
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 
 

 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00–13:30 

Beslutande: Irja Gustavsson, ordförande (S) 

Linda Svahn (S) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Kristine Andersson (S) § 138-143, § 145-163 

Daniel Andersson (S) 

Anniette Lindvall (M) 

Jonas Bernström (S) 

Virosa Viberg (SD) 

Jonas Kleber (C) 

Ingrid Åberg (KD) 

Susanne Karlsson (C) 

Bengt Evertsson (MP) 

 
Tjänstgörande 

ersättare: 
John Omoomian (S) för Bengt Storbacka (S) § 138-143, § 145-163 

Hans-Olof Hake (S) för vakant (C) 

Mats Seijboldt (SD) för Per Söderlund (SD) 

 
Övriga deltagare: Malin Ekholm, sekreterare 

Christer Lenke, kommunchef 

Ida Frödén, kanslichef 

Anders Andersson, kanslichef Ljusnarsbergs kommun 

Gert Stark, ordförande i överförmyndarnämnden 

Malin Sjöberg, kommunstrateg 

Anette Persson, controller 

Kerstin Rogermyr, enhetsansvarig ekonomienheten 

Louise Auer, kostchef 

Peter Björklund, folkhälsostrateg 

Jan Hansson (M), ej tjänstgörande ersättare 

Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 

 
Utses att justera 

 
Susanne Karlsson (C) med Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare 

Justeringens plats 

och tid: 
Kanslienheten tisdagen den 26 september 2017. 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Malin Ekholm 

 

Paragraf 
 

§ 138 - 163 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Susanne Karlsson  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen (beslutande) 

Sammanträdesdatum 2017-09-19 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 Kanslienheten 

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

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

Dialog med överförmyndarnämnden 2017 KS § 138/2017 

  

Kostnadsbudgetering måltider inom Lindesbergs kommun, 

tilläggsbudget  

KS § 139/2017 

  

Delårsrapport januari- juni 2017  KS § 140/2017 

  

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 för alla 

nämnder 

KS § 141/2017 

  

Uppföljning av internkontroll januari-juni 2017 för alla 

nämnder 

KS § 142/2017 

  

Månadsrapport för augusti 2017, redovisning av åtgärdsplaner  KS § 143/2017 

  

Svar på revisionsrapport- Granskning av kommunens styrning, 

kontroll och uppföljning av projekt och investeringar 

KS § 144/2017 

  

Projekt förenklad styrmodell KS § 145/2017 

  

Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB KS § 146/2017 

  

Elektrifiering av fordonsmarknaden i Lindesberg KS § 147/2017 

  

Remissvar- För en jämlik hälsa i Örebro län KS § 148/2017 

  

Svar på revisionsrapport - Arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda 

KS § 149/2017 

  

Riktlinjer för avgift för kost i grupp- och servicebostad inom 

avdelning för funktionsstyrd 

KS § 150/2017 

  

Remissvar- Förslag för en stärkt minoritetspolitik SOU 2017:60 KS § 151/2017 

  

Ansökan från Ljusnarsbergs kommun om medlemskap i 

Nerikes Brandkår 

KS § 152/2017 

  

Remissvar - Kulturgaranti för Örebro län  KS § 153/2017 

  

Remissvar- Villkorlig frigivning - förstärkta åtgärder mot 

återfall i brott SOU 2017:61 

KS § 154/2017 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Tillägg i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagen för ny lag om e-cigaretter 

KS § 155/2017 

  

Vätternvattenprojektet KS § 156/2017 

  

Redovisning av motioner överlåtna till nämnder per den 5 juli 

2017 

KS § 157/2017 

  

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per 

den 5 juli 2017 

KS § 158/2017 

  

Svar på motion från Ingrid Åberg (KD) om högre kvalitet inom 

äldreomsorgen utan ökade kostnader  

KS § 159/2017 

  

Svar på medborgarförslag om att förändra bil bron vid södra 

infarten i Lindesberg 

KS § 160/2017 

  

Svar på medborgarförslag om att byta ut farthinder söder om 

Lindesberg mot fartgupp 

KS § 161/2017 

  

Delegationsärenden KS § 162/2017 

  

Meddelanden KS § 163/2017 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 138/2017   Dnr: KS 2017/336 

 

Dialog med överförmyndarnämnden 2017 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Kanslichef för överförmyndarnämnden i Ljusnarsbergs kommun Anders 

Andersson och överförmyndarnämndens ordförande Gert Stark informerar 

kommunstyrelsen om det aktuella läget inom Bergslagens överförmyndarnämnd. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 139/2017   Dnr: KS 2017/332 

 

Kostnadsbudgetering måltider inom Lindesbergs kommun, 

tilläggsbudget  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 I tilläggsbudget anvisa 2 miljoner kronor till barn-och 

utbildningsnämnden  

 I tilläggsbudget anvisa 1 miljon kronor till socialnämnden för ökade 

måltidskostnader efter samtal med socialförvaltningen utifrån de antagna 

höjda avgifterna för mat.  

 Finansiering sker genom att kommunens budgeterade resultat minskas 

med 3 miljoner kronor 2017.  

 En detaljerad redovisning av kostnaden för styckpriset per portion för 

både socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 

Redovisningens ska återrapporteras vid sammanträdet den 19 december 

2017. 

Ärendebeskrivning 

Inom kommunens måltidsverksamhet antogs 2014 en köp- och säljmodell, 

kostnadsbudgetering. Det innebär att barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden betalar portionspriser till måltidsverksamheten baserat på antalet 

portioner som serveras i verksamheterna. Under år 2017 prognostiseras ett 

underskott för måltidsverksamheten på ca 3 miljoner kronor. De främsta 

orsakerna till det är att verksamheterna utökats i volym både inom barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden, utan att detta kompenserats 

måltidsverksamheten. Cirka 50 procent av den ökande volymen kommer från att 

en ny förskola öppnats i Frövi. Cirka 20 procent av den ökande kostnaden beror 

på en felaktig kostnadsfördelning, vilket uppmärksammades när produktionen av 

mat till vård- och omsorg flyttades från Storåskolan till andra enheter. Cirka 30 

procent av den ökande kostnaden kommer från att man inom vård- och omsorg 

haft ökade beställningar av livsmedelsinköp till de särskilda boenden och de 

kostnaderna belastar måltidsverksamheten. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 I tilläggsbudget anvisa 2 miljoner kronor till barn-och 

utbildningsnämnden och 1 miljon kronor till socialnämnden för ökade 

måltidskostnader 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 Finansiering sker genom att kommunens budgeterade resultat minskas 

med 3 miljoner kronor 2017.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Linda Svahn (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag med tillägget: 

 En detaljerad redovisning av kostnaden för styckpriset per portion för 

både socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 

Redovisningens ska återrapporteras vid sammanträdet den 19 december 

2017. 

Pär- Ove Lindqvist (M) stödjer förvaltningens förslag samt Linda Svahns (S) 

tilläggsförslag.  

Mats Seijboldt (SD) föreslår kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 

förslag.  

Virosa Viberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avslå 

förvaltningens förslag detta för att: 

 Kostnadsökningen beror på antalet ökade ensamkommande barn och 

kommunen bör söka medel för de höjda avgifterna istället för att 

kommunen ska stå för utgifterna.  

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 

förvaltningens förslag med tillägget att en dialog ska föras med 

socialförvaltningen utifrån de höjda taxorna.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Irja Gustavsson (S) förslag mot Virosa Vibergs (SD) 

förslag om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Irja 

Gustavssons (S) förslag.  

 

Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen kan besluta enligt Linda Svahns 

(S) tilläggsförslag.  Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Linda 

Svahns (S) tilläggsförslag.  

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har 

beslutat enligt Irja Gustavsson (S) förslag med Linda Svahns (S) tilläggsförslag.  

_______ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 140/2017   Dnr: KS 2017/337 

 

Delårsrapport januari- juni 2017  

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 Delårsrapporten per den 30 juni 2017 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomienheten inkom den 12 september 2017 med en delårsrapport januari-

juni 2017 för antagande. 

 

Kommunstrateg Malin Sjöberg informerar utskottet om hur det har gått med de 

uppsatta målen och indikatorerna för kommunen per den 30 juni 2017. 

Controller Anette Persson redogör kommunens ekonomiska resultat per den 30 

juni 2017.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta: 

 Delårsrapporten per den 30 juni 2017 godkänns.  

 

_____ 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 141/2017   Dnr: KS 2017/324 

 

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017 för alla 

nämnder 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

 Nämndernas verksamhetsberättelse januari- juni 2017 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomienheten inkom den 12 september 2017 med nämndernas 

verksamhetsberättelse januari- juni 2017 för antagande. Verksamhetsberättelsen 

är en samlad rapport över alla nämnders verksamhetsberättelser per den 30 juni 

2017.  

Ledamöternas förslag till beslut  

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta: 

 Nämndernas verksamhetsberättelse januari- juni 2017 godkänns. 

 

_____ 

Meddelas för åtgärd:  

Kommunfullmäktige 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 142/2017   Dnr: KS 2017/318 

  

Uppföljning av internkontroll januari-juni 2017 för alla nämnder 

Beslut 

 

Uppföljning av internkontroll januari- juni 2017 för alla nämnder godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomienheten inkom den 12 september med uppföljning av internkontroll 

januari- juni 2017 för alla nämnder för antagande. Uppföljningen innehåller alla 

nämnder samt utskotts uppföljning av internkontroll per den 30 juni 2017. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen besluta:  

 Uppföljning av internkontroll januari- juni 2017 för alla nämnder 

godkänns. 

 

_____ 
 

Meddelas för kännedom: 

Ekonomienheten 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Utskottet för stöd och strategi 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Tillväxtutskottet 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 143/2017   Dnr: KS 2017/151 

 

Månadsrapport för augusti 2017 med redovisning av 

åtgärdsplaner  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport augusti med åtgärdsplaner för alla 

nämnder.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2017 § 104 att samtliga nämnder och 

utskott ska ta fram åtgärdsplaner över hur nämnderna och utskotten arbetar med 

budgetunderskotten. Åtgärdsplanerna ska redovisas på kommunstyrelsens 

sammanträde den 19 september 2017.  

 Ekonomienheten inkom den 12 september 2017 med månadsrapport för augusti 

2017 med redovisning av alla nämndernas åtgärdsplaner.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen besluta: 

 Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för augusti 2017 med 

åtgärdsplaner för alla nämnder.  

 

______ 
 

Meddelas för kännedom: 

Ekonomienheten 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tillväxtutskottet 

Utskottet för stöd och strategi 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 144/2017   Dnr: KS 2017/275 

 

Svar på revisionsrapport- Granskning av kommunens styrning, 

kontroll och uppföljning av projekt och investeringar 

Beslut  

Revisionsrapporten granskning av kommunens styrning, kontroll och uppföljning 

av projekt och investeringar besvaras med ekonomichefens yttrande daterat den 

15 augusti 2017. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har revisionsfirman PWC 

genomfört ”granskning av kommunens syrning, kontroll och uppföljning av 

projekt och investeringar”.  

Rapporten inkom den 1 juni 2016 från Lindesbergs kommuns revisorer med 

önskan om skriftligt svar med kommentarer till granskningen om vilka åtgärder 

nämnden planerar att vidta, med svar senast den 26 september 2017.   

Ekonomichef inkom den 15 augusti med ett yttrande med kommentarer till 

revisionsrapporten för antagande.  

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen besluta:  

 Revisionsrapporten granskning av kommunens styrning, kontroll och 

uppföljning av projekt och investeringar besvaras med ekonomichefens 

yttrande daterat den 15 augusti 2017. 

 

_______ 

 
Meddelas för kännedom: 

Ekonomichef 

Revisorerna, Lindesbergs kommun 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 145/2017   Dnr: KS 2017/335 

 

Projekt förenklad styrmodell 

Beslut 

 Projektdirektivet för projekt förenklad styrmodell daterat den 8 

september 2017 antas.  

 Medel för deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk 

Förenklat och effektivt styrsystem på 25 000 kronor tas ur 

kommunchefens anslag för kommunutvecklande insatser.  

 Oppositionen erhåller en plats till i fokusgruppen. Förslag till ledamot 

presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstrategen Malin Sjöberg informerar om det nya projektet förenklad 

styrmodell. Syftet med en förenklad styrmodell är att knyta ihop lagstyrning, 

målstyrning och innehållet i olika styrdokument som, tillsammans med en 

gemensam värdegrund, i slutändan ska leda till en tydligare och mer 

sammanhållen styrning av kommunen. 

Syftet är också att få mer genomslagskraft i organisationen för de tvärgående 

processerna som är kopplade till social hållbarhet och mänskliga rättigheter 

såsom jämställhet och folkhälsa, samt för olika grupper såsom barn och unga, 

äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med annat ursprung. 

Projektet ska leda till en reviderad styrmodell som antas av kommunfullmäktige 

senast i februari 2019.  

 

Under tiden som reviderad styrmodell tas fram deltar delar av 

förvaltningschefsgruppen och kvalitetsgruppen i Sveriges Kommuners och 

Landstings nätverk Förenklat och effektivt styrsystem.  

 

Kommunstrateg Malin Sjöberg inom den 8 september 2017 med en 

tjänsteskrivelse för antagande.  

Ledamöternas förslag till beslut  

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår ett tillägg i projektdirektivet: 

 Oppositionen får en till plats i fokusgruppen. Förslag till ledamot till 

fokusgruppen ska inkomma till kommunstyrelsens sammanträde den 24 

oktober.  

Beslutsgång 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta 

enligt förvaltningens förslag med Pär-Ove Lindqvist (M) tilläggsförslag.  

 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag 

med Pär-Ove Lindqvist (M) tillägg.  

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstrateg 

Partiföreträde moderaterna 

 

Meddelas för kännedom: 

Kommunchef 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 146/2017   Dnr: KS 2017/331 

 

Utökad generell borgen för koncernen Linde Stadshus AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

 Bevilja utökad generell borgen avseende Linde Stadshuskoncernen för år 

2017 eller tills nytt beslut fattas. 

 Att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 831 920 000 

kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Beloppen specificeras 

enligt tabell nedan: 

 

Fastigheter i Linde AB 901 500 000 

Lindesbergsbostäder AB 805 420 000 

Linde Energi AB 125 000 000 

Summa koncernen Linde 

Stadshus AB 

1 831 920 000 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2016 § 185 om generell borgen för 

Linde Stadshus för år 2017 eller till nytt beslut fattas. Beloppet fastställdes till 

1 739 220 000 kronor. Ramen för Fastigheter i Linde AB var vid detta tillfälle 

oförändad i förhållande till 2016. Detta i avvaktande på den så kallade 

limitutredning som Kommuninvest skulle göra för att pröva om en höjning av 

nuvarande lånenivån kunde bli aktuell. Anledningen till detta var att 

investeringsbehovet var mycket stort i kommunkoncernen kommande år och 

extern finansiering krävs.  

 

Linde Stadshus AB:s styrelse har den 29 september 2017 § 14 beslutat att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en höjning av 

generella borgen för Fastigheter i Linde AB med 92 700 000 kronor. Utökningen 

avser lånefinansiering för ombyggnad Björkhagaskolan med 81 800 000 kronor 

och nytt ridhus med 10 900 000 kronor och ryms inom beviljad lånenivå.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta: 

 Bevilja utökad generell borgen avseende Linde 

Stadshuskoncernen för år 2017 eller tills nytt beslut fattas. 

 Att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda 

bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 

1 831 920 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beloppen specificeras enligt tabell nedan. 

Fastigheter i Linde AB 901 500 000 

Lindesbergsbostäder AB 805 420 000 

Linde Energi AB 125 000 000 

Summa koncernen Linde 

Stadshus AB 

1 831 920 000 

 

Ledamöternas förslag till beslut  

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

______ 

Meddelas för åtgärd 

Kommunfullmäktige 

 

Meddelas för kännedom: 

Linde Stadshus AB 

Ekonomichef 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 147/2017   Dnr: KS 2017/317 

 

Elektrifiering av fordonsmarknaden i Lindesberg 

Beslut 

 Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en utbyggnad av en publik 

infrastruktur för elektrifiering av fordonsmarknaden i Lindesbergs 

kommun  med Linde engergi AB som ansvarig i enlighet med förslag 

utarbetet av VD för Linde energi AB.  

 

 Kommunstyrelsen överlämnar förslag till investering och drift för 

projektet till budgetberedningen den 27 september.  

Ärendebeskrivning 

Det finns ett övergripande klimatmål i Sverige om fossiloberoende fordonsflotta 

år 2030. Kommunerna har en roll i omställningen till mer klimatsmarta 

bränslealternativ.  

Den 19 april 2016 på kommunfullmäktige väcktes motionen Laddstationer för 

elbilar i Lindesbergs kommun. Kommunfullmäktige beslutade § 62 2016 att ge i 

uppdrag till Linde energi uppdraget att utreda möjligheterna för 

laddningsstationer i Lindesbergs kommun och återkomma till kommunstyrelsen 

med förslag på upplägg. 

VD för Linde Energi Jens Isemo inkom den 22 augusti med information om 

elektrifieringen av fordonsmarknaden i Lindesbergs kommun.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Daniel Andersson (S), Bengt Storbacka (MP), Pär-Ove Lindqvist (M), Jonas 

Kleber (C), Linda Svahn (S), Jan Hansson (M) John Omoomian (S) Virosa 

Viberg (SD) Mats Seijboldt (SD) Anniette Lindvall (M) föreslår bifall till 

förvaltningens förslag till beslut.  

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

VD Linde energi 

Budgetberedningen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 148/2017   Dnr: KS 2017/285 

 

Remissvar- För en jämlik hälsa i Örebro län 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de angivna synpunkterna samt förslag till 

ändringar För en jämlik hälsa i Örebro län, som är angivna i folkhälsostrategens 

tjänsteskrivelse samt tillhörande bilaga daterat den 12 september 2017. 

Ärendebeskrivning 

Region Örebro län inkom den 16 juni 2016 med en remiss ”För en jämlik hälsa i 

Örebro län förslag på utmaningar och åtgärder” för besvarande.  

 
Syftet med kommissionen är att identifiera var den ojämlika hälsan är störst, och 

bidra med kunskap och vägledning i det långsiktiga arbetet för att minska 

skillnaderna i hälsa i länet. Kommissionen ska analysera hälsoläget i länet utifrån 

socioekonomiska perspektiv, och miljö-, genus- mångfalds och livscykelperspektiv 

samt identifiera utmaningar och föreslå åtgärder. 

 

Folkhälsostrategen Peter Björklund inkom den 12 september 2017 med en 

tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga som innehåller synpunkter samt förslag till 

ändringar i remissen för antagande. 

Förvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de angivna synpunkterna samt förslag till 

ändringar För en jämlik hälsa i Örebro län, som är angivna i folkhälsostrategens 

tjänsteskrivelse samt tillhörande bilaga daterat den 12 september 2017. 

 

_______ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Folkhälsostrateg 

Region Örebro län 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 149/2017   Dnr: KS 2017/276 

 

Svar på revisionsrapport - Arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda 

Beslut 

Kommunstyrelsen besvarar revisionsrapporten -Arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda med kanslichefens yttrande daterat den 18 juli 2017 

 

Ärendebeskrivning 

 

PwC har, på uppdrag av den kommunala revisionen, utfört en granskning av 

kommunens interna kontroll avseende arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda. 

 

Granskningen ska svara på revisionsfrågan: Är kommunstyrelsens och 

nämndernas interna kontroll avseende rapportering av arvoden och ersättningar 

till förtroendevalda tillräcklig? Revisionens sammanfattande bedömning är att 

den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig men att det finns vissa 

förbättringsområden.  

 

Kanslichef Ida Frödén och ekonomichef Gunilla Sandgren inkom den 18 juli 

2017 med en tjänsteskrivelse med svar på revisionsrapporten för antagande.  

 

Förvaltningens förslag 

 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 Kanslichefens svar på revisionsrapporten daterat den 18 antas.  

________ 
 

Meddelas för åtgärd: 

PWC 

Kommunala revisionen  

 

Meddelas för kännedom: 

Kanslichef 

Ekonomichef 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 150/2017   Dnr: KS 2017/326 

 

Riktlinjer för avgift för kost i grupp- och servicebostad inom 

avdelning för funktionsstöd 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

 Riktlinjer för avgift för kost i gruppbostad hävs. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Verksamhetschef samt enhetschefer har tillsammans med utvecklingsstrateg på 

socialförvaltningen gått igenom informationen som ska ges ut till enskild 

avseende kostnader för kost i gruppbostad.  

 

Kostnaden hanteras separat så själva informationen behöver inte uppdateras när 

justeringar i prissättning görs. Då informationen inte längre innehåller avgifter 

och riktlinjen inte längre är en riktlinje utan en information till den enskilde 

behöver socialnämnden inte längre fatta beslut om denna information. 

Socialnämnden beslutade den 17 augusti 2017 att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå att kommunfullmäktige beslutar att riktlinjer för avgift för kost i gruppbostad 

hävs. 

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

besluta:  

 Att häva den tidigare riktlinjen om kost i grupp och servicebostadenligt LSS. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta: 

 Riktlinjer för avgift för kost i gruppbostad hävs. 

 

______ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 151/2017   Dnr: KS 2017/287 

 

Remissvar- Förslag för en stärkt minoritetspolitik SOU 2017:60 

Beslut 

Förslag till remissvar daterat den 24 juli 2017 antas.  

Ärendebeskrivning 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ger samtliga 

fem nationella minoriteter grundläggande rättigheter i hela landet, däribland 

rätten till information och delaktighet. Finska, meänkieli och samiska har ett 

förstärkt skydd i förvaltningsområdena för respektive språk, däribland rätt att 

använda språken i myndighetskontakter och rätt till barn- och äldreomsorg på 

språken.  

 

Regeringen beslutade den 1 september 2016 att tillsätta en utredning som bland 

annat ska göra en översyn av lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk. Den särskilde utredaren Lennart Rohdin har även i uppdrag att 

analysera och föreslå hur efterlevnaden av de nationella minoriteternas 

rättigheter ska säkras.  

 

Lennart Rohdins betänkande presenterades den 15 juni 2017 och Lindesbergs 

kommun har nu fått möjlighet att yttra sig om förslaget om ny 

minoritetslagstiftning. 

  

Det finns behov av att tydliggöra Lindesbergs kommuns arbete med 

minoritetslagstiftningen och arbetet som finskt förvaltningsområde är under 

översyn 

 

Kanslichef inkom den 9 augusti 2017 med en tjänsteskrivelse för antagande.  

 

Utskottet för stöd och strategi beslutade den 21 augusti 2017  § 29 att föreslå 

kommunstyrelsen besluta: 

 

 Förslag till remissvar daterat den 24 juli 2017 antas. 

_______ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Kanslichef 

Samordnare för finskt förvaltningsområde  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 152/2017   Dnr: KS 2017/290 

 

Ansökan från Ljusnarsbergs kommun om medlemskap i Nerikes 

Brandkår 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

 Lindesbergs kommun tillstyrker Ljusnarsbergs kommun ansökan om 

inträde i Nerikes Brandkår från den 1 januari 2018. 

Ärendebeskrivning 

Ljusnarsbergs kommun har ansökt om medlemskap i Nerikes Brandkår. 

Direktionen beslutade den 16 juni 2017 att skicka ut ärendet till samtliga 

medlemskommuners fullmäktige för beslut.  

Ställer sig alla kommuner bakom att låta Ljusnarsbergs kommun bli medlem i 

Nerikes Brandkår kommer en ny förbundsordning att skrivas på för samtliga 

kommuner. Tidplanen är att Ljusnarsbergs kommun blir medlem från den 1 

januari 2018.  

Kommunchef Christer Lenke inkom den 17 augusti 2017 med en tjänsteskrivelse 

för antagande.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

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

kommunfullmäktige besluta: 

 

 Lindesbergs kommun tillstyrker Ljusnarsbergs kommun ansökan om 

inträde i Nerikes Brandkår från den 1 januari 2018. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 153/2017   Dnr: AKK2016/351 

 

Remissvar - Kulturgaranti för Örebro län  

Beslut 

 

Remiss kulturgaranti för Örebro län besvaras med kulturchefens skrivelse daterat 

den 12 juli 2017. 

Ärendebeskrivning 

Region Örebro län inkom den 5 november 2016 med en förremiss med en 

inbjudan om att lämna synpunkter på förslaget kulturgaranti Örebro län.  

 

Kulturchef Kristina Öster inkom den 5 december 2016 med ett yttrande på svar 

på förremissen.  

 

Den 19 juni inkom Örebro region med en remiss med förslag till kulturgaranti. 

Kulturgarantin syftar till att stärka och utjämna tillgången till professionell kultur 

för alla barn och unga i skolan (från tre år i förskolan till och med gymnasiet) 

oavsett var de bor i länet, samt bidra till ökad möjlighet att ta del av många olika 

slags professionell kultur och eget skapande.  

 

Kulturchef inkom den 12 juli 2017 med en tjänsteskrivelse med svar på remiss 

om kulturgaranti för antagande.  

 

Tillväxtutskottet beslutade den 9 september § 125 att föreslå kommunstyrelsen 

besluta: 

  

 Remiss kulturgaranti besvaras med kulturchefens skrivelse daterat den 12 

juli 2017.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 september 2017 § 162: 

 

 Föreslå att kommunstyrelsen beslutar att Remiss om kulturgaranti för alla 

barns rätt till professionell kultur i förskola och skola, Örebro läns kulturplan 

2016-2019 besvaras genom texten under rubriken Remissvar från 

Lindesberg kommun i skrivelse. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår kommunstyrelsen ska besluta i enlighet 

med tillväxtutskottets beslut: 

 

 Remiss kulturgaranti besvaras med kulturchefens skrivelse daterat den 12 

juli 2017.  

 

Mats Seijboldt yrkar avslag på Irja Gustavssons (S) förslag) till remissvar med 

motiveringen att det finns tillräckligt med kultur i Lindesbergs kommun. 

 

Kristine Andersson (S), Bengt Evertsson (MP), och Jonas Kleber (C) yrkar bifall 

till Irja Gustavssons (S) förslag. 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer Irja Gustavssons (S) förslag mot Mats 

Seijboldts (SD) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 

Irja Gustavssons (S) förslag. 

 

Reservation  

Mats Seijboldt (SD) och Virosa Viberg (SD) reserverar sig mot beslutat till 

förmån för Mats Seijbolts förslag.  

 

______ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

Region Örebro län 

 

Meddelas för kännedom: 

Kulturchef 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tillväxtutskottet 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 154/2017   Dnr: KS 2017/306 

 

Remissvar- Villkorlig frigivning - förstärkta åtgärder mot 

återfall i brott SOU 2017:61 

Beslut 

Kommunstyrelsens antar yttrandet daterat 8 augusti 2017 och översänder den till 

Justitiedepartementet. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun har av regeringskansliet erbjudits möjlighet att avge 

yttrande över Villkorlig frigivning- förstärkta åtgärder mot återfall i brott SOU 

2017:61. 

 

Verksamhetschef för individ och familj, Marie Ekblad inkom den 8 augusti 2017 

med förslag på yttrande till remissvar. I yttrandet står att Lindesbergs kommun 

instämmer i att samhället så långt som möjligt bör arbeta för att förebygga 

återfall i brott. Vi har inga synpunkter på de förslag som framkommer i 

utredningen. 

 

Lindesbergs kommun vill framföra behovet av att ytterligare belysa och 

analysera vad särskilda föreskrifter efter villkorlig frigivning kommer innebära, 

samt vilka konsekvenser det kan få för kommunen och för den enskilde.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 Kommunstyrelsens antar yttrandet daterat 8 augusti 2017 och översänder 

den till Justitiedepartementet. 

 

 

_______ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

Justitiedepartementet 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 155/2017   Dnr: KS 2017/329 

 

Tillägg i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

för ny lag om e-cigaretter 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 Ändra reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen med 

tillägget att nämnden får utöva tillsyn enligt lag (2017:425) om 

elektroniska cigaretter och påfyllningshållare. 

Ärendebeskrivning 

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare träder kraft 

den 1 juli 2017 och reglerar anmälan, produktkrav, försäljning och 

marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Enligt 26 § 

utövar kommunen tillsyn över delar av lagen.  

Den 4 september 2017 inkom Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen med ett 

beslut om förslag till tillägg i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden med 

anledning av ny lag om e- cigaretter:  

 Samhällsbyggnadsnämnden bergslagen föreslår att kommunfullmäktige i 

Lindesberg beslutar om ett tillägg i reglemente för 

samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen där det framgår att nämnden 

utövar tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

 Ändra reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen med 

tillägget att nämnden får utöva tillsyn enligt lag (2017:425) om 

elektroniska cigaretter och påfyllningshållare. 

_______ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

 

Meddelas för kännedom: 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Kommunfullmäktige i Hällefors 

Kommunfullmäktige i Ljusnarsberg 

Kommunfullmäktige i Nora 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 156/2017   Dnr: KS 2017/219 

 

Vätternvattenprojektet 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 Nej till bildandet av Vätternvatten AB.  

 Ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att utreda frågan 

om framtida vattenförsörjning. 

Ärendebeskrivning 

Åtta kommuner är nu framme vid ett första gemensamt beslut om Vätternvatten. 

Projektet som startade 2009 har tagit fram förstudie och systemhandling som 

bl.a. är underlag för ett beslut om gemensam bolagsbildning.  

 

Syfte med bolaget är att driva processen vidare enligt den plan som finns i tre 

olika faser. Förslag till aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv är 

framtagna efter Sydvattens modell i en bolagsgrupp med representanter från sju 

kommuner (Askersund tillkom senare) Detta är första steget på ett genomförande 

av ny vattenförsörjning från Vättern med nytt vattenverk och reservvattensystem 

för regionen.  

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen direktionen inkom den 4 juli 2017 med 

förslag till bildande av bolaget Vätternvatten AB för Lindesbergs kommun: 

 

 Föreslå kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att besluta enligt 

punkt 1-12 enligt tjänsteskrivelse daterat den 15 maj 2017.  

 

 Föreslå Lindesbergs kommun att besluta att ge förbundet i uppdrag att 

parallellt ta fram elternativ till Vätternvattenprojektet. Utredningen tar 

extern hjälp och den ska vara långsiktigt hållbar i ett flergenerations 

perspektiv utifrån investeringsbehov, ekonomi samt organisation.  

Ledamöternas förslag till beslut  

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta: 

 

 Nej till bildandet av Vätternvatten AB.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 Ge Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att utreda frågan 

om framtida vattenförsörjning. 

Pär-Ove Lindqvist (M), Bengt Evertsson (MP), Jonas Kleber (C) och Mats 

Seijboldt (SD) föreslår bifall till Irja Gustavsson (S) förslag till beslut.  

 

______ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

 

Meddelas för kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 157/2017   Dnr: KS 2017/320 

 

Redovisning av motioner överlåtna till nämnder per den 5 juli 

2017 

Beslut 

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 5 juli 2017 

överlämnas till kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska kommunstyrelsen vid 

fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisa de motioner som inte har 

beretts färdigt.  

 

Kanslienheten har i en förteckning redovisat de motioner som inte är  

slutbehandlade per den 5 juli 2017. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 5 juli 2017 

överlämnas till kommunfullmäktige 

_______ 

Meddelas för åtgärd:  

Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 158/2017   Dnr: KS 2017/321 

 

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 

5 juli 2017 

Beslut 

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 5 juli 2017 

överlämnas till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 32 ska det vid fullmäktiges april- 

och oktobersammanträde redovisas de medborgarförslag som överlåtits till nämnder 

att besvara.  

 

Kanslienheten har i en förteckning redovisat medborgarförslag överlåtna  

till nämnder per den 5 juli 2017. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 5 juli 

2017 överlämnas till kommunfullmäktige. 

________ 
 

Meddelas för åtgärd:  

Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 159/2017   Dnr: AKK2016/340 

 

Svar på motion från Ingrid Åberg (KD) om högre kvalitet inom 

äldreomsorgen utan ökade kostnader  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 Motionen besvaras med verksamhetschefens och socialchefen yttrande 

daterat den 2 maj 2017.  

Ärendebeskrivning 

 

Ingrid Åberg (KD) inkom den 28 september 2016 med en motion där hon 

föreslår att arbetsuppgifterna inom äldreomsorgen så som städning, tvätt, 

servering av mat och diskning i framtiden ska utföras av andra personer än de 

som idag jobbar inom äldreomsorgen. 

Kommunfullmäktige beslutade 29 november 2017 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till socialnämnden för yttrande med svar 

senast den 20 augusti 2017.  

Den 2 maj inkom verksamhetschef på socialförvaltningen med ett yttrande på 

motionen: 

  

 Det är ett arbete som pågår i dagsläget, kommunens personalenhet i 

samverkan med arbetsmarknadsenheten, Kommunal och socialförvaltningen 

arbetar med att utreda/anställa personer via så kallade extra tjänster.  
 

 Förvaltningen ställer sig positiv till att arbeta vidare med att anställa 

extratjänster inom vård och omsorg. Förvaltningen anser därmed att 

motionen är besvarad. 
 

Socialnämnden beslutade den 15 juni 2017, SN § 96: 

 

 Anta yttrandet som sitt och överlämna det till kommunstyrelsen som svar på 

motion om högre kvalitet inom äldreomsorgen utan ökade kostnader i ett 

helhetsperspektiv. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta: 

 Motionen besvaras med verksamhetschefens och socialchefen yttrande 

daterat den 2 maj 2017.  

______ 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

 

Meddelas för kännedom: 

Socialnämnden 

Socialchef 

Verksamhetschef 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 160/2017   Dnr: KS 2017/78 

 

Svar på medborgarförslag om att förändra bilbron vid södra 

infarten i Lindesberg 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 Medborgarförslaget besvaras med Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagens yttrande daterat den 16 juni 2017 och medborgarförslaget 

avslås. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag inkom den 10 februari 2017. Förslagställaren föreslår 

att bilbron i södra delen av Lindesbergs tätort ska ändras till en mer gammal stil i 

form av stenvalvimitation. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2017 § 12 att medborgarförslaget 

överlämnas till kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen för yttrande med svar senast den 20 augusti 2017.  

 

Den 6 juli 2017 inkom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med ett yttrande. 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår kommunstyrelsen beslutar:  

 

 Medborgarförslaget avslås 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta: 

 Medborgarförslaget besvaras med Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagens yttrande daterat den 16 juni 2017 och medborgarförslaget 

avslås.  

_______ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

 

Meddelas för kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 161/2017   Dnr: KS 2017/79 

 

Svar på medborgarförslag om att byta ut farthinder söder om 

Lindesberg mot fartgupp 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

 Medborgarförslaget besvaras med Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagens yttrande den 16 juni 2017. Farthindren söder om Lindesberg 

byts inte ut mot fartgupp, då det inte är en prioriterad ekonomisk fråga. 

Medborgarförslaget avslås.  

Ärendebeskrivning 

 

Ett medborgarförslag inkom den 20 februari 2017. Förslagställaren föreslår att 

farthinder i södra delen av Lindesbergs tätort ska bytas ut mot fartgrupp.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2017 § 13 att medborgarförslaget 

överlämnas till kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsen remitterade ärendet till Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagen för yttrande med svar senast 20 augusti 2017.  

 

Den 11 juli 2017 inkom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med ett 

yttrande. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår kommunstyrelsen att 

besluta:  

 Avslå medborgarförslaget om att byta ut farthindren söder om Lindesberg 

mot fartgrupp. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige:  

  Medborgarförslaget besvaras med Samhällsbyggnadsförbundet 

Bergslagens yttrande den 16 juni 2017. Farthindren söder om Lindesberg 

byts inte ut mot fartgupp, då det inte är en prioriterad ekonomisk fråga. 

Medborgarförslaget avslås.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

______ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

 

Meddelas för kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (37)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 162/2017 

 

Delegationsärenden 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

Irja Gustavsson 

2017-08-24 Undersökningstillstånd för Lovisagruvan AB för 

Dyrkatorp nr 1 Dnr KS 2017/300 

  

 

Christer Lenke 

2017-08-29 Tillförordnad kommunchef 30 augusti 2017     

 

Catrine Pernros-Eriksson 

2017-08-28 Interkommunal ersättning för vuxenutbildning vid 

Masugnen i Lindesberg, VVS montörsutbildning Örebro 

- Avslag Dnr KS 2017/8 

  

 

2017-08-28 Interkommunal ersättning för vuxenutbildning vid 

Masugnen i Lindesberg, VVS montörsutbildning Örebro 

- Avslag Dnr KS 2017/8 

  

 

2017-08-28 Interkommunal ersättning för vuxenutbildning vid 

Masugnen i Lindesberg, Byggutbildning 1400p Örebro - 

Bifall Dnr KS 2017/8 

  

 

2017-08-29 Interkommunal ersättning för vuxenutbildning vid 

Masugnen i Lindesberg, OMV KUI Örebro - Bifall - 

ersätter tidigare avslag Västerås ärendedokument KS 

2017/8-67 Dnr KS 2017/8 

  

Gunilla Sandgren 

2017-09-07 Tillförordnad ekonomichef/stabschef under dennes 

semester vecka 38 utses kommunchef Christer Lenke. 

  

Sofie Östlund 

2017-08-28 Medborgarförslag om skulptur för Lindesbergs rondeller 

Dnr KS 2017/266 

  

 

2017-09-12 Sammanställning anmälan av delegationsbeslut 2017-09-

12. 

  

________ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-09-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 163/2017 

 

Meddelanden 

Beslut 

Redovisade meddelandnden läggs till handlingarna.  

 

2017-06-14 Protokoll vid möte med lednings- och tjänstemannagrupp 

för Partnerskap Bergslagsbanan 2017-06-14  

  

 

Henrik Arenvang 

2017-08-24 Granskning av styrning av grundskolan för elevers 

måluppfyllelse Dnr KS 2017/43 

  

 

Kerstin Rogemyr 

2017-08-23 Protokoll från Bergslagens överförmyndarnämnd 2017-

08-23  

  

 

______ 

 


