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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-06-13  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-06-13 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 Kanslienheten 

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

 

 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-12:00 

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: 

 

 

Övriga deltagare: 

John Omoomian (S) för vakant (C) 

 

 

Christer Lenke, kommunchef 

Gunilla Sandgren, ekonomichef 

Sofie Östlund, sekreterare  

Margareta Ahlm (S) 

Maria Odheim Nielsen (V) 

Christina Pettersson (C) 

Inger Griberg (MP) 

 
  
Utses att justera Kristine Andersson (S) med Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare. 
Justeringens plats 

och tid: 
Justering sker på sekreterarens rum torsdag 22 juni. 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Sofie Östlund 

 

Paragraf 
 

103 - 123 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Pär-Ove Lindqvist 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-06-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 

Mål och budget 2018-2020 §103/17 

  

Kommunstyrelsens månadsrapport maj 2017 §104/17 

  

Reviderat styrdokument kris och beredskap för mandatperioden 

2015-2018 

§105/17 

  

Anslag för revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen 2017 

§106/17 

  

Dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insats - 

förslag 

§107/17 

  

Förslag till nya föreskrifter för Notkojuddens naturreservat  §108/17 

  

Uppföljning av ungdomspolitisk strategi 2016 §109/17 

  

Samråd om översiktsiktsplan för Hällefors kommun §110/17 

  

Samråd om översiktsplan för Arboga kommun  §111/17 

  

Uppföljning av Funktionsnedsättning inget hinder 2016 §112/17 

  

Revidering av styrnings- och ledningssystem för 

kommunkoncernen 

§113/17 

  

Bidrag för Örebro läns nämndemannaförening 2017 §114/17 

  

Framtagande av ny detaljplan för Hästen 1:2, Lindesås 1:1 

Kristinaskolan 

§115/17 

  

Framtagande av ny detaljplan Sjövallen torp 1:127 §116/17 

  

Svar på motion från Ingrid Åberg (KD) om iordningställande 

av kolonilotter  

§117/17 

  

Svar på medborgarförslag om att bygga lägenheter i Frövi §118/17 

  

Dialog Linde Stadshus  §119/17 

  

Ny detaljplan för Brodalen 1:1 ny grundskola i Lindesberg §120/17 
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Kommunstyrelsen 
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2017-06-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

  

Delegationsärenden §121/17 

  

Meddelanden §122/17 

  

Informationsärenden §123/17 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-06-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§103/17   Dnr: KS 2017/135 

 

Mål och budget 2018-2020 

Beslut 

 Preliminära budgetramar för åren 2018-2020 gäller enligt tidigare 

antagen Verksamhetsplan. 

 Nämnderna ska besluta om konsekvensbeskrivningar som fokuserar på 

effekterna för verksamheten av de givna ramarna. 

Konsekvensbeskrivningarna ska lämnas till ekonomienheten senast 4 

september. 

 

Ärendebeskrivning 

I tidigare antagen VP är följande ramar antagna: 

 VP 2018 VP 2019 VP 2020 

Revision 0,9 0,9 0,9 

Kommunstyrelse 243,2 238,1 238,7 

Barn- och 

utbildningsnämnd 

588,6 583,0 583,0 

Socialnämnd 498,8 498,8 498,8 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen 

12,8 12,8 12,8 

Effektivisering 1% avgår  -13,0 -13,0 

Summa nämnder  1344,3 1320,6 1321,2 

Finansiering 1358,6 1345,5 1334,9 

Årets resultat 14,3 24,9 13,7 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 

 Preliminära budgetramar för åren 2018-2020 gäller enligt tidigare 

antagen Verksamhetsplan. 

 

 Nämnderna ska besluta om konsekvensbeskrivningar som fokuserar på 

effekterna för verksamheten av de givna ramarna. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-06-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Konsekvensbeskrivningarna ska lämnas till ekonomienheten senast 4 

september. 

 

_____ 

 

 

 
Meddelas för åtgärd: 

Ekonomienheten 

 

För kännedom: 

Ekonomienheten 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-06-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§104/17   Dnr: KS 2017/151 

 

Kommunstyrelsens månadsrapport maj 2017 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen har tagit del av månadsuppföljningen för maj 2017. Samtliga 

nämnder och utskott uppmanas att följa budget.  

 

Kommunstyrelsen uppdrar till samtliga nämnder och utskott att till 

kommunstyrelsens sammamanträde den 19 september ta fram åtgärdsplaner för 

hur respektive nämnd/utskott arbetar med budgetunderskotten. 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomienheten inkom den 12 juni med kommunstyrelsens månadsrapport för 

maj 2017. 

Tillväxtutskottet 

Helårsprognosen för Tillväxtförvaltningen är efter fem månader 2,0 mnkr. Den 

positiva helårsavvikelsen är inom arbetsmarknadsenheten och beror främst på att 

intäkterna från migrationsverket är högre än budgeterat. 

Utskottet för stöd och strategi 

IT-enhetens negativa avvikelse beror på ökade licenskostnader i samband med 

uppgradering av kommunens datasystem samt att dygnet-runt beredskapen på 

kritiska system inte är fullt finansierad. 

Måltidsenheten redovisar ett underskott på 2,0 Mnkr. En utredning pågår om 

justering av kostnadsbudgeteringen. 

Barn- och utbildningsnämnd 

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. 7 av 12 skolenheter har ett underskott mot 

anslagen budget. Prognosen bygger på att del av underskottet finansieras genom 

många mindre överskott och ökade intäkter 2017. Det gör prognosen osäker så 

tidigt på året 

Socialnämnd 

Prognosen gällande helår för Socialförvaltningen är -21,9 mnkr och 

budgetavvikelsen per den sista maj påvisar -12.2 miljoner kronor, dock finns 

vissa lönebidrag och annat som justerar avvikelsen till -11,3 miljoner kronor. 
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Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-06-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunens likviditet per den 31 maj 2017: 184,1 miljoner kronor, vilket är 30,8 

miljoner kronor mindre än 31 maj 2016 då det var 214,9 miljoner kronor. 

Koncernens likviditet per den 31 maj 2017: 273,4 miljoner kronor, vilket är 57,6 

miljoner kronor mindre än 160531 då det var 331,0 miljoner kronor. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 

Kommunstyrelsen har tagit del av månadsuppföljningen för maj 2017. Samtliga 

nämnder och utskott uppmanas att följa budget.  

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår ett tilläggsyrkande: 

 

Kommunstyrelsen uppdrar till samtliga nämnder och utskott att till 

kommunstyrelsens sammamanträde den 19 september ta fram åtgärdsplaner för 

hur respektive nämnd/utskott arbetar med budgetunderskotten. 

 

Beslutsgång 

 

Kommunstyrelsen beslutade först i enlighet med ordförande Irja Gustavssons (S) 

förslag, därefter beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Pär-Ove Lindqvists 

(M) tilläggsförslag.  

 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd: 

Ekonomienheten 

 

För kännedom: 

Ekonomienheten 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-06-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§105/17   Dnr: KS 2017/239 

 

Reviderat styrdokument kris och beredskap för mandatperioden 

2015-2018 

Beslut 

Reviderat styrdokument kris och beredskap för mandatperioden 2015-2018 

antas.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ersätter årligen 

kommunerna, enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544), med ett 

fastställt be-lopp. För Lindesbergs kommun innebär det ca 630 tkr. Åtagandet 

innebär att kommunen ska uppfylla en god beredskap inför extra ordinära 

händelser i freds-tid och vid höjd beredskap.  

 

Lindesbergs kommun har sedan mars 2011 ett samverkansavtal med Nerikes 

brandkår om krisberedskap och säkerhetsarbete, vilket innebär att Lindesbergs 

kommun köper 50 procents tjänst för detta arbete (säkerhetskoordinator).  

 

Styrdokumentet innehåller bland annat en beskrivning av arbete och åtgärder 

som kommunen ska göra under mandatperioden för att reducera eller ta bort 

risker och sårbarheter samt hur man ökar förmågan att kontinuerligt bedriva 

samhällsviktig verksamhet. Syftet med dokumentet är att ge en samlad bild över 

krisberedskapsarbetet i Lindesbergs kommun under mandatperioden 2015-2018.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 2016 § 24 att anta styrdokument 

kris och beredskap för mandatperioden 2015-2018. En revidering har gjorts av 

styrdokumentet för kris och beredskap daterat den 20 april 2017. Revideringen 

innehåller bland annat bestämmelser om samverkansersättning. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar:  

Reviderat styrdokument kris och beredskap för mandatperioden 2015-2018 

antas.  
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_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

 

För kännedom: 

Kommunchef 

Länsstyrelsen Örebro län   
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-06-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§106/17   Dnr: KS 2017/205 

 

Anslag för revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

2017 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

En höjning av revisorernas budget accepteras inte. Budget för revisorerna i 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 2017 förblir oförändrad. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Revisorerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom den 6 april med en 

skrivelse. I skrivelsen anges att anslaget för revisorernas budget minskat med 

100 00 kronor mellan 2016 och 2017.  

 

Revisorerna menar att anslaget för 2017 bör vara på samma nivå som 2016. 

Vidare önskar revisorerna påpeka olämpligheten i att direktionen i 

Samhällsbyggnadsförbundet beslutar om budget för revisorerna då dessa har att 

granska revisionen.  

 

Övriga medlemskommuners inställning till den föreslagna ökade budgeten för 

revisionerna i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är att budgeten för 2017 

ska vara oförändrad.  

Förvaltningens förslag till beslutet 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

En höjning av revisorernas budget accepteras inte. Budget för revisorerna i 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 2017 förblir oförändrad. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 
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§107/17   Dnr: KS 2017/153 

 

Dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insats - 

förslag 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplan för elevhälsans 

informationshantering och journalföring.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Arkivarie Johan Hagsmo tillsammans med medicinskt ledningsansvarig 

skolsköterska Ann-Marie Naulén Lundin, 

presenterade Rutiner för elevhälsans medicinska insatsinformationshantering 

och journalföring 2017 för barn- och utbildningsnämnden den 13 februari 2017. 

 

För att underlätta inför beslut har dokumenthanteringsplanen avskilts 

och sammanställts till ett eget dokument – Dokumenthanteringsplan för 

elevhälsans medicinska insats. 

 

Ingen ny information har lagts till i dokumenthanteringsplanen – allt är 

taget från Rutiner för elevhälsans medicinska insatsinformationshantering 

och journalföring 2017 som presenterades för 

Barn- och utbildningsnämnden den 13 februari 2017. 

 

Enligt kommunalt arkivreglemente, antaget av KF § 73/2015, punkt 3 och fem, 

ska kommunstyrelsen som är arkivmyndighet fastställa 

dokumenthanteringsplanen.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 13 mars 2017 att föreslå 

kommunstyrelsen besluta: 

 

Kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplan för elevhälsans 

informationshantering och journalföring. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Arkivarie 

 

För kännedom: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 
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§108/17   Dnr: KS 2017/200 

 

Förslag till nya föreskrifter för Notkojuddens naturreservat  

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Förslag till nya föreskrifter för Notkojudden daterad den 31 mars 2017 antas. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Lindesbergs kommun beslutade den 20 september 2010 att bilda naturreservat 

Notkojudden KF § 65. Det beslutades också i enlighet med 2§ förordningen 

(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, att Lindesbergs kommun ska 

vara förvaltare av naturreservatet.  

 

Vid bildandet av naturreservatet tillhörde marken Lindesbergs kommun, varvid 

inga föreskrifter enligt 7 kap 6§ miljöbalken in i beslutet. Den 16 december 2016 

såldes fastigheten till ett privat bolag. Lindesbergs kommun har dock fortfarande 

ansvaret för att reservatet förvaltas enligt syfte och skötselplan. 

 

För att kommunen ska ha rätt att utföra de åtgärder som krävs för att förvalta 

reservatet måste Lindesbergs kommun besluta om nya föreskrifter för att 

försäkra sig om rätten att utföra åtgärder. 

 

Förvaltningens förslag till beslutet 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade den 31 mars 2017 att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige i Lindesberg att besluta: 

 

Förslag till nya föreskrifter för Notkojudden daterad den 31 mars 2017 antas. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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§109/17   Dnr: KS 2017/215 

 

Uppföljning av ungdomspolitisk strategi 2016 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Ingen förlängning av dokumentet sker. Frågan överlämnas till arbetet med ny 

styrmodell som syftar till att få in de tvärgående processerna kopplade till social 

hållbarhet och mänskliga rättigheter i den ordinarie målstyrningen, samt till 

projekt Samordning av barn- och ungdomsarbetet. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunfullmäktige antog ungdomspolitisk strategi den 8 april 2014 som gäller 

till och med 2016. Förslaget arbetades fram av en partiövergripande 

fullmäktigeberedning som hade till uppdrag att identifiera ungdomars olika 

förutsättningar och behov samt att bereda och lägga förslag till långsiktig och 

hållbar ungdomspolitik. Beredningen skulle i sitt arbete även uppmärksamma 

unga med funktionsnedsättning och deras tillgång till välfärd och inflytande, 

vilket inkluderar behov av bostäder och arbete, samt utveckla möjligheter för 

unga med behov av särskilt stöd.  

 

I strategin finns ett avsnitt om organisation och uppföljning:  

”Unga, 13-25 år, är medborgare som i hög grad rör sig mellan och inom 

kommunens olika verksamheter och ansvarsområden. Ett utvecklat och 

systematiskt samarbete och samverkan mellan kommunens nämnder, 

förvaltningar, verksamheter och bolag är därför en förutsättning för att målen i 

den ungdomspolitiska strategin ska nås. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för det ungdomspolitiska arbetet. Nämnderna ska 

redovisa till kommunstyrelsen de åtgärder som planeras och/eller genomförts i 

enlighet med den ungdomspolitiska strategin. Kommunstyrelsen redovisar 

årligen till kommunfullmäktige, med start 2015, hur arbetet med den 

ungdomspolitiska strategin fortskrider.  

 

Politiker och representanter för kommunens förvaltningar träffar årligen unga i 

kommunen för diskussion om gemensamma frågeställningar.”  

 

Eftersom strategin gäller för samtliga nämnder och förvaltningar har 

förvaltningarna gjort uppföljning av hur nämnderna/förvaltningarna arbetat i 

enlighet med den ungdomspolitiska strategin. I bifogad bilaga finns resultatet av 

indikatorerna redovisat och bedömning av hur indikatorerna bidragit till 
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måluppfyllelsen. Det finns även redovisat hur respektive nämnd/förvaltning 

arbetat med de åtgärder som planerats och/eller genomförts i enlighet med 

målen.  

 

Resultatet visar att nämndens/förvaltningens åtgärder och arbetssätt ännu inte 

påverkat måluppfyllelsen positivt. Inget av målen har uppfyllts i sin helhet 

utifrån indikatorernas resultat.  

 

Dokumentet gäller till och med 2016 och förslaget är att ingen förlängning av 

dokumentet sker. Frågan överlämnas till det arbete som har påbörjats i den 

kommunövergripande kvalitetsgruppen med att förändra styrmodellen så att de 

tvärgående processerna kopplade till mänskliga rättigheter och social hållbarhet 

arbetas in i den ordinarie målstyrningen. Syftet är att få större genomslagskraft 

för frågor kopplade till exempelvis jämställdhet och folkhälsa, samt för olika 

grupper såsom barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning och 

personer med annat ursprung.  

 

Dessutom har folkhälsoteamet fått i uppdrag av ledningsgruppen att samordna 

barn- och ungdomsarbetet i Lindesbergs kommun. Syftet med projektet är att 

samordna kommunens pågående och planerade barn- och ungdomsarbete för att 

uppnå effektivitet, samsyn, implementera ungdomspolitisk strategi och 

barnkonventionen i kommunens organisation samt att uppnå goda livsvillkor, 

levnadsvanor och hälsa för barn och ungdomar.  

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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§110/17   Dnr: KS 2017/229 

 

Samråd om översiktsiktsplan för Hällefors kommun 

Beslut 

 

 Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2017 antas 

som Lindesbergs kommuns yttrande i ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 

Samråd över förslag till ny översiktsplan för Hällefors kommun pågår från den 

28 april till den 4 augusti. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) för 

Hällefors kommun ingår också i översiktsplanen. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har upprättat ett förslag till 

översiktsplan. Planens syfte är skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av 

Hällefors kommun genom att hänvisa olika typer av markanvändning till de 

platser som är bäst lämpade. Planen ska bland annat utreda framtida bostads- och 

verksamhetsområden, lokalisera värdefulla tätortsnära grönområden, utreda 

lämplig utvidgning av industrimark samt utveckling av kommunens tätorter och 

landsbygden. 

 

Mark och exploateringsingenjören inkom den 10 maj med en tjänsteskrivelse där 

han skriver att Lindesbergs kommun inte har någonting att invända gällande 

samrådshandlingen för översiktsplan för Hällefors kommun.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2017 antas 

som Lindesbergs kommuns yttrande i ärendet. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-06-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§111/17   Dnr: KS 2017/246 

 

Samråd om översiktsplan för Arboga kommun  

Beslut 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens yttrande daterad 31 maj 2017 antas 

som Lindesbergs kommuns yttrande i ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Reviderad översiktsplan för Arboga kommun har upprättats och skickats ut för 

samråd under tiden 9 maj till och med den 9 juli 2017. Samrådet ger allmänheten 

och andra berörda möjlighet att påverka innehållet och hjälper Arboga kommun att 

förbättra översiktsplanen.  

 

Länsstyrelsen ska enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 10 § verka för att sådana 

om användning av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner 

samordnas på ett lämpligt sätt. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har 

bjudits in till samråd enligt 3 kap. 10§ PBL. Inför yttrande för det 

planeringsunderlag som har betydelse från mellankommunala intressen eller annan 

synpunkt. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen inkom den 31maj 2017 med ett yttrande 

om översiktsplan för Arboga kommun. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens yttrande daterad 31 maj 2017 antas 

som Lindesbergs kommuns yttrande i ärendet. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-06-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§112/17   Dnr: KS 2017/233 

 

Uppföljning av Funktionsnedsättning inget hinder 2016 

 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Ingen förlängning av dokumentet sker, frågan överlämnas till arbetet med ny 

styrmodell som syftar till att få in de tvärgående processerna kopplade till social 

hållbarhet och mänskliga rättigheter i den ordinarie målstyrningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog Funktionsnedsättning inget hinder den 11 december 

2012.  

 

I december 2006 antogs konventionen om mänskliga rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning av FN:s generalförsamling. Den är en fortsättning på 

det arbete som pågår med att få till stånd internationella regler om personer med 

funktionsnedsättnings rätt till delaktighet och jämlikhet. Den nya konventionen 

undertecknades av Sverige i mars 2007. Konventionen skapar i sig inte några nya 

rättigheter utan syftet är att undanröja hinder för personer med 

funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Alla 

samhällsområden täcks av reglerna. 

 

Syftet med Funktionsnedsättning inget hinder är att med utgångspunkt från FN:s 

standardregler kunna: 

 Införliva hänsynstagande till funktionsnedsatta, när den kommunala 

politiken fattar sina beslut inom respektive område. 

 Sträva efter att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter 

till delaktighet och likabehandling. 

 Stimulera intresset för att ta hänsyn till funktionsnedsatta i samtliga 

verksamhetsplaner och i det dagliga arbetet. 

 

I dokumentet framgår att kommunstyrelsen beslutar när och hur målområdena i 

programmet ska följas upp och i vilken form redovisningen ska ske. När 

kommunstyrelsen beslutade om årshjul för planering och uppföljning för år 2016 

fanns det med att programmet skulle följas upp under året.  

 

I programmet står tydligt vilka förvaltningar/bolag/funktioner som ansvarar för 

aktiviteterna i programmet. Förvaltningarna och bolagen har redovisat vad som 

genomförts till och med år 2016.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-06-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Dokumentet gäller till och med 2016 och förslaget är att ingen förlängning av 

dokumentet sker. Frågan överlämnas till det arbete som har påbörjats i den 

kommunövergripande kvalitetsgruppen med att förändra styrmodellen så att de 

tvärgående processerna kopplade till mänskliga rättigheter och social hållbarhet 

arbetas in i den ordinarie målstyrningen. Syftet är att få större genomslagskraft 

för frågor kopplade till exempelvis jämställdhet och folkhälsa, samt för olika 

grupper såsom barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning och 

personer med annat ursprung.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

  

Ingen förlängning av dokumentet sker, frågan överlämnas till arbetet med ny 

styrmodell som syftar till att få in de tvärgående processerna kopplade till social 

hållbarhet och mänskliga rättigheter i den ordinarie målstyrningen. 

 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-06-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§113/17   Dnr: KS 2017/234 

 

Revidering av styrnings- och ledningssystem för 

kommunkoncernen 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 Det reviderade förslaget av dokumentet Styrnings- och ledningssystem för 

kommunkoncernen daterad 10 maj 2017 antas. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Två revisionsgranskningar år 2013, en om intern kontroll och en om 

kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas verksamheter, visade att 

kommunens arbete i dessa frågor behövde utvecklas. Som en följd av det antogs 

dokumentet Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen för att få en ny 

struktur och systematik i kommunens styrnings- och ledningssystem. 

Dokumentet ger ett samlat grepp kring verksamheternas planering, uppföljning, 

internkontroll och övergripande kvalitetsarbete. Kommunfullmäktige beslutade i 

samband med antagandet att en utvärdering ska göras år 2017.  

Vid en genomgång av dokumentet konstateras att det i stort beskriver det 

kommunövergripande arbete som genomförs varje år med planering och 

uppföljning, samt beskrivning av hur styrmodellen är uppbyggd med de olika 

nivåernas ansvar. Det som är inaktuellt är de hänvisningar som finns till den 

föregående utvecklingsstrategin som gällde 2014-2016. Flera stycken skulle 

behöva uppdateras så att det följer den nya utvecklingsstrategin. I övrigt är det 

några mindre ändringar och benämningar som behöver justeras på grund av 

inaktualitet.  

Ledningsgruppen har givit den kommunövergripande kvalitetsgruppen i uppdrag 

att undersöka om det skulle vara aktuellt att se över den nuvarande styrmodellen, 

dels för att förenkla den och dels för att även få in mer värdebaserade aspekter 

som komplement till den formella styrningen. Syftet med det skulle vara att få 

mer genomslagskraft i organisationen för de tvärgående processerna som är 

kopplade till mänskliga rättigheter såsom jämställhet och folkhälsa, samt för 

olika grupper såsom barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning 

och personer med annat ursprung. I dagsläget finns dessa processer i parallella 

spår genom olika separata styrdokument som inte på ett tydligt sätt är kopplade 

till den ordinarie styrningen, vilket gör att helhetsgreppet försvinner och 

styrkraften blir sämre.  

 

Med anledning av detta föreslås att de inaktuella delarna i dokumentet Styrnings- 

och ledningssystem för kommunkoncernen revideras och att det mer omfattande 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-06-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

arbetet med att först utvärdera och därefter förenkla och förändra styrmodellen 

fortsätter.  

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Det reviderade förslaget av dokumentet Styrnings- och ledningssystem för 

kommunkoncernen daterad 10 maj 2017 antas. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-06-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§114/17   Dnr: KS 2017/247 

 

Bidrag för Örebro läns nämndemannaförening 2017 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag med hänvisning till att 

verksamheten vid tingsrätten är en statlig angelägenhet. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Örebro läns nämndemannaförening inkom den 2 maj 2017 med en ansökan om 

bidrag med 9 900 kronor.  

 
I Lindesberg finns 11 nämndemän i tingsrätt som utses av kommunfullmäktige, 

föreningen ansöker om bidrag för de nämndemän som fullmäktige i Lindesberg har 

utsett. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag med hänvisning till att 

verksamheten vid tingsrätten är en statlig angelägenhet. 

 

 

_____ 

 
Meddelas för kännedom: 

Örebro läns nämndemannaförening  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-06-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§115/17   Dnr: KS 2017/254 

 

Framtagande av ny detaljplan för Hästen 1:2, Lindesås 1:1 

Kristinaskolan 

 

Beslut 

 

Näringslivsenheten uppdras att fortsätta arbeta med markanvisningsavtalet för 

Hästen 1:2 från Lindesbergsbostäder AB. 

 

Ärendebeskrivning 

 

I samband med att övriga grundskolor i Lindesbergs tätort byggs ut avser 

Lindesbergsbostäder AB (LIBO) att iordningställa Kristinaskolan till bostäder 

samt utveckla intilliggande skolområde. För att detta ska vara möjligt krävs en 

planändring. 

Mark- och exploateringsingenjören inkom med en tjänsteskrivelse den 18 maj 

2017 för antagande.  

 

Tillväxtutskottet beslutade den 31 maj att föreslå kommunstyrelsen att besluta: 


Näringslivsenheten uppdras att fortsätta arbeta med markanvisningsavtal för Hästen 

1:2 från Lindesbergsbostäder AB. 
 

Förvaltningens förslag  

 

Uppdra åt näringslivsenheten att fortgå med markanvisningsavtal för Hästen 1:2 

från Lindesbergsbostäder AB. 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Näringslivsenheten   
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-06-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§116/17   Dnr: KS 2017/255 

 

Framtagande av ny detaljplan Sjövallen torp 1:127 

 

Beslut 

 

Näringslivsenheten uppdras att fortsätta arbeta med markanvisningsavtal för 

Sjövallen torp 1:127 från Lindesbergsbostäder AB. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Lindesbergs kommun eftersträvar att skapa en viss planberedskap. Idag finns det 

inga tomter för flerbostadshus planerade i Frövi. Lindesbergsbostäder AB 

(LIBO)  har efterfrågat ett markanvisningsavtal gällande ”Sjövallen” i Frövi. I 

samband med detta har ytterligare en intressent gjort förfrågande gällande 

markanvisning inom delar av området. Området utgörs idag av gräsytor, planerat 

såsom parkmark. I dess sydvästra del återfinns båtklubben i Frövis anläggning. 

 

Mark- och exploateringsingenjören inkom med en tjänsteskrivelse den 18 maj 

2017 för antagande.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen får i uppdrag att ta fram en ny 

detaljplan för Sjövallen torp 1:127 i Frövi. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 31 maj 2017 föreslå kommunstyrelsen besluta: 

Näringslivsenheten uppdras att fortsätta arbeta med markanvisningsavtal för 

Sjövallen torp 1:127 från Lindesbergsbostäder AB. 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Näringslivsenheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§117/17   Dnr: AKK2016/441 

 

Svar på motion från Ingrid Åberg (KD) om iordningställande av 

kolonilotter  

Beslut 

 

Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen att 

detaljplanelägga område för kolonilotter.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Motionen bifalls och arbetet med att detaljplanelägga området påbörjas enligt 

remissvar från Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen daterat 19 april 2017.   

 

Ärendebeskrivning 

 

Ingrid Åberg (KD) inkom den 29 november 2016 med en motion om 

iordningställande av kolonilotter. Den 29 november 2016 väcktes ärendet i 

komunfullmäktige KF § 180. 

 

Kommunstyrelsen remitterade den 21 februari 2017 ärendet till 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.  

 

Den 19 april inkom samhällsbyggnadsförvaltningen med ett yttrande. I svaret 

står att samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen inte har något att erinra mot 

iordningställande av mark för kolonilotter med byggrätt. Etableringen måste 

dock föregås av detaljplaneläggning. Stadsarkitektkontoret kan vara behjälpliga 

vid utredning av lämplig lokalisering av ett koloniområde.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen beslutade den 19 april 2017 att ställa sig 

bakom förvaltningens förslag till yttrande och överlämna det till Lindesbergs 

kommun. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår: 

 

Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen att 

detaljplanelägga område för kolonilotter.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen bifalls och arbetet med att detaljplanelägga området påbörjas enligt 

remissvar från Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen daterat 19 april 2017.  
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_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-06-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§118/17   Dnr: AKK2016/374 

 

Svar på medborgarförslag om att bygga lägenheter i Frövi 

Beslut 

 

Medborgarförslaget besvaras med kommunchefens tjänsteskrivelse daterad den 

17 maj 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Den 24 oktober inkom ett medborgarförslag till Lindesbergs kommun. 

Medborgarförslaget handlade om att fastigheten där matbutiken Tempo i Frövi 

tidigare låg skulle kunna användas för bostadsbygge.  

 

Den 29 november 2016 väcktes ärendet i kommunfullmäktige KF § 168. 

Kommunstyrelsen remitterade den 21 februari 2017 ärendet till Fastigheter i 

Linde AB. 

 

Den 16 maj 2017 inkom Fastigheter i Linde AB med svar på remissen. I svaret 

står att för att köpa fastigheten i fråga för att bygga enkla och billiga hyresrätter 

kommer att innebära diverse utmaningar. När kommunen eller dess bolag ensidigt 

söker köpa fastigheter tenderar försäljningspriset hamna i den högre skalan då 

befintlig fastighetsägare har en exklusiv förhandlingsposition. Läget på fastigheten i 

fråga och då främst närheten till järnvägen kommer att medföra en något dyrare 

byggnadsteknisk lösning. Fastigheten har dock ett attraktivt läge i Frövi och kan 

vara aktuell för inköp av kommunkoncernen i ett läge där prisnivån kan säkerställas 

på ett betryggande sätt. 

 

Förvaltningens förslag till beslutet 

 

Kommunchef Christer Lenke inkom den 17 maj 2017 med en tjänsteskrivelse där 

han föreslår: 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara 

medborgarförslaget med tjänsteskrivelse från kommunchefen den 17 maj.  

 

_____ 

 
Meddelas för kännedom: 

Förslagställaren 

Fastigheter i Linde AB 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-06-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§119/17    

 

Dialog Linde Stadshus  

Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska kommunstyrelsen föra dialog 

med Linde stadshus VD för Linde Stadshus, Christer Lenke informerar 

kommunstyrelsen om hur Linde Stadshus uppfyllt sina mål för 2016.  

 

Linde Stadshus syfte är att ansvara för samordning, utveckling och styrning av 

Stadshuskoncernen. Samordna ägarstyrningen gentemot övriga koncernbolag 

och samordna framtagandet av strategiska planer för bolaget och övriga 

koncernbolag. Ägandemässigt och operativt ska Linde Stadshus AB ansvara för 

samordning av övriga koncernbolags ekonomi och redovisning.  

 

Verksamhetsmål för Linde stadshus för 2016 var att samordna ägarstyrning 

avseende övriga koncernbolag och koncernens ekonomi samt redovisning. Den 

31 december 2016 visar uppföljning att kontrollplaner samt månadsredovisning 

av koncernekonomin utförs. 

 

En del av demokratimål för Linde Stadshus år 2016 var att alltid prioritera 

transparens. Målet var att organisationen ska präglas av öppenhet och goda 

relationer. Utfallet visade den 31 december att målet uppnåtts genom att 

organisation deltagit näringslivets frukostmöten.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen.  
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§120/17   Dnr: AKK2016/408 

 

Ny detaljplan för Brodalen 1:1 ny grundskola i Lindesberg 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Detaljplan för del av Brodalen 1:1 med flera i Lindesberg antas.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har på uppdrag av Lindesbergs 

kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för Brodalen 1:1 med flera i 

Lindesberg. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av skola, 

utbyggnation av befintlig skola och idrottsområde. Syftet är även att fortsatt 

möjliggöra för naturmark och ishall för att skapa ett pedagogiskt, mångsidigt och 

naturnära skolområde. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen beslutade den 16 maj 2016 att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 

Detaljplan för del av Brodalen 1:1 med flera i Lindesberg antas.  

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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§121/17 

 

Delegationsärenden 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Jesper Almlöf 

2017-05-04 Servitutsavtal på grund av planerade förändringar i 

elnätet för fastigheten Guldsmedshyttan 4:42 för E.ON 

Elnät Sverige AB Dnr  

  

Jeanette Andersson 

2017-05-24 Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om 

bygglov för inglasat uterum för Lindesås 1:1 Lindesbergs 

Stadshotell AB - ingen erinran Dnr  

  

Gunnar Jaxell 

2017-05-22 Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om 

tillstånd för Linde City för Linde Vårmarknad i centrala 

Lindesberg 26-27 maj 2017 Dnr  

  

 

2017-05-24 Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om 

tillstånd för Nationaldagsfirande i Oscarsparken för 

tillväxtförvaltningen 2017 Dnr  

  

 

2017-05-24 Delegationsbeslut med yttrande över byggnadsställning 

på södra Torggatan 8  Dnr  

  

 

2017-05-29 Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om 

tillstånd för karnevalståg och examensmarsch för 

Lindeskolan 2017 Dnr  

  

 

2017-05-29 Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om 

tillstånd för bakluckeloppis 12 juni 2017 för Villaägarna 

i Lindesbergs kommun Dnr  

  

 

Christer Lenke 

2017-05-18 Delegationsbeslut Tillägg till hyresavtal hyreskontrakt 

för Lindesbergs kommuns verksamhetslokaler - 

hyresrabatt, reducering Dnr  

  

 

2017-05-23 TF kommunchef den 26 maj 2017 Dnr    

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (33)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-06-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Catrine Pernros-Eriksson 

2017-05-22 Delegationsbeslut vuxenutbildning Svenska som 

andraspråk 1 kvällstid i Örebro - Bifall Dnr KS 2017/8 

  

 

2017-05-23 Delegationsbeslut vuxenutbildning Engelska grund 

delkurs 3 Samhällskunskap 1b kvällskurs i Örebro - 

Bifall Dnr KS 2017/8 

  

 

2017-05-29 Delegationsbeslut vuxenutbildning barnskötarutbildning 

i Kumla - Avslag Dnr KS 2017/8 

  

 

2017-05-29 Delegationsbeslut Sfi-utbildning kurs B i Örebro - 

Avslag Dnr KS 2017/8 

  

 

2017-05-31 Delegationsbeslut vuxenutbildning Automationstekniker 

i Örebro - Bifall Dnr KS 2017/8 

  

 

2017-06-01 Delegationsbeslut vuxenutbildning Kemi 1 i Örebro - 

Bifall Dnr KS 2017/8 

  

 

2017-06-01 Delegationsbeslut vuxenutbildning Engelska 6 100 

poäng Svenska som andraspråk 2 100 poäng kväll i 

Örebro Dnr KS 2017/8 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§122/17 

 

Meddelanden 

Beslut 

Redovisade meddelanden läggs till handlingarna 

Jesper Almlöf 

2017-05-16 Beslut bostadsbyggande Kyrkberget 18:2 Dnr 577-6958-

2016 Dnr AKK2016/54 

  

Merit Israelsson 

2017-05-23 Slutrapport NNRs kommungranskning 2016 

regeltillämpning Dnr  

  

Gunnar Jaxell 

2017-05-29 Delegationsbeslut med yttrande över information om 

kollektivtrafikresande vid resecentrum i Lindesberg  Dnr  

  

Christer Lenke 

2017-05-11 Ljusnarsbergs kommun KF § 39 Granskning av 

underhåll inom VA-verksamheten, Bergslagens 

kommunalteknik Dnr  

  

 

2017-05-12 Protokoll från Specifikt samverkansråd för folkhälsa, 

social välfärd 12 maj 2017 Dnr  

  

 

2017-05-12 Protokoll för Regionalt samverkansråd 12 maj 2017 Dnr    

 

2017-05-16 Samhällsbyggnadsnämnden § 88 Månadsuppföljning 

april 2017 Dnr KS 2017/151 

  

 

2017-05-18 ÖN § 28 Ekonomisk rapport per 30 april 2017 Dnr    

 

2017-05-19 Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning Ramsberg 

125:1, Lindesbergs kommun, Västmanland, Örebro län  

Dnr  

  

 

2017-05-23 Rapport från Folkbildningsrådet Folkbildning med 

asylsökande 2016 Dnr  

  

 

2017-05-31 Beslut om lokala trafikföreskrifter om 

hastighetsbegränsning på väg 773 genom Hidingen Dnr 

258-3157-2016 Dnr  
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Airie Tervaniemi 

2017-05-23 Minnesanteckningar från Öppet samråd Finskt 

Förvaltningsområde 23 maj 2017 Dnr  
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Kommunstyrelsen 
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2017-06-13  
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§123/17 

 

Informationsärenden 

 

 Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande och 

oppositionsrådet föreslås till trästrategigruppen.  

 


