
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 
 

 

 

 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-10:35 

Beslutande: Irja Gustavsson (S), ordförande 

Linda Svahn (S)  

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Kristine Andersson (S) 

Daniel Andersson (S) 

Anniette Lindvall (M) 

Jonas Bernström (S) 

Jonas Kleber (C) 

Ingrid Åberg (KD) 

 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Mats Seijboldt (SD) för Per Söderlund (SD) 

John Omoomian (S) för Bengt Storbacka (S) 

Hans-Olof Hake (S) för Virosa Viberg (SD) 

Margareta Ahlm (S) för Susanne Karlsson (C) 

Dan Waltersson (S) för Vakant (C) 

Jan Hansson (M) för Bengt Evertsson (MP) 

 
Övriga deltagare: Christer Lenke, kommunchef 

Gunilla Sandgren, ekonomichef 

Kerstin Rogemyr § 218 

Louise Auer § 218 

Linda Gunhammar, praktikant vid kommunledningskontoret 

Maria Odheim Nielsen (V) 

Göran Gustavsson (-) 

Christina Pettersson (C) 

Inger Griberg (MP) 

 
Utses att justera Ingrid Åberg (KD) med John Omoomian (S) som ersättare. 
Justeringens plats 

och tid: 
Justering sker torsdagen den 21 december 13.00.  

 

 
 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Sofie Östlund 

 

Paragrafer  
 

§ 217 - 236 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Irja Gustavsson 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Ingrid Åberg  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen (beslutande) 

Sammanträdesdatum 2017-12-19 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 KS 

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

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 

Förslag till bildande av naturreservat för delar av Forsån, del av 

Övre Ugglefors 1:3 och Norra Allmänningbo 2:1 

§217/17 

  

Kostnadsbudgetering inom måltidsenheten  §218/17 

  

Detaljbudget för kommunstyrelsen 2018 VP 2019-2020  §219/17 

  

Månadsuppföljning november 2017 §220/17 

  

Ombudgetering av investeringsbudget 2017 barn- och 

utbildningsnämnden, ny förskola 

§221/17 

  

Fördelning av statlig ersättning från Migrationsverket  §222/17 

  

Sammanställning av beröm, förslag, klagomål och synpunkter 

till kommunstyrelsen, jan-juni 2017 

§223/17 

  

Revidering av sammanträdestider för utskottet för stöd och 

strategi 2018 

§224/17 

  

Överenskommelse samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård, Region Örebro län samt kommuner 

§225/17 

  

Hantering av Bottenån, Loddammarna, Loppholmen och 

badplatser runt Lindesjön 

§226/17 

  

Anställande av ny förvaltningschef för tillväxtförvaltningen §227/17 

  

Redovisning av uppdrag givna av kommunstyrelsen eller 

kommunfullmäktige 

§228/17 

  

Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Inger Griberg 

(MP) om solceller på tak som ägs av Lindesbergsbostäder AB 

eller Fastigheter i Linde AB  

§229/17 

  

Medborgarförslag om skulptur för Lindesbergs rondeller- 

Remissyttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen och Tillväxtförvaltningen 

§230/17 

  

Ändring av riktlinje för 25-årsgåva  §231/17 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Inriktning av löneöversyn 2018-2019 §232/17 

  

Instruktion och uppdragsbeskrivning för kommundirektören §233/17 

  

Informationsärenden §234/17 

  

Delegationsärenden §235/17 

  

Meddelanden §236/17 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§217/17   Dnr: KS 2017/382 

 

Förslag till bildande av naturreservat för delar av Forsån, del av 

Övre Ugglefors 1:3 och Norra Allmänningbo 2:1 

Beslut 

 

Paragrafen justeras omedelbart, se separat protokoll.  

 
 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §218/17   Dnr: KS 2017/332 

 

Kostnadsbudgetering inom måltidsenheten  

Beslut 

 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

 Kommunstyrelsen vill ha information om hur måltidsprisförändringen ser 

ut 2015-2017. 

 Kommunstyrelsen vill ha information om hur Lindesbergs kommuns 

måltidskostnader ser ut jämfört med andra kommuner i landet. 

 Kommunstyrelsen ger barn- och utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen i uppdrag att redovisa sina samtliga matkostnader. 

 

Redovisning av samtliga uppdrag ska ske till kommunstyrelsen i mars 2018. 

Kommunfullmäktige ska informeras om uppdragen kommunstyrelsen givit till 

berörda förvaltningar.  

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. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2017 § 72 att återremittera 

ärendet med motiveringen att en utredning ska göras om vad kostnadsökningen 

beror på.  

 

Ekonomienheten och måltidsenheten inkom den 20 november och den 12 

december med handlingar i ärendet. 

 

Utskottet för stöd och strategi beslutade den 27 november 2017 USS § 34:  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen och överlämnar 

materialet till kommunstyrelsen.  

 

På kommunstyrelsens sammanträde informerade kostchef Louise Auer och 

enhetschef för ekonomienheten Kerstin Rogemyr kommunstyrelsen om arbetet 

med uträknande av portionspriserna.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar:  

 Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

 Kommunstyrelsen vill ha information om hur måltidsprisförändringen ser 

ut 2015-2017. 

 Kommunstyrelsen vill ha information om hur Lindesbergs kommuns 

måltidskostnader ser ut jämfört med andra kommuner i landet. 

 Kommunstyrelsen ger barn- och utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen i uppdrag att redovisa sina samtliga matkostnader. 

 

Redovisning av samtliga uppdrag ska ske till kommunstyrelsen i mars 2018. 

Kommunfullmäktige ska informeras om uppdragen kommunstyrelsen givit till 

berörda förvaltningar.  

 

 

 

__________ 
Meddelas för åtgärd: 

Ekonomienheten 

Måltidsenheten 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Socialförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§219/17   Dnr: KS 2017/425 

 

Detaljbudget för kommunstyrelsen 2018 VP 2019-2020  

Beslut 

 
Kommunstyrelsen antar detaljbudget för kommunstyrelsen 2018 och VP för år 

2019-2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtutskottet 

Ekonomienheten överlämnade tillväxtförvaltningens budget 2018 VP 2019-2020 

den 28 november 2017. 

 

Anette Persson, controller på ekonomienheten, informerar utskottet om 

budgeten. Budgetramen kommer att ändras med kompensation för höjda 

arbetsgivaravgifter, korrigerade lokalvårdskostnader och 

organisationsförändringar.  

 
För att finansiera ökat anslag för personalkostnader, 1,2 miljoner kronor, komvux , 

1,2 miljoner kronor, har omdisponering av budgetramarna gjorts inom förvaltningen.  

 

Det har skett genom att reducera verksamheterna mark- och exploatering, -0,9 

miljonerkronor, landsbygdsutveckling, -0,9 miljoner kronor, samt 

arbetsmarknadsåtgärder -0,6. 

 

Tillväxtutskottet beslutade den 5 december 2017 TU § 165: 

 
 Tillväxtutskottet antar budget för tillväxtförvaltningen 2018 VP 2019-2020 under 

förutsättning att kommunfullmäktige antar förslag till mål och budget 2018-2020. 

 

Utskottet för stöd och strategi 
 Ekonomienheten överlämnade kommunledningskontorets budget 2018 VP 2019- 

2020 den 20 november 2017. Kommunledningen har i budget 2018-2020 medel 

avsatta för dataskydd, kvalitetssäkring persondata och strategiskt rekryteringsstöd.  

 

Budgeten för IT-plattformen är reviderad och har minskats med 0,6 Mnkr. Budgeten 

för fiberutbyggnaden och miljöstrategtjänsten har enligt budgetberedningen strukits.  

Under politisk verksamhet finns budget för det industritekniska programmet. En 

ofördelad besparingspost på 7,3 Mnkr redovisas under kommunstyrelsen samt en 

generell besparing på administrationen. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 Utskottet för stöd och strategi antar budget för kommunledningskontoret 2018 VP 

2019-2020 under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslag till mål och 

budget 2018-2020. 

 

Utskottet för stöd och strategi beslutade den 27 november 2017 USS § 35: 

 

Utskottet för stöd och strategi antar budget för kommunledningskontoret 2018 

VP 2019-2020 under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslag till mål 

och budget 2018-2020. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 
Kommunstyrelsen antar detaljbudget för kommunstyrelsen 2018 och VP för år 

2019-2020.  

 

__________ 
Meddelas för åtgärd: 

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§220/17   Dnr: KS 2017/151 

 

Månadsuppföljning november 2017 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen har tagit del av månadsuppföljning för november 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomienheten inkom den 12 december 2017 med månadsuppföljning för 

november 2017.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen har tagit del av månadsuppföljning för november 2017. 

 

__________ 
Meddelas för kännedom: 

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§221/17   Dnr: KS 2017/435 

 

Ombudgetering av investeringsbudget 2017 barn- och 

utbildningsnämnden, ny förskola 

Beslut 

 
Ombudgetera 0,9 mnkr i Barn- och utbildningsnämndens budget från 2017 till 2018 

för inventarier till ny förskola.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomichef Gunilla Sandgren inkom den7 december 2017 med en 

tjänsteskrivelse.  Hon skriver att det i år 2017 års investeringsbudget finns medel 

upptagna för inventarier till ny förskola med 1,2 mnkr. Investeringen avser 

inventarier till en ny avdelning vid förskolan Hagabacken. Barn- och 

utbildningsnämnden beslutade den 13 november 2017 § 202 att föreslå för 

kommunstyrelsen att ombudgetera 0,9 mnkr till 2018 så att projektet kan 

färdigställas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 
Ombudgetera 0,9 mnkr i barn- och utbildningsnämndens budget från 2017 till 2018 

för inventarier till ny förskola.  

 

_________ 
Meddelas för åtgärd: 

Ekonomienheten 

Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§222/17   Dnr: KS 2017/419 

 

Fördelning av statlig ersättning från Migrationsverket  

Beslut 

 

1. Grundersättningen på 224 000 kronor för nyanlända personer med 

uppehållstillstånd fördelas till socialförvaltningen  

 

2. Årlig ersättning på 500 000 kronor för mottagande av ensamkommande barn 

fördelas till socialförvaltningen  

 

3. Anta förändringen av den interna fördelningen av statligersättning 

(schablonersättningen) från Migrationsverket från och med 2018-01-01 

.  

4. Anta fördelningen av schablon för anvisade asylsökande ensamkommande 

barn enligt punkt 5.8  

 

5. Anta fördelningen av schablon á 30 000 kronor för ensamkommande enligt 

punkt 5.9  

 

6. Initiala kostnader för ekonomiskt bistånd till nyanlända personer fördelas till 

socialförvaltningen. 

  

7. Ersättningarna som förvaltningarna ansöker om fördelas direkt på respektive 

förvaltning  

 

8. Schablonersättningarna som betalas ut för ensamkommande barn fördelas 

direkt till socialförvaltningen  

 

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomienheten inkom den 13 november 2017 med en tjänsteskrivelse för 

antagande. Controller Anette Person skriver följande: 

 
Förutsättningarna inom verksamheterna har förändrats sedan tidigare beslut togs 

2016-01-01, samt att regelverket har ändrats för vissa ersättningar from 1 juli 2017. 

Efter dialog med förvaltningscheferna så föreslår förvaltningen ett nytt förslag på ny 

fördelning av statlig ersättning från Migrationsverket från 1 januari 2018.  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

  
Grundersättningen på 224 000 kronor för nyanlända personer med uppehållstillstånd 

fördelas till socialförvaltningen  

 

2. Årlig ersättning på 500 000 kronor för mottagande av ensamkommande barn 

fördelas till socialförvaltningen  

 

3. Anta förändringen av den interna fördelningen av statligersättning 

(schablonersättningen) från Migrationsverket från och med 2018-01-01.  

 

4. Anta fördelningen av schablon för anvisade asylsökande ensamkommande barn 

enligt punkt 5.8  

 

5. Anta fördelningen av schablon á 30 000 kronor för ensamkommande enligt punkt 

5.9  

 

6. Initiala kostnader för ekonomiskt bistånd till nyanlända personer fördelas till 

socialförvaltningen.  

 

7. Ersättningarna som förvaltningarna ansöker om fördelas direkt på respektive 

förvaltning  

 

8. Schablonersättningarna som betalas ut för ensamkommande barn fördelas direkt 

till socialförvaltningen  

 

___________ 
Meddelas för åtgärd: 

Ekonomienheten 

 

Meddelas för kännedom: 

Socialnämnden  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§223/17   Dnr: KS 2017/2 

 

Sammanställning av beröm, förslag, klagomål och synpunkter till 

kommunstyrelsen, jan-juni 2017 

Beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för sammanställningen. 

 

 Kommunledningskontoret genomför åtgärder i syfte att förenkla och 

förtydliga för medborgarna hur de kan föra fram sina synpunkter. 

Resultatet utvärderas i december 2017. 

Ärendebeskrivning 

Praktikant vid kommunledningskontoret, Linda Gunhammar inkom den 6 

november 2017 med en tjänsteskrivelse för antagande.  

 

En gång i halvåret sammanställs beröm, förslag, klagomål och synpunkter som 

inkommit till kommunen från medborgarna. Sammanställningen överlämnas till 

kommunstyrelsen som information. Kommunstyrelsen har den 30 maj 2017 

beslutat om att ge kommunchefen i uppdrag att utreda hur synpunktshanteringen 

kan förbättras och återkomma med förslag till åtgärd.  

 

Totalt har 12 beröm, förslag, klagomål och synpunkter inkommit till kommunen 

och diarieförts under första halvåret av 2017. De är fördelade enligt följande: 1 

beröm, 4 förslag, 3 klagomål och 4 synpunkter. 

 

Under 2017 har än så länge ingen synpunkt eller förslag inkommit som resulterat 

i någon förändring eller förbättring. Under 2015 inkom två ärenden som ledde 

till åtgärd men dessa bör egentligen ses som felanmälan. Under 2016 har också 

två ärenden inkommit som lett till åtgärd där ett av ärendena kan ses som 

förbättring och ett som felanmälan. Mot bakgrund av detta kan nyttan för 

medborgarna som synpunktshanteringen är tänkt att leda till vägas mot den 

administration rutinen kring synpunktshanteringen medför. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för sammanställningen. 

 

 Kommunledningskontoret genomför åtgärder i syfte att förenkla och 

förtydliga för medborgarna hur de kan föra fram sina synpunkter. 

Resultatet utvärderas i december 2017. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstrategen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§224/17   Dnr:  

 

Revidering av sammanträdestider för utskottet för stöd och 

strategi 2018 

Beslut  

 
Måndag den 5 februari 

Tisdag den 10 april – Tidigare beslutat 

Fredag den 25 maj 

Onsdag den 15 augusti- Tidigare beslutat 

Måndag den 15 oktober 

Måndag den 3 december 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 2017 KS § 175 följande 

sammanträdestider för utskottet för stöd och strategi: 

Tisdag 13 februari 

Tisdag 10 april 

Onsdag 15 augusti 

Onsdag 7 november 

 

En revidering av sammanträdestiderna har tagits farm i samråd med ordföringar i 

kommunstyrelsen och i utskottet för stöd och strategi.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Måndag den 5 februari 

Tisdag den 10 april – Tidigare beslutat 

Fredag den 25 maj 

Onsdag den 15 augusti- Tidigare beslutat 

Måndag den 15 oktober 

Måndag den 3 december 

 

 

__________ 
Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

 

Meddelas för kännedom: 

Kommunledningskontoret 

Ledamöter i utskottet för stöd och strategi  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§225/17   Dnr: KS 2017/344 

 

Överenskommelse samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård, Region Örebro län samt kommuner 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Överenskommelse om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Överenskommelsen har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan vid 

utskrivning från hälso- och sjukvård och gäller från och med den 1 januari år 

2018. För utskrivning från psykiatrisk hälso- och sjukvård gäller speciell 

ekonomisk reglering under år 2018. 

 

Överenskommelsen syftar till att skapa trygg och effektiv övergång till 

öppenvård efter en sluten vårdvistelse genom att vara en god grund för ett 

tillitsfullt samarbete mellan parterna så att vårdens omsorgsinsatser kan 

samordnads utifrån individens delaktighet, behov och förutsättningar. 

 

Målgruppen är personer, i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna 

vården behöver insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade 

hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Personer 

som endast har behov av fortsatta insatser inom den landstingsfinansierade 

öppna vården omfattas inte. 

  

Socialnämnden beslutade den 16 november 2017 SN § 156: 

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Ställer sig bakom 

överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård. 

 

 

_________ 
Meddelas för kännedom: 

Region Örebro län 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§226/17   Dnr:  

 

Hantering av Bottenån, Loddammarna, Loppholmen och 

badplatser runt Lindesjön 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att sammanställa alla handlingar för 

vidare ställningstagande av ärendet i kommunstyrelsen den 5 juni 2018.   

Ärendebeskrivning 

 

Det har tidigare utretts om muddring av Bottenån i Lindesbergs ska göras. 

Frågan ska nu aktualiseras i ett helhetsgrepp där Loppholmen och badplatser runt 

Lindesjön också ingår.  

Ledamöternas förslag till beslut 
 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar:  

 

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att sammanställa alla handlingar för 

vidare ställningstagande av ärendet i kommunstyrelsen den 5 juni 2018.   

 

_________ 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunchefen 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§227/17   Dnr:  

 

Anställande av ny förvaltningschef för tillväxtförvaltningen 

Beslut 

 
Magnus Sjöberg erbjuds uppdraget som förvaltningschef för tillväxtförvaltningen, 

med tillträde efter överenskommelse.  

Ärendebeskrivning 

 

Kommunchef Christer Lenke inkom den 14 december 2017 med en 

tjänsteskrivelse för antagande.  

Förvaltningens förslag till beslut  

 
Magnus Sjöberg erbjuds uppdraget som förvaltningschef för tillväxtförvaltningen, 

med tillträde efter överenskommelse.  

 

 

_________ 
Meddelas för kännedom: 

Magnus Sjöberg  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§228/17   Dnr:  

 

Redovisning av uppdrag givna av kommunstyrelsen eller 

kommunfullmäktige 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen har tagit del av sammanställningen av redovisning av uppdrag 

givna av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige per den 14 december 2017. 

Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige.   

Ärendebeskrivning 

 

Kommunchefen har tillsammans med kanslienheten upprättat en rapport över 

uppdrag givna av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige per den 14 

december 2017.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Irja Gustavsson föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 
Kommunstyrelsen har tagit del av sammanställningen av redovisning av uppdrag 

givna av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige per den 14 december 2017. 

Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige.   

 

___________ 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§229/17   Dnr: KS 2017/111 

 

Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Inger Griberg 

(MP) om solceller på tak som ägs av Lindesbergsbostäder AB 

eller Fastigheter i Linde AB  

Beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

 
Motionen avslås med hänvisning till yttrande från FALAB daterat den 14 november 

2017.  

Ärendebeskrivning 

 

Agneta Nilsdotter (MP) och Inger Griberg (MP) inkom den 1 mars 2017 med en 

motion om solceller på tak som ägs av Lindesbergsbostäder AB eller Fastigheter 

i Linde AB.  

 

Kanslienheten remitterade motionen till Fastigheter i Linde AB. 

 

VD för Fastigheter i Linde AB inkom den 14 november 2017 med yttrande. Han 

skriver följande: 

  

Vid all nyproduktion och samtliga större renoveringsarbeten övervägs alltid 

möjligheten att energioptimera fastigheterna ur ett livscykelperspektiv. Vid dessa 

analyser ingår idag tillverkning av el via solceller som en parameter. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson föreslår: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

 
Motionen avslås med hänvisning till yttrande från FALAB daterat den 14 november 

2017.  

 

_________ 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§230/17   Dnr: KS 2017/266 

 

Medborgarförslag om skulptur för Lindesbergs rondeller 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till yttrande från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, daterat den 7 november  

 

Ärendebeskrivning 

 

Ett medborgarförslag inkom den 26 maj 2017 till Lindesbergs kommun.  

Medborgarförslaget remitterades till Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i samarbete med 

tillväxtförvaltningen inkom den 7 november 2017 med yttrande. De skriver 

följande:  

 
 Lindesberg kommun har ett pågående arbete med att ta fram en Bild och 

formstrategi. I denna strategi behandlas även offentlig konst och utsmyckning samt 

hur denna ska väljas ut som en del i en demokratisk process. Då denna strategi ännu 

inte är klar anser stadsarkitektkontoret att medborgarförslaget ska avslås. Finns ett 

fortsatt intresse för medborgaförslaget kan ärendet aktualiseras igen när Bild och 

formstrategin är antagen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till yttrande från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, daterat den 7 november  

 

__________ 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§231/17   Dnr: KS 2017/356 

 

Ändring av riktlinje för 25-årsgåva  

Beslut  

 Riktlinjer för minnesgåva byter namn till riktlinjer för 25-årsgåva.  

 Riktlinjer för 25 årsgåva antas att gälla till och med år 2021. 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande riktlinjer är antagna av kommunfullmäktige den 18 oktober 1993 § 

122 och reviderades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 juni 2006 § 20.  

 

Personalenheten har tagit fram ett förslag på ändring av minnesgåvan. Förslaget 

har varit uppe på dialog med fackliga organisationer genom 

kommunövergripande samverkansgrupp (KÖS). Kommunens ledningsgrupp har 

inga invändningar utan stöder en ny skrivning. Både KÖS och ledningsgruppen 

föreslår att namnet på riktlinjerna ändras till 25 årsgåva.  

 

Personalchef Carina Fyrphil inkom den 28 oktober 2017 med en tjänsteskrivelse 

samt bilaga med förslag till ändring av riktlinjer för minnesgåva. Hon beskriver 

att riktlinjerna behöver ändras då det finns ett ändrat förfaringssätt vid anmälan 

av minnesgåva och att riktlinjen behöver följa kommunens grafiska manual.  

 

Utskottet för stöd och strategi beslutade den 27 november 2017 USS § 38 : 

 
 Utskottet för stöd och strategi föreslår att kommunstyrelsen beslutar:  

 Riktlinjer för minnesgåva byter namn till riktlinjer för 25-årsgåva.  

  Riktlinjer för 25 årsgåva antas att gälla till och med år 2021.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar:  

 Riktlinjer för minnesgåva byter namn till riktlinjer för 25-årsgåva.  

 Riktlinjer för 25 årsgåva antas att gälla till och med år 2021. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§232/17   Dnr: KS 2017/421 

 

Inriktning av löneöversyn 2018-2019 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föreslagen inriktning av löneöversyn för 

åren 2018-2019. 

Ärendebeskrivning 

 

Lindesbergs kommun har riktlinjer för lönesättning som är antagna av 

kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen fastställer sedan inriktning av 

löneöversyn. Båda dokumenten används sedan som en viktig grund när central 

personalfunktion har inledande överläggningar med de fackliga organisationerna 

inför årlig löneöversyn.  

 

Personalchef Carina Fyrpihl inkom den 10 november 2017 med en 

tjänsteskrivelse för antagande.  

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa 

föreslagen inriktning av löneöversyn för åren 2018-2019.  

 

 

__________ 
Meddelas för åtgärd: 

Personalchef 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§233/17   Dnr: KS 2017/458 

 

Instruktion och uppdragsbeskrivning för kommundirektören 

Beslut 

 

 Titeln kommunchef ändras till kommundirektör från och med 2018-01-01.  

 Instruktion och uppdragsbeskrivning för kommundirektören antas att gälla 

från och med 2018-01-01.  

 Stycket om utveckling av kommunen och dess verksamhet ska flyttas upp 

som första punkt i listan I kommundirektörens övergripande uppdrag 

ingår: 

I samverkan med den politiska ledningens företräde har 

kommundirektören en drivande roll att utveckla, effektivisera och 

kvalitetssäkra kommunens organisation och verksamheter utifrån ett 

helhetsperspektiv.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Personalchef Carina Fyrpihl inkom den 30 november 2017 med en 

tjänsteskrivelse för antagande.  

 
 Förslag till beslut är utarbetat med hänvisning till ändring i kommunallagen 

(2017:725) 7 kap 2§, styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda 

förvaltningen under styrelsen.  

 

Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.  

Kommunallagen använder i sina skrivningar befattningsbenämningen 

kommundirektör vilket gör att Lindesbergs kommun bör byta till denna titel för 

kommunens högsta tjänsteperson. 

 

Förvaltningens förslag till beslut  

 
 Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta  

 Titeln kommunchef ändras till kommundirektör från och med 2018-01-01.  

  Instruktion och uppdragsbeskrivning för kommundirektören antas att gälla 
från och med 2018-01-01.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Linda Svahn (S) föreslår ett tilläggsförslag enligt följande: 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Stycket om utveckling av kommunen och dess verksamhet ska flyttas upp som 

första punkt i listan I kommundirektörens övergripande uppdrag ingår: 

I samverkan med den politiska ledningens företräde har kommundirektören en 

drivande roll att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra kommunens 

organisation och verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv.  

Beslutsgång 

 

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

besluta enligt förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt förslaget.  

 

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

besluta enligt Linda Svahns (S) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt förslaget.  

 

 
 

 
____________ 

Meddelas för åtgärd: 

Personalchef 

Kommundirektör 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (32)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§234/17 

 

Informationsärenden 

 

IT-samordnare Claes Wilson informerar kommunstyrelsen om hur kommunanställda 

och förtroendevalda kan logga in externt. 

 

Genom att logga med sin mailadress på www.office.portal.com  kan man nå sin 

lindesbergsmail och sina dokument via monstjänsten onedrive. Välj arbets- eller 

skolkonto när inloggning sker.  

 

 

 

 

  

http://www.office.portal.com/
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§235/17 

 

Delegationsärenden 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 

Jeanette Andersson 

2017-11-06 Placering av friggebod nära tomtgräns för 

Guldsmedshyttan 4:42 Dnr  

  

 

2017-11-19 Begäran om tillåtelse för borrning för installation av 

värmepump Bondskogen 12:18 Dnr  

  

 

Gunnar Jaxell 

 Yttrande över ansökan om tillstånd för konstevenemang 

3 februari 2018 i Oskarsparken för Lindesbergs 

konstförening Dnr  

  

 

2017-10-16 Yttrande över ansökan om tillstånd för information med 

hjälp av partytält 3x 3 meter på Norrtullstorget i 

Lindesberg 20 oktober 2017 för Hörselskadades distrikt 

Örebro län Dnr  

  

 

2017-11-27 Yttrande över ansökan om tillstånd för Julskyltning och 

Julmarknad 3 december i Lindesberg för LindeCity, 

köpmannaföreningen Dnr  

  

 

Christer Lenke 

2017-08-23 Delegationsbeslut Avtal om IT-stöd för Nora kommun 1 

september- 31 december 2017  Dnr  

  

 

2017-09-06 Avtal i Direktupphandling för Grafisk profil och visuell 

identitet för kommunens logotype Dnr KS 2017/334 

  

 

2017-09-20 Tillägg till avtal hgh 2000-12-04 00 e-lönespec Dnr    

 

2017-09-20 Tillägg till avtal hgh 2000-12-04 00 Integration till Time 

Care Dnr  

  

 

2017-09-25 Avtal om tjänsteköp för krisberedskap- och   
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

säkerhetsarbete mellan Lindesberg och Nora kommun 

Dnr  

 

2017-10-23 Avtal för ReadSpeaker med licensavgift, installation och 

uppläggning för webReader Dnr  

  

 

2017-11-15 Avtal om LindeDagen 16 maj 2018 mellan Lindesbergs 

kommun och Lindesbergs Rotaryklubb Dnr  

  

 

2017-11-23 Förordnande som tillförordnad kommunchef under 

kommunchefens semester 24 november 2017 utses 

personalchef Carina Fyrpihl Dnr  

  

 

2017-11-24 Ersättning för vägrätt för busshållsplats längs väg 50 

Guldsmedshyttan 4:42 Dnr AKK2016/86 

  

 

2017-11-30 Ansökan om statsbidrag för Lokala naturvårdssatsningen 

(LONA) Volontärprojekt 2018 Dnr KS 2017/432 

  

 

Catrine Pernros-Eriksson 

2017-11-21 Delegationsbeslut för vuxenutbildning 20-30 november 

2017 Dnr KS 2017/8 

  

 

Kerstin Rogemyr 

2017-11-28 Beslut om fastställande av organisation för kommunens 

arbete som finskt förvaltningsområde Dnr KS 2017/362 

  

 

Gunilla Sandgren 

2017-11-17 Utdelning ur Gustaf Svenssons stiftelse år 2017 Dnr    

 

Sofie Östlund 

2017-12-12 Remiss- Motion från Bo Carlqvist (L) om utökning av 

parkområde i Guldsmedshyttan Dnr KS 2017/360 

  

 

2017-12-12 Remiss- Medborgarförslag om att sätta upp belysning på 

södra sidan av pumphuset vid Sundsbron Dnr KS 

2017/383 

  

 

2017-12-12 Remiss- Motion från Bengt Evertsson (MP) om estetisk 

ljussättning inom kommunens tätorter Dnr KS 2017/394 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2017-12-12 Remiss- Medborgarförslag för ökad säkerhet för 

cyklister Dnr KS 2017/416 

  

 

2017-12-12 Remiss- Medborgarförslag om gång- och cykelväg 

Ullersäter-Frövi Dnr KS 2017/342 

  

 

2017-12-12 Remiss- Medborgarförslag om trafiksituation över 

Prästbron och Lindesbergs centrum Dnr KS 2017/338 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§236/17 

 

Meddelanden 

Beslut 

Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

Jeanette Andersson 

2017-10-16 Tillstånd till borttagande av nypåträffade fornlämningar 

inför detaljplan inom fastigheten Dalskogen 1:2 Dnr 431-

630-2016 Dnr AKK2013/118 

  

Ida Frödén 

2017-11-29 Valkretsindelning i Örebro län Dnr 201-6614-2017 Dnr 

KS 2017/278 

  

 

Irja Gustavsson 

2017-11-27 Tillstånd att bygga och använda en kraftledning för en ny 

52 kV kraftledning i markkabelutförande inom området 

Sörlunda, söder om Lindesjön samt återkallelse av del av 

nätkoncession  40 kV luftledning Dnr KS 2017/85 

  

 

Madde Gustavsson 

2017-11-16 SN § 155 Överenskommelse om samarbete kring 

personer med psykiska funktionsnedsättningar Dnr 

17RS5525 Dnr  

  

 

Gunnar Jaxell 

2017-10-20 Protokoll från Partnerskap Bergslagsbanan 2017-10-20 

Dnr  

  

 

Susanne Karlsson 

2017-09-01 Protokoll för Samordningsförbundet i Norra Örebro län, 

SOFINT 1 september 2017 Dnr KS 2017/114 

  

 

Christer Lenke 

2017-09-26 Regionfullmäktige § 100 Tid för och tillkännagivande av 

regionfullmäktiges sammanträdestider 2018 Dnr  

  

 

2017-09-27 Ljusnarsberg KS § 184 Omlastningscentral Storå Dnr KS   
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

(beslutande) 

 

2017-12-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2017/313 

 

2017-10-18 Underlagen till åtgärdsprogrammet för 

vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt 

2016‐ 2021 finns på webben Dnr KS 2017/411 

  

 

2017-10-20 Samhällsbyggnadsförbundet § 128 

Investeringsuppföljning till och med 2017-09-30 Dnr  

  

 

2017-10-20 Samhällsbyggnadsförbundet § 131 Direktionens 

sammanträdestider 2018 Dnr  

  

 

2017-10-20 Samhällsbyggnadsförbundet § 127 Prognos med 

uppföljning till och med 2017-09-30 Dnr  

  

 

2017-10-24 Protokoll från patientnämnden 2017-10-24 Dnr    

 

2017-10-28 Lagakraftbevis för Detaljplan för del av Brodalen 1:1 

med flera, ny grundskola i Lindesberg 28 oktober 2017  

Dnr S-2015-1022 Dnr AKK2016/408 

  

 

2017-11-17 Samhällsbyggnadsförbundet § 143 Prognos med 

uppföljning till och med 2017-10-31 Dnr  

  

 

2017-11-17 Samhällsbyggnadsförbundet § 144 

Investeringsuppföljning till och med 2017-10-31 Dnr  

  

 

2017-11-22 Samhällsbyggnadsnämnden § 175 Revidering av 

delegationsordning Dnr  

  

 

2017-11-22 Protokoll från Bergslagens överförmyndarnämnd 22 

november 2017 Dnr  

  

 

2017-12-03 Beslut om anläggning av ny väg från Svevia AB:s 

bergtäckt i Torphyttan 4:3 ut till riksväg 50 Dnr M-2017-

612:3 och M-2017-612:4 Dnr KS 2017/289 

  

 

2017-12-04 Nyhetsblad Bergslagens överförmyndarnämnd november 

2017 Dnr  

  

Kristina Öster 

2017-12-04 Minnesanteckningar frånkommunstyrelsens beredning 

för kultur- och fritidsfrågor 4 december 2017 Dnr  

  

 


	Ärendeförteckning
	Förslag till bildande av naturreservat för delar av Forsån, del av Övre Ugglefors 1:3 och Norra Allmänningbo 2:1
	Beslut

	Kostnadsbudgetering inom måltidsenheten
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Detaljbudget för kommunstyrelsen 2018 VP 2019-2020
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Månadsuppföljning november 2017
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Ledamöternas förslag till beslut

	Ombudgetering av investeringsbudget 2017 barn- och utbildningsnämnden, ny förskola
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förvaltningens förslag till beslut
	_________

	Fördelning av statlig ersättning från Migrationsverket
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet

	Sammanställning av beröm, förslag, klagomål och synpunkter till kommunstyrelsen, jan-juni 2017
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förvaltningens förslag till beslut

	Revidering av sammanträdestider för utskottet för stöd och strategi 2018
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Ledamöternas förslag till beslut

	Överenskommelse samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Region Örebro län samt kommuner
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Hantering av Bottenån, Loddammarna, Loppholmen och badplatser runt Lindesjön
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Ledamöternas förslag till beslut

	Anställande av ny förvaltningschef för tillväxtförvaltningen
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förvaltningens förslag till beslut
	_________

	Redovisning av uppdrag givna av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Ledamöternas förslag till beslut

	Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Inger Griberg (MP) om solceller på tak som ägs av Lindesbergsbostäder AB eller Fastigheter i Linde AB
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Ledamöternas förslag till beslut

	Medborgarförslag om skulptur för Lindesbergs rondeller
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förvaltningens förslag till beslut
	__________

	Ändring av riktlinje för 25-årsgåva
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förvaltningens förslag till beslut

	Inriktning av löneöversyn 2018-2019
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förvaltningens förslag till beslut

	Instruktion och uppdragsbeskrivning för kommundirektören
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förvaltningens förslag till beslut
	Ledamöternas förslag till beslut
	Beslutsgång

	Informationsärenden
	Delegationsärenden
	Jeanette Andersson
	Gunnar Jaxell
	Christer Lenke
	Catrine Pernros-Eriksson
	Kerstin Rogemyr
	Gunilla Sandgren
	Sofie Östlund

	Meddelanden
	Jeanette Andersson
	Ida Frödén
	Irja Gustavsson
	Madde Gustavsson
	Gunnar Jaxell
	Susanne Karlsson
	Christer Lenke
	Kristina Öster


