i respektive kommun, 

uppdateras med rätt namn. Revideringen gäller styrdokument och taxor som är 

antagna i respektive kommunfullmäktige. 

 

Direktionen för Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade den 3 februari 

2017 § 4 att föreslå att medlemskommunerna; Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och 

Lindesbergs kommun, att besluta om att styrdokument och taxor som tidigare 

gällt för Bergslagens kommunalteknik även ska gälla för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

 

________ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 90/2017   Dnr: KS 2017/137 

 

Redovisning från partierna av användning av det kommunala 

partistödet 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen överlämnar partiernas redovisningar av användning av partistöd 

2016 till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arvodesgrupp ska se över redovisningen av det kommunala 

partistödet i samråd med Sveriges kommuner och landsting. Återrapportering ska 

ske i december.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jonas Kleber (C) föreslår att den politiskt tillsatta arvodesgruppen ska se över 

redovisningen av partistödet i samråd med Sveriges kommuner och landsting.  

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår återrapport ska ske i december.  

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 91/2017   Dnr: KS 2017/154 

 

Förfrågan om delägarskap i Inera AB  

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 
 

 Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 

aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

 

 Finansiering sker ur det egna kapitalet. 

Ärendebeskrivning 

 

Sedan styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) den 7 oktober 2016 

beslutade att godkänna att SKL Företag AB förvärvar Inera AB, har nu samtliga 

landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten av sina aktier i 

företaget till SKL Företag AB.  

 

Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017. 

 

Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i 

Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av 

företagets tjänster. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 92/2017   Dnr: KS 2017/180 

 

Införande av plattor för digitala utskick av handlingar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att arbeta för att rationalisera bort 

kostnaderna för plattorna till 2018. Återrapport med åtgärdsplan ska 

återrapporteras i oktober. 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta; 

 Plattor ska användas för digitala utskick av handlingar till kommunens 

politiska sammanträden. Inga handlingar kommer att tryckas på papper 

till ledamöter och ersättare.  

 Kostnaden på ca 400.000 kr/år tas ur kommunstyrelsens budget.  

 Kommunfullmäktige ska börja få sina handlingar digitalt senast i 

december 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har sedan 2012 haft digitala utskick. För att förenkla 

hanteringen av utskicken och kompletteringar av handlingar föreslås alla 

nämnder och utskott få sina handlingar digitalt.  

 

Detta kommer att vara det enda sättet som handlingar skickas ut och alla 

ledamöter och ersättare i kommunens nämnder, utskott samt kommunfullmäktige 

kommer på sikt att tilldelas en platta. Gällande utskick av socialnämndens 

handlingar kommer möjligheten att även skicka ut handlingar som innehåller 

sekretess utredas.  

 

Handlingar kommer kunna laddas ner till plattan om man bor så att man har 

begränsad uppkoppling till internet.  

 

Utbildning kommer att genomföras för att ge politikerna kunskapen i hur plattan 

och systemet för handlingarna fungerar. Plattan ska endast användas för det 

politiska uppdraget och avtal kommer att skrivas under när plattan hämtas ut.  

 

För de politiker som har uppdrag i både Lindesbergs kommun och Region 

Örebro län har ett avtal upprättats så att endast den kommunala plattan kommer 

att användas för både uppdragen.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Lindesbergs kommun har nyligen bytt ärendehanteringssystem och knutet till 

detta finns ett system för digitala utskick.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen förslår 

kommunfullmäktige att besluta; 

 Plattor ska användas för digitala utskick av handlingar till kommunens 

politiska sammanträden. Inga handlingar kommer att tryckas på papper 

till ledamöter och ersättare.  

 Kostnaden på ca 400.000 kr/år tas ur kommunstyrelsens budget.  

 Kommunfullmäktige ska börja få sina handlingar digitalt senast i 

december 2017.  

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår ett tillägg, att kommunstyrelsen uppdrar till 

kommunchefen att arbeta för att rationalisera bort kostnaderna för plattorna till 

2018. Återrapport med åtgärdsplan ska återrapporteras i oktober.  

 

________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

Kommunchefen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 93/2017   Dnr: KS 2017/230 

 

Förslag till nominering av begravningsombud   

Kommunstyrelsens beslut 

 
Carl Henrik Ling föreslås som begravningsombud för perioden 2017-2018. 

Ärendebeskrivning 

 

När en församling är huvudman för bengravningsverksamheten, ska 

länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur 

församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.  

 

Lindesbergs kommun förordnade Per Carlström som begravningsombud för 

2015 – 2018 men efter att han avsade sig uppdraget i september 2016 har 

positionen varit vakant.  

 

Lindesbergs kommun ska därmed föreslå Länsstyrelsen i Dalarna att de utser ett 

nytt begravningsombud för Lindesbergs kommun.  

 

Carl Henrik Ling har nu anmält intresse att bli begravningsombud för 

Lindesbergs kommun 2017-2018.  

 

________ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Länsstyrelsen i Dalarna (inkl. ansökan) 

 
Meddelas för kännedom: 

Carl Henrik Ling 
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Kommunstyrelsen  
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KS § 94/2017   Dnr: KS 2017/8 

 

Sammanställning med redovisning av interkommunal ersättning 

vuxenutbildning  

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av interkommunal ersättning för 

vuxenutbildning för perioden 2016-12-03 – 2017-04-26. 

Ärendebeskrivning 

 

Kanslienheten har sammanställt en redovisning över ansökningar och beslut om 

interkommunal ersättning för vuxenutbildning för perioden 2016-12-03 – 2017-

04-26 

 

________ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 95/2017   Dnr: AKK2016/2 

 

Sammanställning av inkomna synpunkter till kommunstyrelsen 

andra halvåret 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och ger kommunchefen i uppdrag att 

utreda hur synpunktshanteringen kan förbättras.  

 

Ärendebeskrivning 

I arbetet med ständiga förbättringar av kommunens verksamheter är det viktigt 

att ta tillvara beröm, förslag, klagomål och synpunkter som kommer från 

invånare och medarbetare. Det är också ett sätt att följa upp verksamheten.  

 

Till kommunstyrelsens diarium har sammanlagt 42 beröm, förslag, klagomål och 

synpunkter inkommit för andra halvåret 2016, vilket kan jämföras med första 

halvåret då det inkom 40. Av dessa är 8 förslag, 18 klagomål, 15 synpunkter och 

ett beröm. I 22 av synpunkterna finns återkoppling registrerat och i 6 av 

synpunkterna önskades ingen återkoppling. Det saknas notering om återkoppling 

i 14 av de inkomna synpunkterna. Det behöver inte innebära att personen inte 

fått någon återkoppling, utan det kan innebära att den som besvarat synpunkten 

missat att även skicka svaret till kommunens e-postlåda. Det visar dock på att 

rutinen för återkoppling inte följs. När återkoppling ges bemöts de flesta av 

synpunkterna med hur kommunen arbetar med frågan och i några fall har 

synpunkten lett till förändringar och förbättringar.  

 

Kommunstyrelsen beslutade i april 2016 att kommunchefen får i uppdrag att se 

över rutinerna för hur medborgarna får svar på inlämnade beröm, förslag, 

klagomål och synpunkter, och återkomma till kommunstyrelsen med förslag till 

åtgärder.  

 

Om man jämför återkopplingsfrekvensen så är den högre år 2016 än år 2015, 

vilket innebär att det är registrerat att fler personer får återkoppling på sin 

synpunkt. I de fall notering om återkoppling saknas för andra halvåret 2016 är 

samtliga i de fall där synpunkten tillhör de gemensamma organisationerna i 

Samhällsbyggnad Bergslagen. När synpunkten överlämnas till dessa instanser 

besvaras de enligt deras interna rutiner, vilket innebär att det med största 

sannolikhet är att återkopplingen tillbaka till kommunstyrelsens diarium inte 

fungerar. För att undvika att detta ska ske framöver föreslås att webbverktyget 

ses över, så att synpunkter går direkt till Samhällsbyggnad Bergslagen, istället 

för ”omvägen” via kommunstyrelsens diarium.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Utöver detta bedöms de befintliga rutinerna fungera tillfredsställande. Det som 

skulle kunna utredas vidare är om rutinerna är ändamålsenliga, det vill säga om 

hanteringen leder till förbättringar i verksamheten som är till nytta för 

medborgarna ställt mot den administration rutinen medför. För att undersöka om 

det skulle gå att förbättra synpunktshanteringen föreslås att detta ska utredas 

vidare.   

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunchefen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 96/2017   Dnr: KS 2017/249 

 

Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal  

4 år 2016 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen överlämnar redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 4 

år 2016 till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

 
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis 

rapportera till Inspektionen för vård och omsorg biståndsbeslut som inte verkställts 

inom tre månader efter beslutsdatum. 

  

Rapporteringen ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige i en 

statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även 

ange vilka typer av bistånd och insatser besluten gäller samt hur lång tid som 

förflutit från dagen för respektive beslut.  

 

Socialnämnden inkom den 19 maj 2017 med redovisning av ej verkställda beslut 

för kvartal 4 2017.  

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 97/2017   Dnr: AKK2016/420 

 

Svar på motion från Virosa Viberg (SD) om verksamheter och 

ljudnivå på Lindesbergs stadsbibliotek 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 
 

Virosa Viberg (SD) föreslår i en motion daterad den 17 november 2016 att 

kommunstyrelsen ska hitta lämpliga lokaler för alla verksamheter som idag bedrivs i 

biblioteket samt att inte tillåta alkoholpåverkade människor uppehålla sig i 

densamma.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2016 § 179 att remittera ärendet 

till kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till tillväxtutkottet för svar på motionen. 

Kulturchef Kristina Öster framför i en tjänsteskrivelse att de förslag som lämnas i 

motionen står i motsatsförhållande till bibliotekens uppdrag som det är formulerat i 

bibliotekslagen.  

 

Hon framför även att bibliotekslagen betonar att biblioteken är tillgängliga för alla. 

Det är därför mycket svårt att annat än tillfälligt stänga av någon från att använda 

biblioteken. Hur biblioteken arbetar med alkoholpåverkade människor är en 

verksamhetsfråga. Bibliotekspersonalen har i uppdrag att se till att miljön på 

biblioteket är sådan att alla kan trivas. Metoderna för detta är under ständig 

utveckling och förvaltningen har fullt förtroende för medarbetarnas kompetens i 

frågan.   

 

Tillväxtutskottet beslutade den 9 maj 2017 § 83 att föreslå att kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta:  

 
Motionen besvaras med kulturchefens tjänsteskrivelse daterat den 27 april 2017.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 

att kommunfullmäktige beslutar:  

 

Motionen besvaras med kulturchefens tjänsteskrivelse daterat den 27 april 2017. 

Motionen anses därmed besvarad. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Virosa Viberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 

kommunfullmäktige antar motionen.  

Kristine Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 

kommunfullmäktige avslår motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har 

beslutat enligt Kristine Anderssons (S) förslag.  

Reservationer 

Virosa Viberg (SD) och Per Söderlund (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån till eget förslag.  

________ 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 98/2017   Dnr: AKK2016/381 

 

Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om biblioteket som 

mötesplats med verksamhet i ständig utveckling 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

 

 Motionen besvaras med kulturchefens tjänsteskrivelse daterad den 27 april 

2017.  

 En genomlysning ska göras av centralortens befintliga bibliotek. 

 Motionen anses därmed besvarad.  

Ärendebeskrivning 

 

Bengt Evertsson (MP) inkom den 26 oktober 2016 med en motion där han 

föreslår att; 

 Lindesbergs kommun ritar ett nytt huvudbibliotek i centralorten i ett 

plan, för förbättrad tillgänglighet och modernare ”infrastruktur” 

 Lindesbergs kommun gör en genomlysning av det befintliga 

huvudbiblioteket för att bedöma hur det uppfyller dagens krav på 

arbetsmiljö, verksamheter mm. 

 Nytt huvudbibliotek skapas med bla. café, förbättrad utställningsdel, 

moderna tysta miljöer och en integrerad kulturhistorisk 

museiavdelning, plats för föredrag, medborgarmöten mm. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2016 § 177 att remittera motionen 

till kommunstyreslen.  

 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till tillväxtutkottet för svar på motionen. 

Kulturchef Kristina Öster framför i en tjänsteskrivelse att de förslag som lämnas i 

motionen skulle utveckla biblioteksverksamheten och stärka möjligheten att arbeta 

med uppdraget som det är formulerat i Bibliotekslagen men att det är en fråga om 

stora ekonomiska investeringar som måste vägas mot andra strategiska prioriteringar 

i kommunen.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 

att kommunfullmäktige beslutar:  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Motionen besvaras med kulturchefens tjänsteskrivelse daterat den 27 april 2017. 

Motionen anses därmed besvarad. 

Bengt Storbacka (S) föreslår i tillägg att En genomlysning ska göras av centralortens 

befintliga bibliotek. 

________ 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2017-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 99/2017   Dnr: KS 2017/41 

 

Svar på medborgarförslag om att iordningställa simbassängen i 

annexet till Ekbackens skola i Fellingsbro 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Medborgarförslaget besvaras med remissvar med yttrande från 

landsbygdsutvecklare och fritidskonsulenten daterat den 8 maj 2017. 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

Ärendebeskrivning 

 

Ett medborgarförslag inkom den 30 januari 2017. Förslagställaren föreslår att 

simbassängen i annexet till Ekbackens skola i Fellingsbro ska iordningställas och 

styrketräning ska kunna utföras i anslutning till bassängen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2017 att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Medborgarförslaget remitterades den 30 mars 2017 till tillväxtutskottet för 

yttrande senast den 20 augusti 2017.  

 

Tillväxtutskottet beslutade den 9 maj 2017 § 68 att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar; 

 

Medborgarförslaget besvaras med remissvar med yttrande från 

landsbygdsutvecklare och fritidskonsulenten daterat den 8 maj 2017. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 

att kommunfullmäktige beslutar:  

 

Medborgarförslaget besvaras med remissvar med yttrande från 

landsbygdsutvecklare och fritidskonsulenten daterat den 8 maj 2017. 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

 

________ 

Meddelas för kännedom: 

Förslagställaren (Inkl. skrivelse) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 100/2017 

 

Delegationsärenden 

2017-05-15 Delegationsbeslut Avtal om fastighetsreglering för 

fastigheten Torp 1:27 och Torp 3:2 Dnr KS 2017/244 

  

 

2017-05-09 Begäran om utlämnande av allmän handling - 

besvärshänvisning  

  

 

2017-05-09 Begäran om utlämnande av allmänna handlingar - 

besvärshänvisning  

  

 

2017-05-09 Begäran om utlämnande av allmänna handlingar - 

besvärshänvisning  

  

 

2017-05-15 Tillförordnad personalchef 21 maj 2017 utses Maria 

Elisson och den 26 maj 2017 utses Karin Bergström-

Ingvarsson   

  

 

2017-05-03 Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om 

tillstånd att bygga och använda en kraftledning för en ny 

40kV kraftledning i markkabelutförande inom området 

Sörlunda, söder om Lindesjön Ärende 2016-102574 Dnr 

KS 2017/85 

  

 

2017-05-18 Tillförordnad förvaltningschef för tillväxtförvaltningen 

under 22-26 maj 2017 utses Magnus Sjöberg    

  

 

2017-04-20 Delegationsbeslut med yttrande över tillstånd för 

kameraövervakning med drönare för Sveriges 

Lantbruksuniversitet  Dnr KS 2017/187 

  

 

2017-04-20 Delegationsbeslut med yttrande över  tillstånd för 

kameraövervakning med drönare för Spotscale  Dnr KS 

2017/156 

  

 

2017-04-20 Delegationsbeslut med yttrande över tillstånd för 

kameraövervakning mot stöld och åverkan i restaurang 

Picasso Frövi Dnr KS 2017/171 
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2017-04-20 Delegationsbeslut med yttrande över  tillstånd för 

kameraövervakning med drönare för Geomatikk Survey 

AS  Dnr KS 2017/188 

  

 

2017-04-20 Delegationsbeslut med yttrande över tillstånd för 

kameraövervakning med drönare för SCIOR 

Geomanagament AB  Dnr KS 2017/126 

  

 

2017-04-21 Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om 

tillstånd för anordnande av Första Maj-demonstration 

från Socialdemokraterna   Dnr KS 2017/133 

  

 

2017-04-21 Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om 

löpartävling "Fröviloppet" för Frövi IK Friidrott    

  

 

2017-04-21 Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om 

mimfestival från Lindesbergs kommun, 

Socialförvaltningen, Funktionsstöd  

  

 

2017-04-25 Delegationsbeslut med yttrande över tillstånd för 

uteservering för Lindesbergs Salladsbar  

  

 

2017-04-25 Delegationsbeslut med yttrande över tillstånd för 

gatupratare för Solguns Optik AB  

  

 

2017-04-25 Delegationsbeslut med yttrande över marknad för 

fordonsdelar samt loppisförsäljning från Svenska 

Opelklubben   

  

 

2017-04-28 Delegationsbeslut med yttrande över valborgsfirande, 

inkl. brasa och fyrverkeri från Fellingsbro Hembygds- 

och Fornminnesförening   

  

 

2017-04-28 Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om 

fyrverkerier på Valborg för Pyro Event AB, 

A185.520/2017  

  

 

2017-05-08 Delegationsbeslut med yttrande om ansökan att anordna 

Lindedagen  

  

 

2017-05-09 Delegationsbeslut med yttrande om ansökan av 

löpartävling i Lindesbergs tätort   

  

 

2017-05-10 Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om   
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information i anslutning till Krisberedskapsveckan    

 

2017-05-10 Delegationsbeslut med yttrande över fordonsutställning 

med tillhörande cruising   

  

 

2017-05-18 Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om 

dansuppvisning i samband med midsommarfirande i 

Oscarsparken    

  

 

2017-04-27 Delegationsbeslut Avtal för rekrytering av 

näringslivschef tillika förvaltningschef för 

tillväxtförvaltningen Dnr KS 2017/118 

  

 

2017-04-27 Delegationsbeslut om huvudöverenskommelse om lön 

och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 16 - 

prolongerad - med svenska kommunalarbetarförbundet, 

cirkulär 17:16.  

  

 

2017-05-08 Delegationsbeslut om huvudöverenskommelse om lön 

och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 17 - med 

OFRs  förbundsområde allmän kommunal verksamhet  

  

 

2017-05-08 Ramavtal för riksidrottsgymnasieverksamheten, RIG 

2017/18-2019/20 RF Dnr 260/17-

550@Delegationsbeslut Ramavtal för 

riksidrottsgymnasieverksamheten, RIG 2017/18-2019/20 

RF Dnr 260/17-550  

  

 

2017-05-10 Begäran om utlämnande av allmänna handlingar - 

besvärshänvisning  

  

 

2017-05-12 Delegationsbeslut med antagande av bestämmelserna 

enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor 

för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 16 -  

  

 

 

2017-05-19 Delegationsbeslut med ansökan om utvecklingsmedel 

folkbibliotek läslustprojekt Örebro län läser 2018 Dnr 

KS 2017/250 

  

 

2017-05-19 Delegationsbeslut/ Remiss  Dnr KS 2017/149   
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2017-05-03 Delegationsbeslut vuxenutbildning Svenska som 

andraspråk grund kvällstid i Örebro - Bifall Dnr KS 

2017/8 

  

 

2017-05-03 Delegationsbeslut om svenska som andraspråk grund, 

kvällstid, i Örebro - Bifall   Dnr KS 2017/8 

  

 

2017-05-03 Ansökan om Akutsjukvård 200p VOA 2 150p, Spec.ped 

100p, Psykiatri 1 100p, Etik 100p, Medicin 2 100p, 

Gymnasiearbete 100p.  Dnr KS 2017/8 

  

 

2017-05-08 Delegationsbeslut vuxentutbildning vård- och 

omsorgsutbildning 4 terminer  Dnr KS 2017/8 

  

 

2017-05-10 Delegationsbeslut vuxenutbildning om fysik 2 100p i 

Örebro - bifall  Dnr KS 2017/8 

  

 

2017-05-18 Delegationsbeslut vuxenutbildning Svenska på distans i 

Salems kommun Dnr KS 2017/8 

  

 

2017-05-17 Attestantförteckning för politisk verksamhet 2017    

 

Kommunstyrelsens beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna 
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KS § 101/2017 

 

Meddelanden 

2017-04-10 BUN § 76 Månadsuppföljning mars 2017    

 

2017-04-12 Information om delaktighet, tillgänglighet och jämlikhet 

för personer med synskador  

  

 

2017-04-12 SN § 62 Funktionsnedsättning inget hinder, Lindesbergs 

kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016   

  

 

2017-04-12 SN § 59 Månadsrapport mars 2017 Dnr KS 2017/151   

 

 Dom med beslut om tillstånd för Linde Energi AB att på 

fasigheten Norslund 6:17 leda bort grundvatten för 

kylningsvattenförsörjning och reservvattenförsörjning 

med mera målnr M 7429-16  

  

 

2017-02-17 Protokoll för Samordningsförbundet i Norra Örebro län, 

SOFINT 2017-02-17 Dnr KS 2017/114 

  

 

2017-03-30 Årsmötesprotokoll för Leader Mälardalen 2017    

 

2017-04-05 Protokoll från Kommunövergripande samverkansgrupp, 

KÖS 2017-04-05  

  

 

2017-04-12 Ljusnarsbergs kommun KF § 16 Ansökan om 

medlemskap i Nerikes Brandkår  

  

 

2017-04-19 Beslut § 70 översyn av delegationsordningen från 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen   

  

 

2017-04-24 Beslut § 67 Solfångare och solceller, riktlinjer för 

hantering av bygglov  

  

 

2017-04-26 Beslut enligt 2 kap. 13-14 §§ kulturmiljölagen 

(1988:950) gällande fornlämning Linde 484:1 inom 

fastigheten Lindesås 1:1 i Lindesbergs kommun   

  

 

2017-05-05 Protokoll från årsmöte Intresseföreningen Bergslaget 

2017-05-05  
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2017-05-12 Laga kraft Detaljplan för Näsbybacka 33:8 Frövi Dnr S-

2015-208:35 Dnr AKK2015/213 

  

 

2017-05-12 Rapport Företagsklimat 2016 - en servicemätning av 

kommunernas myndighetsutövning   

  

 

2017-05-12 Beslut om tillstånd att placera ut milstolpar i Örebro län  

 

  

2017-04-28 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen § 50 

investeringsuppföljning per 2017-03-31  

  

 

2017-04-28 Prognos med uppföljning per 2017-03-31 för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  

  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna 
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KS § 102/17 

 

Informationsärenden 

 Kommunstyrelsen kommer att ha ett extra sammanträde den 15 augusti 

9.00 samt extra kommunfullmäktige den 24 augusti 17.00. 

 Information om Vätternvattenprojektet kommer att ges vid 

informationsmöte den 13 juni och vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 19 juni.  


