
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9.00-14.30 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 

Linda Svahn (S) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Kristine Andersson (S) 

Per Söderlund (SD) 

Daniel Andersson (S) 

Anniette Lindvall (M) 

Jonas Bernström (S) 

Virosa Viberg (SD) 

Jonas Kleber (C) 

Ingrid Åberg (KD) 

Susanne Karlsson (C) 

Vakant (C) 

Bengt Evertsson (MP) 

 
Tjänstgörande 

ersättare: 
John Omoomian (S) för Bengt Storbacka (S) 

Margareta Ahlm (S) för Vakant (C) 

 
Övriga deltagare: Göran Gustavsson (M) 

Jan Hansson (M) 

Maria Odheim Nielsen (V) 

Inger Griberg (MP) 

 

Christer Lenke, kommunchef 

Gunilla Sandgren, ekonomichef 

Linda Gunhammar, praktikant på kommunledningskontoret  

Ola Westin, förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen § 164  

Jennie Nieses, länsutbildningskonsulent på Örebro läns bildningsförbund § 170  

Eva Ström från ABF § 170 

Björn Brunnberg från Studieförbundet Vuxenskolan § 170 

Rickard Nilsen, handläggare inom spelkultur på Studiefrämjandet § 170 

Christer Pilblad, musikhandläggare på Studiefrämjandet § 170  

Dennis Arkanius från Studiefrämjandet § 170  

Håkan Blaxmo, trafikingenjör § 171 

Henrik Arenvang, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen § 172 

Björn Österby, utvecklingsstrateg barn- och utbildningsförvaltningen § 172 

Jeanette Andersson, näringslivschef § 173 

Magnus Sjöberg, enhetschef för samverkansenheten § 173 

Anette Persson, controller § 173 

Gunnar Jaxell, handläggare Samhällsbyggnadsförbundet § 182-183 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen (beslutande) 

Sammanträdesdatum 2017-10-24 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 Kanslienheten 

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

  

 

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

 
Justeringens plats 

och tid: 
Onsdagen den 1 november kl. 13.00 på sekreterarens rum.  

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Sofie Östlund 

 

Paragraf  
 

§ 164 - 185 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Pär-Ove Lindqvist  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Ärendeförteckning 

 

Revidering av samverkansavtal för gemensam nämnd och 

förvaltning Samhällsbyggnad Bergslagen - mark- och 

exploateringsfunktion 

KS § 164/17 

  

Ombudgetering för spillvattenledning Folkestorp KS § 165/17 

  

Utdebitering för år 2018 - oförändrad skattesats 2018 KS § 166/17 

  

Rapport -resestipendium 2017 KS § 167/17 

  

Förslag om ändring av § 15 i lokala ordningsföreskrifter KS § 168/17 

  

Projekt All In  KS § 169/17 

  

Information från Örebro läns bildningsförbund KS § 170/17 

  

Information om trafikfrågor i Lindesbergs kommun KS § 171/17 

  

Dialog med barn- och utbildningsnämnden, behörighet till 

gymnasiet 

KS § 172/17 

  

Dialog med tillväxtförvaltningen KS § 173/17 

  

Kommunstyrelsens månadsrapport september 2017 KS § 174/17 

  

Sammanträdestider för kommunstyrelsen, tillväxtutskottet och 

utskottet för stöd och strategi 2018 

KS § 175/17 

  

Förslag till annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 

2018 

KS § 176/17 

  

 Arvodesgrupp - ledamot från oppositionen KS § 177/17 

  

Svar på motion från Agneta Nilsdotter och Bengt Evertsson 

(MP) om att rusta upp kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg 

KS § 178/17 

  

Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om biograf och 

kultur 

KS § 179/17 

  

Svar på motion från Mats Seijboldt (SD) om att kommunen ska KS § 180/17 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

jobba aktivt mot könsstympning 

  

Rapportering av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 2 år 2017 

KS § 181/17 

  

Utökning av spår och omlastningsområde i Storå  KS § 182/17 

  

Länstransportplan för region Örebro län 2018-2029 KS § 183/17 

  

Delegationsärenden KS § 184/17 

  

Meddelanden KS § 185/17 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 164/17   Dnr: KS 2017/349 

 

Revidering av samverkansavtal för gemensam nämnd och 

förvaltning Samhällsbyggnad Bergslagen - mark- och 

exploateringsfunktion 

Beslut 

 

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta 

reviderat samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning 

för de kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, 

Lindesberg, Ljusnarsbergs och Nora kommuner att gälla från och med 

den 1 januari 2018.  

 

- Utvärdering ska ske senast december 2018. 

 

- Ge kommunchef i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning angående 

mark och expolateringsfrågor i Lindesbergs kommun.  

Ärendebeskrivning 

 

Kommuncheferna i norra Örebro län inkom den 25 september 2017 med en 

tjänsteskrivelse om mark- och exploateringsfunktion i samverkan.  

 

Mark- och exploateringsverksamheten syftar till att skapa förutsättningar för det 

behov av byggande som finns inom kommunen avseende mark, lokaler och 

bostäder kan tillgodoses. Verksamheten har en stark anknytning till 

näringslivsutveckling och bostadsbyggande.  

 

I Lindesbergs kommun finns sedan tio år en mark- och exploateringsfunktion 

som sedan 2015 är placerad inom kommunens tillväxtförvaltning med en 

heltidstjänst som mark- och exploateringsfunktion. Tjänsten ärt nu vakant och 

diskussionerna om att placera funktionen inom den gemensamma organisationen 

Samhällsbyggnad Bergslagen har förts i kommunchefsgruppen tillsammans med 

cheferna för verksamheterna inom Samhällsbyggnad Bergslagen.  

 

Behovet av stöd i mark- och exploateringsfrågor ser olika ut i kommunerna. För 

närvarande är det främst Lindesbergs kommun och Nora kommun som har behov 

av en mark- och exploateringsingenjör. Med hänvisning till att kommunernas 

behov av att nyttja en gemensam mark- och exploateringsfunktion är olika, 

föreslås att varje kommun debiteras för den förbrukade tiden till 

självkostnadspris.  

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (34)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förändringen av mark- och exploateringsfunktionen innebär att 

samverkansavtalet för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de 

kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors kommun, Lindesbergs 

kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun.  

 

Förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Ola Westin 

och kommunchef Christer Lenke informerar kommunstyrelsen om hur den nya 

mark- och exploateringsfunktionen är tänkt att samverka i de fyra kommunerna i 

norra Örebro län.  

 

Förvaltningens förslag till beslut  

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat 

samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning för de 

kommunala bygg- och miljöverksamheterna i Hällefors, Lindesberg, 

Ljusnarsbergs och Nora kommuner att gälla från och med den 1 januari 2018. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär- Ove Lindqvist (M) föreslår ett tilläggsförslag: 

- Utvärdering ska ske senast december 2018. 

 

Jonas Kleber (C) yrkar bifall till förvaltnings förslag och föreslår ett 

tilläggsförslag: 

- Ge kommunchef i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning angående 

mark och expolateringsfrågor i Lindesbergs kommun.  

 

Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 

förslag till beslut med Pär-Ove Lindqvists (M) tilläggsförslag och Jonas Kleberg 

(C) tilläggsförslag.  

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

Kommunchef  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 165/17   Dnr: KS 2017/372 

 

Ombudgetering för spillvattenledning Folkestorp 

Beslut 

 

Omdisponera investeringsmedel med 1,5 mnkr från projekt 91 029, reningsverk 

Lindesberg till projekt 91 041, spillvattenledning Folkestorp. Samt ge 

startbesked för arbetet.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomienheten inkom med en tjänsteskrivelse den 13 oktober 2017.  

 

Överföringsledningen mellan Storå och Lindesberg har vid området runt 

Folkestorp angripits av svavelväte. Detta innebär att betongen har vittrat sönder 

på en sträcka om ca 500 meter. Investeringen innebär att en undermålig 

ledningssträcka förnyas vilket minskar risken för att onödiga och stora 

bräddningar med miljökonsekvenser som följd byggs bort.  

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen beslutade den 22 september 2017 att 

föreslå Lindesbergs kommun att besluta: 

 

Ombudgetering sker gällande kvarstående investeringsmedel från Lindesbergs 

reningsverk och att dessa överförs till byte av spillvattenledningen i Folkestorp. 

Projektet beräknas att kosta ca 1,5 mnkr.   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Omdisponera investeringsmedel med 1,5 mnkr från projekt 91 029, reningsverk 

Lindesberg till projekt 91 041, spillvattenledning Folkestorp. Samt ge 

startbesked för arbetet.  

 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Ekonomienheten 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 166/17   Dnr: KS 2017/362 

 

Utdebitering för år 2018 - oförändrad skattesats 2018 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Utdebiteringen för år 2018 fastställs till 22:30 per skattekrona. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2017 fastställdes av 

kommunfullmäktige i november 2016 till 22:30 kronor per skattekrona. 

Budgetförslaget innebär oförändrad skattesats 2018.  

 

Ekonomichef Gunilla Sandgren inkom den 4 oktober med en tjänsteskrivelse för 

antagande.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Utdebiteringen för år 2018 fastställs till 22:30 per skattekrona. 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 167/17   Dnr: KS 2017/11 

 

Rapport -resestipendium 2017 

Beslut 

- Kommunstyrelsen godkänner delrapporten från stipendiaten daterad den 

16 oktober 2017. 

- Stipendiaten ska inkomma med en reserapport efter att resan är 

genomförd. Rapporten ska inkomma senast den 31 december 2018 till 

kommunstyrelsen.  

- Kanslienheten får i uppdrag att revidera riktlinjen för resestipendiet om 

en resa ställs in.  

Ärendebeskrivning 

 

Kommunfullmäktige inrättade år 2000 ett resestipendium för ungdomar 

under 20 år. Stipendiesumman uppgår till 10 000 kronor. Stipendiet ska 

vara ett stöd till resor för utveckling av språkliga, kulturella och sociala 

kontakter i avsikt att förbättra förståelsen mellan folk och länder i Europa, i 

första hand till kommunens vänorter. Stipendiet kan delas ut dels till 

ungdom under 20 år som är bosatt i Lindesbergs kommun, dels till grupp av 

ungdomar under 20 år, som är verksamma i kommunen. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april att tilldela kommunstyrelsens 

resestipendium för år 2017 till Josefin Karlsson samt att stipendiaten ska lämna 

en skriftlig reserapport till kommunstyrelsen, senast i oktober 2017.  

 

Stipendiaten Josefin Karlsson inkom den 16 oktober 2017 med en rapport. I 

rapporten skriver hon att hon inte haft möjlighet att genomföra resan i sommar, 

men planerar att göra det senare.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 

- Kommunstyrelsen godkänner delrapporten från stipendiaten daterad den 

16 oktober 2017. 

- Stipendiaten ska inkomma med en reserapport efter att resan är 

genomförd. Rapporten ska inkomma senast den 31 december 2018 till 

kommunstyrelsen.  

- Kanslienheten får i uppdrag att revidera riktlinjen för resestipendiet om 

en resa ställs in.  

        _____ 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (34)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

 

För kännedom: 

Stipendiaten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 168/17   Dnr: KS 2017/302 

 

Förslag om ändring av § 15 i lokala ordningsföreskrifter 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Lokala ordningsföreskrifter § 15 revideras med tillägget att detta inte gäller 

service- och signalhundar och andra typer av assistanshundar förutsatt att 

hundarna bär tjänstehundtäcke.  

 

Ger kommunchefen i uppdrag att en översyn av ordningsföreskrifterna ska göras 

under 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Ett förslag om ändring av § 15 i lokala ordningsföreskrifter inkom den 22 mars 

2017 till Lindesbergs kommun.  

Idag står i lokala ordningsföreskrifter § 15 att det endast är ledarhund och 

polishund som får vistas på ställen där det normalt inte är tillåtet att medföra 

hund. 

Förslagställaren skrivet att flertalet kommuner i landet ändrat skriften, bland 

annat Nora kommun. Ett tillägg föreslås även innefatta service- och 

signalhundar, samt andra typer av assistanshundar förutsatt att hundarna bär 

tjänstehundtäcke.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar:  

 

Lokala ordningsföreskrifter § 15 revideras med tillägget att detta inte gäller 

service- och signalhundar och andra typer av assistanshundar förutsatt att 

hundarna bär tjänstehundtäcke.  

  

Ger kommunchefen i uppdrag att en översyn av ordningsföreskrifterna ska göras 

under 2018.  

_____ 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

Kommunchef   
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 169/17   Dnr: KS 2017/264 

 

Projekt All In  

Beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner deltagande i projekt All In. Finansiering sker inom 

ordinarie budget för socialnämnden och kommunstyrelsens tillväxtutskott samt 

stöd från Europeiska socialfonden.   

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunchef Christer Lenke inkom den 18 september 2017 med en 

tjänsteskrivelse. Hällefors kommun har tagit initiativ till att ansöka om stöd från 

Europeiska socialfondens utlysning för att minska arbetslösheten i Östra 

Mellansverige. Svenska ESF-rådet beviljade i juni 2017 ansökan med 24,6 mnkr. 

Projektets totala kostnader uppgår till 52,4 mnkr. 

 

Nio kommuner i Örebro län som står bakom denna ansökan har alla under de 

senaste två åren tagit emot många nyanlända. Behoven är mycket stora av att 

hitta bättre samverkansformer och nya lösningar som säkerställer att alla fångas 

upp och erbjuds det stöd de behöver för att kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden och därmed bidra till kompetensförsörjningen i regionen. 

 

Projektets grundidé är att genom ökad samverkan och på alternativa sätt lotsa in 

individer som av olika skäl inte deltar fullt ut i etableringsinsatser eller jobb- och 

utvecklingsgarantin till reguljärt arbete så snabbt som möjligt; alternativt 

grundligt utreda varför detta inte är aktuellt, att möjliggöra stegförflyttningar 

närmare ett reguljärt arbete genom utvecklande aktiviteter och/eller att slussa 

vidare till olika utbildningsinsatser, yrkesutbildningar, alternativt vidare till 

vården för utredning och rehabilitering. 

 

Projektet är uppdelat i tre faser: 

Analys och planering 2017-09-01--2018-02-28 

Genomförande 2018-03-01--2020-02-29 

Avslutningsfas 2020-03-01--05-31 

Förvaltningens förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner deltagande i projekt All In. 

Finansiering sker inom ordinarie budget för socialnämnden och 

kommunstyrelsens 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

tillväxtutskott samt stöd från Europeiska socialfonden. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Per Söderlund (SD) och Virosa Viberg (SD) föreslår avslag på förvaltningens 

förslag med motiveringen att det liknar kom i jobb.  

Beslutsgång 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) ställer förvaltningens förslag mot Per Söderlunds 

(SD) avslagsförslag.  

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 

med förvaltningens förslag.  

Reservationer 

 

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

förmån för Per Söderlunds (SD) förslag.  

 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Hällefors kommun, projektägare för All In 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 170/17   

 

Information från Örebro läns bildningsförbund 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

 

Jennie Nises, länsbildningskonsulent på Örebro läns bildningsförbund föredrar 

för kommunstyrelsen om Örebro läns bildningsförbunds verksamhet.  

 

Örebro läns bildningsförbund består av tio studieförbund, fem folkhögskolor, 

SISU idrottsutbildarna, amatörteatersamverkan i Örebro län och länsbiblioteket. 

Folkbildningens uppgift är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och 

utveckla demokratin, samt att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 

bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Studieförbundens verksamhet 

finansieras genom bidrag från staten, kommunerna, landstingen/regioner, 

deltagaravgifter och entréintäkter och egna intäkter som uppdrag och 

projektmedel genererar.  

 

Följande personer informerar kommunstyrelsen om respektive delar inom 

Örebro läns bildningsförbund: Eva Ström från ABF, Björn Brunnberg från 

Studieförbundet Vuxenskolan, Rickard Nilsen, handläggare inom spelkultur på 

Studiefrämjandet, Christer Pilblad, musikhandläggare på Studiefrämjandet och 

Dennis Arkanius från Studiefrämjandet.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar:  

Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 171/17    

 

Information om trafikfrågor i Lindesbergs kommun 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Trafikingenjör på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Håkan Blaxmo, 

föredrar för kommunstyrelsen om trafiksituationen i Lindesbergs kommun.  

 

Kommunstyrelsen har uttryckt önskan om att få information om vilka 

trafikprojekt som Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen arbetar med, då 

trafikingenjörsfunktionen tidigare varit eftersatt.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen tackar för informationen 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 172/17   Dnr: KS 2017/381 

 

Dialog med barn- och utbildningsnämnden, behörighet till 

gymnasiet 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och vill ha en ny redovisning på 

kommunstyrelsens sammanträde i juni 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

 

I styrnings- och ledningssystem finns angivet att kommunstyrelsen ska få 

information om skolresultat från vår- och hösttermin. Förvaltningschef för barn- 

och utbildningsförvaltningen, Henrik Arenvang och utvecklingsstrateg Björn 

Österby föredrar för kommunstyrelsen om resultatet från vårterminen -17. 

 

Två av de centrala nykeltalen i barn- och utbildningsnämndens 

kvalitetsarbetearbete är behörighet till yrkesprogram i årskurs 9 och 

måluppfyllelse i årskurs 6. Behörigheteten till yrkesprogram är 76,4% och 

måluppfyllelse i årskurs 6 är 69,9 %. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och vill ha en ny redovisning på 

kommunstyrelsens sammanträde i juni 2018.  

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Revisionen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 173/17    

 

Dialog med tillväxtförvaltningen 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen ska 

kommunstyrelsen i oktober ha dialog med tillväxtförvaltningen.  

 

Tillförordnad förvaltningschef för tillväxtförvaltningen, Christer Lenke, 

enhetschef för samverkansenheten, Magnus Sjöberg och näringslivsutvecklare 

och tillförordnad näringslivschef Jeanette Andersson föredrar för 

kommunstyrelsen om tillväxtförvaltningens verksamhet. Controller Anette 

Persson informerar om tillväxtförvaltningens ekonomi.  

 

På utbildningsenheten Masugnen studerar 420 personer. 188 personer går på SFI, 

178 personer på grund- och Komvux och 23 personer går på särskild utbildning 

för vuxna.  

 

De yrkesutbildningar som finns på masugnen är svetsutbildning, CNC-operatör, 

undersköteskautbildning, tandsköterskeutbildning och lärarprogrammet som sker 

via Karlstads universitet.  

 

Näringslivsenheten består av mark- och exploatering, infrastruktur, 

landsbygdsutveckling, turism, marknadsföring, näringslivsutveckling, fritid och 

konsumentvägledning. Varje år genomför Svenskt Näringsliv en 

attitydundersökning om hur företagen upplever företagsklimatet i kommunen.  

Lindesbergs kommun har 2017 rankats på plats 238 (målvärde 200). I 2017 års 

nöjd kundindexundersökning (NKI) som mäter företagarnas nöjdhet med 

kommunens myndighetsutövning hamnar Lindesbergs kommun på plats 72 

(målvärde 65). 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 174/17   Dnr: KS 2017/151 

 

Kommunstyrelsens månadsrapport september 2017 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen har tagit del av månadsuppföljningen för september 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomienheten inkom den 17 oktober 2017 med månadsrapport för september 

2017. Nedan följer en sammanfattning av rapporten. 

 

Tillväxtutskottet 

Helårsprognosen för tillväxtförvaltningen ärt efter nio månader 5,4 mnkr. Den 

positiva helårsavvikelsen beror främst på att intäkterna från migrationsverket är 

högre än budgeterat, samt försäljning av tomter.  

 

Utskottet för stöd och strategi  

Kommunledningskontorets prognos per den sista september 2017redovisar totalt 

ett överskott på 1,5 mnkr. Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda 

kostnader ligger under kommunledningskontoret och redovisar ett överskott för 

hela året på 6,5 mnkr, detta under förutsättning att inga nya beslut om 

omfördelning av medel kommer. IT-enheten och måltidsenheten redovisar 

underskott. IT-plattformen beräknas överskrida budgeten med 3,5 mnkr.  

 

Barn- och utbildningsnämnd 

Sammanlagt har barn- och utbildningsnämndens verksamheter för januari till 

september en nettokostnad på 431,9 mnkr där löner är den största delen på 329,7 

mnkr.  

 

Socialnämnd 

Socialförvaltningens underskott till och med september 2017 är -27,2 mnkr och 

prognostiserat till helåret uppgår till -23,0 mnkr. Samtliga verksamheter som är 

personaltäta påvisar ett mer negativt resultat i september på grund av att hela 

kostnaden för sommarmånaderna nu finns bokförda. Avvikelsen förklaras främst 

av ärenden och personalkostnader utöver budget för funktionsstöd, 

placeringskostnader för HVB vuxna och barn samt familjehem för individ och 

familj och personalkostnader inom vård och omsorg.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen har tagit del av månadsuppföljningen för september 2017. 

____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 175/17   Dnr: KS 2017/380 

 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen, tillväxtutskottet och 

utskottet för stöd och strategi 2018 

Beslut 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen, tillväxtutskottet och utskottet för stöd och 

strategi år 2018 antas.  

Ärendebeskrivning 

Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2018 för 

kommunstyrelsen, tillväxtutskottet och utskottet för stöd och strategi. Hänsyn har 

tagits till Regionfullmäktiges och Regionstyrelsens sammanträdesdagar samt 

sportlov, påsklov och höstlov.  

 

Kommunstyrelsen        Tillväxtutskottet              Utskottet för stöd- och strategi 

Tisdag 30 januari  Tisdag 16 januari  

Tisdag 27 februari  Tisdag 6 februari Tisdag 13 februari 

Måndag 26 mars Onsdag 7 mars  

Måndag 23 april Onsdag 11 april Tisdag 10 april 

Tisdag 29 maj Tisdag 8 maj  

Tisdag 5 juni Tisdag 12 juni  

Tisdag 28 augusti Tisdag 14 augusti Onsdag 15 augusti 

Tisdag 18 september Måndag 17 september  

Tisdag 23 oktober Tisdag 9 oktober  

Tisdag 27 november Tisdag 6 november Onsdag 7 november 

Tisdag 11 december Tisdag 4 december  

 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

 

För kännedom: 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tillväxtutskottet 

Utskottet för stöd och strategi 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Samhällsbyggnadsförbundsdirektionen Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 176/17   Dnr: KS 2017/333 

 

Förslag till annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 

2018 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 ska göras i 

- Webbaserade tidningarna 24i Bergslagen och Lindenytt för en kostnad 

om totalt 14 400 kr.  

- Information om sammanträdet ska anslås på kommunens hemsida, 

kommunens sociala medier och på samtliga av kommunens bibliotek, 

inklusive skolbibliotek.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt 5. Kap. 10 § i kommunallagen besluta om i vilka 

ortstidningar annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska ske. Den 1 

januari 2018 träder nya kommunallagen i kraft. I den har kravet på annonsering 

av fullmäktiges sammanträden tagits bort. Annonsering av fullmäktiges 

sammanträden blir därmed valbart för kommunerna att göra. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 ska göras i 

- Webbaserade tidningarna 24i Bergslagen och Lindenytt för en kostnad 

om totalt 14 400 kr.  

- Information om sammanträdet ska anslås på kommunens hemsida, 

kommunens sociala medier och på samtliga av kommunens bibliotek, 

inklusive skolbibliotek.  

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 177/17    

 

 Arvodesgrupp - ledamot från oppositionen 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen utser Göran Gustavsson (M) för att företräda moderaterna och 

Ingrid Åberg (KD) för att företräda kristdemokraterna.  

 

Liberalerna uppmanas att nominera ledamot till arvodesgruppen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) har utsett en arvodesgrupp för att kunna 

diskutera arvodesfrågor och inför 2018 arbeta med arvodesnivåerna. 

 

På kommunstyrelsens sammanträde den 26 april KS § 73 valdes Linda Svahn (S) 

som sammankallande, Susanne Karlsson (C), Mats 

Seijboldt (SD), Bengt Evertson (MP) och Maria Odheim Nielsen (V) till 

arvodesgruppen. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) nominerar Göran Gustavsson (M) till arvodesgruppen för 

att företräda moderaterna.  

 

Ingrid Åberg (KD) nominerar Ingrid Åberg (KD) till arvodesgruppen för att 

företräda kristdemokraterna. 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Liberalerna 

 

För kännedom: 

Sammankallande i arvodesgruppen Linda Svahn (S) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 178/17   Dnr: AKK2015/177 

 

Svar på motion från Agneta Nilsdotter och Bengt Evertsson (MP) 

om att rusta upp kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att avyttra käglebanan genom 

försäljning.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Agneta Nilsdotter (MP) och Bengt Evertsson (MP) inkom den 12 april 2015 med 

en motion om att rusta upp Käglebanan på Kyrkberget i Lindesberg. I motionen 

föreslår de att: 

Kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg ska kulturminnesmärkas  

Planering av en upprustning av banan ska påbörjas  

Pengar ska sökas från Länsstyrelsen  

Andra bidrag ska sökas  

Upprustningen kan ske som ett arbetsmarknadsprojekt under kompetent ledning  

 

Kommunfullmäktige överlämnade den 14 april 2015 motionen till 

kommunstyrelsen.  

 

Det har pågått ett arbete med att hitta en långsiktig lösning för käglebanan och trots 

många försök har det inte lyckats. Det har funnits intresseanmälan från en 

privatperson om att överta och flytta käglebanan. Under sommaren 2017 lämnad 

personen besked om att intresse för övertagande av käglebanan inte kvarstår.  

 

Kommunchef Christer Lenke presentation tre olika alternativ för hur frågan om 

käglebanan ska hanteras. Alternativ ett är att öppet annonsera med möjlighet att 

flytta eller överta käglebanan på befintlig plats med avstyckning av lämpligt område.  

Alternativ två är att renovera käglebanan, vilket uppskattningsvis skulle kosta 

700 000 kronor. Alternativ tre är att käglebanan rivs.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ger kommunchefen 

i uppdrag att avyttra käglebanan genom försäljning.  

 

Bengt Evertsson (MP) föreslår att motionen beviljas i sin helhet.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 

 

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

Evertssons (MP) förslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 

med Irja Gustavssons (S) förslag.  

 

Reservationer 

 

Bengt Evertsson (MP), Per Söderlund (SD) och Virosa Viberg (SD) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för Bengt Evertssons (MP) förslag.  

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunchef 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 179/17   Dnr: KS 2017/37 

 

Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om biograf och 

kultur 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

 

- Tankar och förslag på motionen vägs in i de överväganden som görs i det 

kulturpolitiska programmet.  

- Under 2018 ska kommunstyreslen utreda framtida utveckling och 

eventuellt ny driftsform av verksamheten. 

- Motionen besvaras med kulturchefens tjänsteskrivelse daterat den 10 juli 

2017.  

Ärendebeskrivning 

 

Bengt Evertsson (MP) inkom den 27 januari 2017 med en motion om  

biograf och kultur i Lindesberg där han föreslår:  

 

Biograforganisationen ska stärkas inom kulturenhetens arbetsområde, 

verksamhetens budgetbehov ska genomlysas och en verksamhetsplan ska tas 

fram med en hållbar framtidsvision. Samarbetet ska stärkas med filmverksamhet 

i länet utifrån den Regionala Kulturplanen/filmverksamheten, samt att biografen 

ska bli en bredare kulturell mötesplats.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2017 § 9 att remittera ärendet till 

kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelen remitterade ärendet till tillväxtförvaltningen för yttrande med 

svar senast den 20 augusti 2017.  

 

Tillväxtutskottet beslutade den 22 augusti 2017 § 112 att återremittera ärendet 

till kulturchefen för att redogöra en del frågor. 

 

Kulturchef Kristina Öster inkom den 25 september 2017 med en redogörelse 

över de punkter som återremitterades på tillväxtutskottets sammanträde den 25 

september 2017 § 112. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 3 oktober 2017 § 133 att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 

- Tankar och förslag på motionen vägs in i de överväganden som görs i det 

kulturpolitiska programmet. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

- Under 2018 ska kommunstyreslen utreda framtida utveckling och eventuellt 

ny driftsform av verksamheten. 
- Motionen besvaras med kulturchefens tjänsteskrivelse daterat den 10 juli 

2017.  

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

Kommunchef 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 180/17   Dnr: AKK2016/443 

 

Svar på motion från Mats Seijboldt (SD) om att kommunen ska 

jobba aktivt mot könsstympning 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Motionen besvaras med kommunchefens tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 

2017.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Mats Seijboldt (SD) inkom den 29 november 2016 med en motion om att 

Lindesbergs kommun ska jobba mer aktivt mot könsstympning.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2016 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen.  

 

Kommunchef Christer Lenke inkom den 16 augusti 2017 mer en tjänsteskrivelse. 

Han skrivet bland annat att det i Lindesbergs kommun är främst socialtjänsten 

som kan med de grupper som kan vara utsatta för könsstympning. Det kan 

konstateras att kunskapen inom kommunala förvaltningar behöver öka.  Kontakt 

har därför tagits med ansvariga för samverkan mellan länets kommuner och 

Region Örebro län för att påtala detta och planera för en utbildning riktad till 

kommunal personal i länets kommuner.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar: 

Motionen besvaras med kommunchefens tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 

2017.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Per Söderlund (SD) föreslår bifall till motionen.  

Beslutsgång 

 

Irja Gustavsson (S) ställer kommunchefens förslag mot Per Söderlunds (SD) 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kommunchefens 

förslag.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Reservationer 

 

Per Söderlund (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.  

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 181/17   Dnr: KS 2017/373 

 

Rapportering av ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 2 år 2017 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen och överlämnar redovisningen 

till kommunfullmäktige.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Socialnämnden beslutade den 14 september 2017  SN § 127 att överlämna 

redovisningen till kommunstyrelsen och föreslå att kommunstyrelsen beslutar att 

överlämna redovisningen till kommunfullmäktige.  

 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen som stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 

kommunerna rapportera detta till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 

Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att det enskilde har fått 

vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om 

utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 182/17   Dnr: KS 2017/313 

 

Utökning av spår och omlastningsområde i Storå  

Beslut  

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

- Projekt 900 22, omlastningsområde Storå, finansieras med 4,0 mnkr. 

Finansiering sker ur det egna kapitalet.  

 

- Kommunchefen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna att lägga 

omlastningsområde Storå i bolagsform. Redovisning ska ske till 

kommunstyrelsen i februari 2018.  

Ärendebeskrivning 

 

Trafikverket har genomfört en Funktionsutredning där de har kommit fram till att 

det enda möjliga placeringen av en omlastningsterminal med 

utvecklingspotential är den redan befintliga i Storå. Lindesbergs kommun är 

infrastrukturförvaltare för Stråterminalen sedan man tog över ansvaret från ILAB 

(industrilokaler i Lindesberg AB) i samband med att bolaget avvecklades.  

 

Trafikverket, Region Örebro län, Ljusnarsbergs kommun och företrädare från 

flertalet företag har träffats. Som ett resultat av träffarna har Region Örebro Län 

tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring, rörande omlastningsterminalen i 

Storå.  

 

Infrastrukturansvarig inkom den 31 augusti 2017 med en tjänsteskrivelse för 

antagande.  

 

Tillväxtutskottet beslutade den 5 september 2017 § 118 att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige beslutar: 
- Finansiera projekt 900 22, Omlastningsområde Storå, med 4,0 

miljonerkronor genom finansiering ur det egna kapitalet.  

 

Förvaltningens förslag  

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar: 

- Projekt 900 22, omlastningsområde Storå, finansieras med 4,0 mnkr. 

Finansiering sker ur det egna kapitalet.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår ett tilläggsförslag: 

Kommunchefen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna att lägga 

omlastningsområde Storå i bolagsform. Redovisning ska ske till 

kommunstyrelsen i februari 2018.  

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige  

Kommunchef 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 183/17   Dnr: KS 2017/60 

 

Länstransportplan för region Örebro län 2018-2029 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande över förslag till länstransportplan 

2018-2029, förutom delen i sammanfattningen om länspendeln, enligt 

tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterad den 20 

september 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Region Örebro län har givit länets kommuner möjlighet att framföra synpunkter 

på det av Region Örebro län framtagna förslaget till nt länstransportplan för 

perioden 2018-2029. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen företräder enligt 

förbundsordningen kommunerna i det strategiska arbetet avseende infrastruktur. 

Därför har Samhällsbyggnadsförbundet fått i uppdrag att lämna ett gemensamt 

förslag till yttrande för kommunerna i norra länsdelen.  

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom den 20 september 2017 med 

förslag på yttrande till ny länstransportplan 2018-2029.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustavsson (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att kommunstyrelsen 

beslutar: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande över förslag till länstransportplan 

2018-2029, förutom delen i sammanfattningen om länspendeln, enligt 

tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterad den 20 

september 2017.  

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Region Örebro län 

 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 184/17 

 

Delegationsärenden 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

Jeanette Andersson 

2017-08-14 Värderingsprotokoll för Guldsmedshyttan 8:39 Dnr    

 

2017-08-14 Värderingsprotokoll för Kårberget 1:54 Dnr    

 

2017-09-04 Yttrande  över bygglov för nybyggnad av gäststuga med 

garage för Hällaboda 1:53 - ingen erinran så länge fri 

tillgång till ledningsstråk lämnas Dnr  

  

 

Carina Fyrpihl 

2017-10-10 Samarbetsavtal för psykoterapeutiska samtal inom 

personliga problemområden för anställda i Lindesbergs 

kommun Dnr  

  

 

Irja Gustavsson 

2017-09-19 Beslut om att frångå bestämmelserna om ersättning till 

förtroendevald Dnr  

  

 

Gunnar Jaxell 

2017-09-06 Delegationsbeslut Yttr näringsliv Lindemarken 2017 

A246.448-2017 Dnr  

  

 

Christer Lenke 

2017-09-26 Begäran om utlämnande av allmänna handlingar som 

delvis sekretessbeläggs ledningsrätt Stadsnät  Dnr  

  

 

Catrine Pernros-Eriksson 

2017-09-04 Interkommunal ersättning för vuxenutbildning vid 

Masugnen i Lindesberg Etik människans livsvillkor, 

psykologi, medicin, vård o omsorgsarbete, psykiatri, 

specialpedagogik Arboga - Bifall Dnr KS 2017/8 

  

 

2017-09-18 Interkommunal ersättning för vuxenutbildning vid   
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Masugnen i Lindesberg Svenska som andraspråk 

Matematik, Samhällskunskap grund Kopparberg - 

Avslag  Dnr KS 2017/8 

 

2017-09-18 Interkommunal ersättning för vuxenutbildning vid 

Masugnen i Lindesberg grundläggande 

lantbruksutbildning Vreta - Avslag Dnr KS 2017/8 

  

 

2017-09-18 Interkommunal ersättning för vuxenutbildning vid 

Masugnen i Lindesberg ekonomiassistent 800p NTI - 

Avslag  Dnr KS 2017/8 

  

 

Sofie Östlund 

2017-10-13 Kommunövergripande bild- och formstrategi  Dnr KS 

2017/265 

  

 

2017-10-13 Kommunövergripande bild- och formstrategi  Dnr KS 

2017/265 

  

 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (34)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-10-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS § 185/17 

 

Meddelanden 

Beslut 

Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.  

Nanette Danielsson 

2017-08-21 Lägesrapport om kommunens beredskap och kapacitet i 

mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn och 

asylsökande 1/7-30/9 2017  Dnr KS 2017/343 

  

 

Irja Gustavsson 

2017-09-13 Undersökningstillstånd för Lovisagruvan AB för 

Dyrkatorp nr 1 Dnr BS 200-335-2017 - beviljas Dnr KS 

2017/300 

  

 

Christer Lenke 

2017-08-30 Ljusnarsberg § 167 Utveckling av Tursam Destination 

Bergslagen i samverkan med Lindesberg, Nora, 

Ljusnarsberg och Hällefors kommun Dnr KS 2017/160 

  

 

2017-09-12 Protokoll Bergslagens Överförmyndarnämnd 2017-09-12 

Dnr  

  

 

2017-09-22 Prognos med uppföljning till och med 2017-08-31 för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Dnr  

  

 

2017-09-22 Investeringsuppföljning till och med 2017-08-31 för 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen SBB 2017-100 

Dnr  

  

 

Britt Lihagen 

2017-04-03 Minnesanteckningar från kommunstyrelsens beredning 

för kultur- och fritidsfrågor 2017-04-03 Dnr  

  

 

Malin Sjöberg 

2017-08-28 Mötesanteckningar från kommunstyrelsens 

miljöberedning 28 augusti 2017  Dnr KS 2017/177 

  

 


