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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-09-06 
Anslaget sätts upp Anslaget tas ned 

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

Plats och tid: Näset, kl. 09:00-09:55 

Beslutande: Bengt Storbacka (S), ordförande 
Kristine Andersson (S) 
Jonas Bernström (S) 
Tommy Kragh (S) 
Jonas Kleber (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Markus Lundin (KD) 
Nils Detlofsson (L) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Nafih Mawlod (S) för John Omoomian (S) 
Fredrik Sundén Vessling (V) för Ulf Axelsson (V) 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör  
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
Carina Fyrpihl, personalchef § 113 
Gunilla Sandgren, ekonomichef § 113 
Anette Persson, enhetschef ekonomi §§ 114–115 
Elin Axelsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Magnus Storm (C), ej tjänstgörande ersättare 
Jan Hansson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Göran Gustavsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Conny Ärlerud (M), ej tjänstgörande ersättare 
Inger Griberg (MP), ej tjänstgörande ersättare 
Tommy Lönnström (SD), ej tjänstgörande ersättare 

Utses att justera Kristine Andersson (S) med Fredrik Rosenbecker (SD) som 
ersättare 

Justeringens plats 
och tid: 

Kanslienheten den 9 september 2022 kl. 15.00 

2022-09-09 2022-10-03
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Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
111 - 123 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Kristine Andersson 
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Ärendeförteckning 

 
§111/22 Frågor väckta av ledamöter 
  
§112/22 Kommundirektören informerar 
  
§113/22 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021-

Kommunövergripande 
  
§114/22 Svar på Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 

2021 för kommunstyrelsen 
  
§115/22 Svar på revisionsrapport Granskning av löpande internkontroll i 

redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer 
  
§116/22 Beslut om byggstart Lindesbergs reningsverk 
  
§117/22 Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Hagaberg och 

lasarettet i Lindesberg 
  
§118/22 Regionala strategier och planer 
  
§119/22 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län 

SOFINT 2021 
  
§120/22 Svar på motion från Tomas Klockars (M) om turistbussar under 

sommarmånaderna 
  
§121/22 Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för 

vatten och avlopp del av Mariedal 1:1 Frövi 
  
§122/22 Delegationsärenden 
  
§123/22 Meddelanden 
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KS §111/22   Dnr:  
 
Frågor väckta av ledamöter 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen lägger beslutspunkten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Lillemor Bodman (M) ställde en fråga om Lindemarken, en 
marknad i Lindesberg, under kommunstyrelsens sammanträde 
den 6 september 2022. Hon ville veta hur ärendet kring 
marknaden har beretts. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger beslutspunkten till handlingarna. 

_______ 
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KS §112/22   Dnr:  
 
Kommundirektören informerar 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen. 

Ärendebeskrivning 

På kommunstyrelsens sammanträde den 14 juni 2022 
informerade kommundirektören om följande:  

• Jämn fördelning av flyktingmottagandet 

• Utredning gällande Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen (SBB) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen. 

_______ 
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KS §113/22   Dnr: KS 2022/181 
 
Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021 - Kommunövergripande 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar alla 
förvaltningar att fortsatt aktivt arbeta för att säkerställa 
arbetsmiljöarbetet inom alla verksamheter. 

Ärendebeskrivning 
Under 2021 har systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivits inom 
alla förvaltningar. Bifogat finns förvaltningars och 
verksamheters årliga uppföljning, vilka är redovisade i 
respektive nämnd. Att årligen följa upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet är viktigt och det har tidigare påpekats via 
Arbetsmiljöverkets inspektion att Lindesbergs kommun behöver 
utveckla och systematisera den årliga uppföljningen, dels 
kopplat till respektive nämnd men också den sammanställning 
som kommunstyrelsen behöver ta del av. Dialog kring årlig 
uppföljning sker i vår samverkansorganisation inom respektive 
förvaltning och det är också där riktade insatser framåt 
planläggs-genomförs- återkopplas. Övergripande insatser 
redovisas och planeras vid kommunövergripande 
samverkansgrupp (KÖS). Flera sådana inriktningar redovisas i 
denna skrivelse. 
 
Exempel på viktigt arbete som utförs kontinuerligt är: 

• Aktivt arbete kopplat till minskad sjukfrånvaro 

• Medarbetarenkät och uppföljning kopplad till denna 

• Medarbetarsamtal och lönesamtal sker årligen 

• Arbetsplatsträffar med dagordning och dokumentation 

• Tillgång till företagshälsovård på individ, grupp och 
organisationsnivå. 2,2 miljoner för 2021. 

• Gemensam grundläggande arbetsmiljöutbildning för 
chefer och skyddsombud erbjuds kontinuerligt genom 
Regionhälsan 
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• Skriftlig fördelning av arbetsmiljöarbetet fungerar bra. 
Uppdatera styrdokumentet till kommande mandatperiod. 

• Kommunens samverkansorganisation fungerar bra 

• Rutiner och dokument finns via kommunens intranät. 
Alla nya rutiner och styrdokument sker utifrån dialog 
med kommunövergripande samverkansgrupp. 

Utifrån Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 
2021/034536 (inspektion utförd under september 2021) 
påvisades en del bister där kommunen nu arbetat med åtgärder. 
Flera delar är genomförda och andra är planlagda. Övergripande 
kan konstateras att det som genomförts behöver följas upp och 
landa över tid. Hela organisationen är med i att utveckla 
övergripande. 

I december 2021 kunde genom konsultstöd en gemensam 
blankett för uppföljning publiceras i kommunens styrning- och 
uppföljningssystem ”Stratsys”. Allt arbete framåt är tänkt att 
sparas här för att systematisera uppföljning kring 
arbetsmiljöarbete. Kopplingen mellan den organisation som är i 
Stratsys blev inte att stämma med de enheter som uppföljningen 
kring arbetsmiljön är kopplad till. Detta kommer åtgärdas under 
2022 då planen är att gå in i den modul som Stratsys har för 
arbetsmiljöarbete och som vi inte kunde få tillgång till under 
2021 och därför hade en provisorisk lösning med blankett. 
Arbetet med implementeringen av den nya modulen sker genom 
olika arbetsgrupper för genomförande där både ett urval med 
chefer och skyddsombud representerar. Detta följs upp 
systematiskt genom kommunövergripande samverkansgrupp. 

All redovisning och de olika stegen med samverkan och 
redovisning till politisk nämnd tog lång tid (hela våren 2022). 
Här kommer en tydligare inriktning komma, när det ska 
sammanställas, återrapporteras. Planen är att sammanföra detta 
med övrig redovisning kring bokslutsprocessen. Det positiva för 
2021 är att alla nämnder och samverkansorganisationen har fått 
återkoppling på det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Under 2021 infördes ett IT-baserat verktyg för anmälan och 
uppföljning gällande tillbud och arbetsskador. En markant 
ökning ses av antalet anmälningar. 145 tillbud och 127 
arbetsskador anmäldes. Utbildning i det nya systemet har gjorts 
för chefer och genomgång med skyddsombud har genomförts. 
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Rutin kring anmälan och uppföljning har uppdaterats, och 
vidare genomgång på arbetsplatsträffar ska göras av chef. Allt är 
inte klart under 2021 men kommer göras klart under 2022.  

Slutligen kan sammanfattas att följande delar har flera 
verksamheter planlagt arbete kring: 

• Säkerställa att alla medarbetare har kännedom om rutin 
för anmälan av tillbud och arbetsskada 

• Gå igenom skriftlig fördelning av arbetsmiljöarbete så 
varje chef känner sig trygg. 

• Se över mål och arbete kring organisatorisk och social 
arbetsmiljö. 

• Arbetsmiljöarbete har de senaste åren haft en tydlig 
koppling till olika inriktningar utifrån covid. 
Handlingsplaner och riskbedömningar kopplat till covid 
och exempelvis omfallsplanering har genomförts. Här 
kan andra områden vidareutvecklas. Kunskapen finns 
men har kanske inte nyttjats så systematiskt som det 
gjorts under pandemin. Kan bidra till utveckling. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan vidareutvecklas under 
kommande år. Varje chef har en nyckelroll och det är viktigt att 
använda dialog som verktyg för att få alla medarbetare delaktiga 
i sin arbetsmiljö. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar alla 
förvaltningar att fortsatt aktivt arbeta för att säkerställa 
arbetsmiljöarbetet inom alla verksamheter. 

_______ 
 
För kännedom: 
Alla förvaltningschefer 
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KS §114/22   Dnr: KS 2022/119 
 
Svar på Grundläggande granskning av styrelser och 
nämnder 2021 för kommunstyrelsen 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen och tar med 
synpunkterna i framtida arbete av planer och uppföljningar. 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna har genomfört en grundläggande granskning av 
styrelsens och nämndernas ansvarstagande för intern styrning 
och kontroll samt måluppfyllelse. Kommunstyrelsen och 
nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet 
med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra 
uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner 
för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt 
säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En 
bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten 
inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.  

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens 
revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:  

• Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern 
kontroll?  

Revisionsobjekten i granskningen har varit kommunstyrelsen, 
barn- och utbildnings-nämnden, socialnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.  

Granskningen har är uppdelade i områdena ändamålsenlighet, 
ekonomiskt tillfredsställande och intern kontroll. 

För kommunstyrelsen så är under sammanfattning området 
intern kontroll gult och områdena ändamålsenlighet och 
ekonomiskt tillfredsställande är gröna. Internkontroll får gult 
enligt granskningen utifrån att de finner delvis en avsaknad av 
tydlig omfattning på uppföljningen samt avsaknad av tydlig 
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ansvarsfördelning för vem som ansvarar för uppföljningen samt 
när uppföljningen ska ske. Förvaltningen tar med dessa 
synpunkter till 2022 års uppföljning att genom att tydliggöra 
omfattningen av uppföljningen. I beslutat Årshjul finns beslut 
om när internkontrollen ska följas upp. 

Indikatorerna behöver förbättras och utvecklas men att hitta bra 
indikatorer är svårt när det gäller stödfunktioner och då är det 
viktigt att göra djupare analyser av vad som skett inom 
verksamheten. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen och tar med 
synpunkterna i framtida arbete av planer och uppföljningar. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Nils Detlofsson (L) föreslår att återremittera ärendet till 
kommunstyrelseförvaltningen med följande motivering: 

• Samtliga nämnder ska åläggas att lämna ett svar på 
varför de inte bedrivit verksamheten på ett ekonomiskt 
tillfredställande sätt enligt de granskningsiakttagelser 
som anges i rapporten från PWC. Vidare skall 
Samhällsbyggnadsnämnden och Tillväxtnämnden 
redovisa varför de inte vidtagit åtgärder för att begränsa 
underskottet vilket också framgår av samma rapport. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet avgöras idag eller återremitteras, 
och finner att frågan ska avgöras idag. 

Votering begärs och ska genomföras. 

Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning. Den 
som vill avgöra ärendet idag röstar JA. Den som vill 
återremittera ärendet röstar NEJ.  

Ordförande lägger sin röst sist Ärendet ska avgöras idag: JA 
Återremittera ärendet: NEJ 

Namn Ja  Nej  Avstår  

Andersson Kristine (S) X   
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Mawlod Nafih (S) X   

Bernström Jonas (S) X   

Kragh Tommy (S) X   

Kleber Jonas (C) X   

Eriksson Mathz (C) X   

Sundén Vessling Fredrik (V) X   

Lindqvist Pär-Ove (M)  X  

Bodman Lillemor (M)  X  

Lundin Markus (KD)  X  

Detlofsson Nils (L)  X  

Rosenbecker Fredrik (SD)  X  

Mehtäläinen Jari (SD)  X  

Persson Tom (SD)  X  

Storbacka Bengt (S), ordf. X   

Totalt 8 7  

Med 8 JA-röster för att ärendet ska avgöras idag och 7 NEJ-
röster för Nils Detlofssons (L) ändringsförslag, beslutar 
kommunstyrelsen att ärendet avgörs idag.   

Ordförande frågar om därefter om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt liggande förslag och finner så beslutat. 

Reservationer 

Följande reserverar sig mot beslutet till förmån för Nils 
Detlofssons (L) ändringsförslag: 

• Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M), Markus 
Lundin (KD), Nils Detlofsson (L), Fredrik Rosenbecker 
(SD), Jari Mehtäläinen (SD) och Tom Persson (SD). 
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_______ 

För åtgärd: 
Ekonomienheten 
Näringslivsenheten 
Kanslienheten 
It- och teleenheten 
Måltidsenheten 
Personalenheten 
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KS §115/22   Dnr: KS 2022/160 
 
Svar på revisionsrapport Granskning av löpande 
internkontroll i redovisningsrutiner och 
ekonomiadministrativa processer 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen och 
synpunkterna att stärka upp rutinerna för att säkerställa en 
korrekt klassificering av generella och riktade statsbidrag och 
kommer att säkerställa att alla obligatoriska 
tilläggsupplysningar enligt R2 finns med i årsredovisningen 
kommer att åtgärdas till bokslut 2022. 

Ärendebeskrivning 

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Lindesbergs kommun genomfört en granskning av löpande 
intern kontroll i redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa 
processer. Granskningens syfte är att besvara huruvida den 
internkontrollen avseende utvalda löpande redovisningsrutiner 
och administrativa processer är tillräckliga. De områden som 
granskats är löpande bokföring (med fokus på manuella 
bokföringsposter) och intäktprocessen (med fokus på skatter, 
utjämning, generella bidrag samt riktade statsbidrag). Utifrån 
genomförd granskning är bedömningen att den interna 
kontrollen avseende utvalda löpande redovisningsrutiner och 
ekonomiadministrativa processer i allt väsentligt är tillräcklig 
även om det finns möjlighet att ytterligare stärka den interna 
kontrollen. 

Förbättringsförslagen är att stärka upp rutinerna för att 
säkerställa en korrekt klassificering av generella och riktade 
statsbidrag och säkerställa att alla obligatoriska 
tilläggsupplysningar enligt R2 och det kommer att åtgärdas inför 
bokslut 2022. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen och 
synpunkterna att stärka upp rutinerna för att säkerställa en 
korrekt klassificering av generella och riktade statsbidrag och 
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kommer att säkerställa att alla obligatoriska 
tilläggsupplysningar enligt R2 finns med i årsredovisningen 
kommer att åtgärdas till bokslut 2022. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Ekonomienheten 
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KS §116/22   Dnr: KS 2021/288 
 
Beslut om byggstart Lindesbergs reningsverk 
 

Beslut 

Direktionen föreslår kommunstyrelsen besluta att påbörja 
ombyggnation av Lindesbergs reningsverk. 

Ärendebeskrivning 
En omfattande utbyggnad av Lindesbergs reningsverk har 
planerats under ett antal år. Projekteringsfasen håller på att 
avslutas och härnäst behöver det tas beslut om att påbörja 
genomförandet av hela projektet. 

Kalkylen efter projekteringen har tagit fram en kostnad på ca 
232 milj.kr. Inklusive inloppsledning. De övriga reningsdelar 
som byggs till är en slamhantering och rötkammare, 
kväverening, samt en upprustning av de befintliga 
anläggningsdelarna. 

Samtidigt har omvärlden och den globala marknaden för 
råmaterial blivit mycket osäkrare med stigande priser på en del 
råvaror som behövs för projektet. Det osäkra läget förväntas 
kvarstå den närmaste tiden med fortsatt höga priser. 

Nuvarande kalkylen är baserat på dagens höga priser. 
Osäkerhetsmarginalen i kalkylen ligger på 10%.  

ElvaAB som är förbundets upphandlade konsult och entreprenör 
har med hjälp av sin inköpsorganisation gjort en analys av 
nuvarande marknadsläge och bedömt hur prisändringar kan 
komma att se ut den närmaste framtiden. Resultatet av denna 
bifogas i skrivelsen.  

Slutsatsen är att nuvarande priser för de flesta råvaror som 
ingår i bygget är hög och kommer troligtvis att vara höga under 
ett antal år. Däremot bedöms det som mindre troligt att priser 
kommer att stiga ännu mer i en sådan omfattning att det i 
nuläget skulle vara aktuellt att höja totalsumman 

För att motverka osäkerheten kommer alla inköp att göras i 
början på genomförandefasen i så hög grad som möjligt. Det gör 
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att kostnaden kommer att vara mindre känsligt för framtida 
ändringar och att leveransen av varorna säkerställs i god tid. 

Det behöver dock poängteras att det osäkra världsläget är ett 
faktum och det går per definition inte att förutse framtiden. 
Rekommendationen att påbörja en byggstart baserar sig främst 
på att kostnadsbilden inte bedöms ändra i alltför stor 
utsträckning vare sig uppåt eller neråt. Osäkerheten behöver 
vägas mot behovet som i det här fallet framförallt gäller 
slamhanteringen och inloppsdelen som är anläggningsdelar och 
funktioner som helst inte ska skjutas alltför långt framåt. Idag 
lever vi upp till kraven som ställs enligt lagstiftningen men inom 
slamhanteringen är det förändringar på gång. 

Förslag till beslut 

Direktionen föreslår kommunstyrelsen besluta att påbörja 
ombyggnation av Lindesbergs reningsverk. 

_______ 
 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KS §117/22   Dnr: KS 2021/78 
 
Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan 
Hagaberg och lasarettet i Lindesberg 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

• Medborgarförslaget besvaras med att kommunen anser 
att förslagsställarens synpunkter är viktiga och relevanta. 
Den aktuella sträckningen finns dessutom utpekad i 
kommunens cykelplan. Förslaget innebär dock att en bro 
behöver byggas över såväl järnväg som Bottenån. Ett 
sådant broprojekt är mycket kostsamt och prioriteringar 
mellan detta och andra samhällsutvecklingsprojekt måste 
göras i kommunens budgetprocess. Dessa prioriteringar 
görs med stöd av gång- och cykelplanen. Kommunen 
planerar dock att revidera den kommunala cykelplanen, 
vilken är det långsiktiga planverktyg som kommunen 
arbetar med. Frågeställarens synpunkter beaktas vidare i 
detta arbete, där prioriteringar kommer att ske. 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag om cykelförbindelse mellan Hagaberg och 
lasarettet. Förslagsställaren föreslår att i samband med arbetet 
med projekt ”framtidens stadsdel” i Hagaberg bör man överväga 
att även bygga en förbindelse mellan Hagaberg och 
lasarettsområdet. Vidare att en långsiktig plan för finansiering 
tas fram inför kommande budgetberedningar. 

Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Medborgarförslaget besvaras med att kommunen anser 
att förslagsställarens synpunkter är viktiga och relevanta. 
Den aktuella sträckningen finns dessutom utpekad i 
kommunens cykelplan. Förslaget innebär dock att en bro 
behöver byggas över såväl järnväg som Bottenån. Ett 
sådant broprojekt är mycket kostsamt och prioriteringar 
mellan detta och andra samhällsutvecklingsprojekt måste 
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göras i kommunens budgetprocess. Dessa prioriteringar 
görs med stöd av gång- och cykelplanen. Kommunen 
planerar dock att revidera den kommunala cykelplanen, 
vilken är det långsiktiga planverktyg som kommunen 
arbetar med. Frågeställarens synpunkter beaktas vidare i 
detta arbete, där prioriteringar kommer att ske. 

_______ 
 
För kännedom: 
Förslagsställaren 
Handläggare KS 
Christin Gimberger, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KS §118/22   Dnr: KS 2022/161 
 
Regionala strategier och planer 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• De handlingsplaner och strategier som är gemensamt 
beslutade med Region Örebro län och Länsstyrelsen ska 
arbetas in i ordinarie styrprocess av alla nämnder vid 
planering och uppföljning i tillämpliga delar. 

• Planerna och strategierna är digitaliseringsstrategi, 
regionalt trafikförsörjningsprogram, Örebro läns strategi 
för jämställdhet, Regional utvecklingsstrategi, 
Kunskapslyftbarn och unga, Regional handlingsplan för 
samverkan, Social välfärd, Sammanhållen vård och 
omsorg, Örebro läns kulturplan, Biblioteksplan 

• Internkontroll ska ske årligen på kommunstyrelsen på 
utvalda strategier eller planer om och hur nämnderna 
har jobbat med befintliga regionala planer 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs styrmodell utgår från att visa en gemensam 
struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av 
kommunen och dess verksamheter. Styrmodellen ska främja att 
tid och kraft läggs på det som får positiv effekt på 
verksamhetsutvecklingen som leder till en förbättring för 
medborgarna. Styrmodellen omfattar hela kommunens 
organisation och ska främja att mervärde för medborgarna 
skapas.  

• Styrmodellen ska omfatta alla delar av styrningen 

• Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning 
som berör kommunens verksamheter.  

• Styrmodellen är både en struktur och ett arbetssätt för 
planering och uppföljning.  

• Styrningen utgår från verksamheternas grunduppdrag. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

• Styrning och ledning ska baseras på tillit och inte leda till 
ökade krav på för detaljerad planering och uppföljning av 
verksamheterna. Planering och uppföljning av mer 
operativ karaktär ska hanteras inom verksamheten utan 
krav på dokumentation.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige  

• De handlingsplaner och strategier som är gemensamt 
beslutade med Region Örebro län och Länsstyrelsen ska 
arbetas in i ordinarie styrprocess av alla nämnder vid 
planering och uppföljning i tillämpliga delar. 

• Planerna och strategierna är digitaliseringsstrategi, 
regionalt trafikförsörjningsprogram, Örebro läns strategi 
för jämställdhet, Regional utvecklingsstrategi, 
Kunskapslyftbarn och unga, Regional handlingsplan för 
samverkan, Social välfärd, Sammanhållen vård och 
omsorg, Örebro läns kulturplan, Biblioteksplan 

• Internkontroll ska ske årligen på kommunstyrelsen på 
utvalda strategier eller planer om och hur nämnderna 
har jobbat med befintliga regionala planer  

_______ 
 
För åtgärd: 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tillväxtnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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KS §119/22   Dnr: KS 2022/135 
 
Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra 
Örebro län SOFINT 2021 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2021 för SOFINT godkänns. 

2. Styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Ärendebeskrivning 

Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT har inkommit 
med årsredovisning för 2021. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisning 2021 för SOFINT godkänns. 

2. Styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
För kännedom: 
Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 
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KS §120/22   Dnr: KS 2022/33 
 
Svar på motion från Tomas Klockars (M) om 
turistbussar under sommarmånaderna 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen 
med motiveringen att ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar saknas för förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Tomas Klockars (M) skriver i sin motion om turistbussar under 
sommarmånaderna, från 2 februari 2022, att det under 
sommarmånaderna ska införas turistbussar samt att motionen 
ska hanteras skyndsamt för ett genomförande redan sommaren 
2022. 

Motionen remitterades först till Besök Linde AB, och i deras svar 
som inkom 7 mars 2022 informerade de om att arbetet med 
turism leds och drivs av tillväxtförvaltningen samt innehar 
kompetensen att bedöma vilka turistiska satsningar som är 
möjliga att göra och som har störst effekt för turistnäringen. 

Remissvar från Tillväxtnämnden inkom den 10 maj 2022. 
Tillväxtnämnden föreslår att kommunstyrelsen ska föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att 
ekonomiska och organisatoriska förutsättningar saknas för 
förslaget. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen 
med motiveringen att ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar saknas för förslaget. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
För kännedom: 
Tomas Klockars 
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KS §121/22   Dnr: AKK2015/403 
 
Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp del av Mariedal 1:1 Frövi 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Del av Mariedal 1:1 (se bilaga 1) ska ingå i 
verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet och dagvattengata för Lindesbergs 
kommun. 

• Att tilldela Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
uppdraget att ansluta del av Mariedal 1:1 till den 
kommunala Va-anläggningen till en uppskattad kostnad 
av 18 300 000 kr (se bilaga 2). 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 16 november 2021 berett och 
beslutat om inrättande av kommunalt verksamhetsområde 
förvatten och avlopp del av Mariedal 1:1 Frövi (KS § 155/21): 

• Del av Mariedal 1:1 (se bilaga 1) ska ingå i 
verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet och dagvattengata för Lindesbergs 
kommun, under förutsättning att detaljplanen för området 
vinner laga kraft.  

• Att tilldela Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
uppdraget att ansluta del av Mariedal 1:1 till den 
kommunala Va-anläggningen till en uppskattad kostnad av 
18 300 000 kr (se bilaga 2).  

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)(LAV) 
ska beslut om nya verksamhetsområden för den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen tas av kommunfullmäktige. 
Därför behöver ärendet återigen gå upp till kommunstyrelsen, 
för att sedan beslutas av kommunfullmäktige i Lindesberg. 

Sedan beslutet togs den 16 november 2021 har antagandet av 
detaljplan för del av Mariedal 1:1 m.fl. (Etapp 1, norra 



 

 Sammanträdesprotokoll 24 (35) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-09-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

verksamhetsområde) i Frövi, Lindesbergs kommun, vunnit laga 
kraft. Varpå den meningen är borttagen. 

Detaljplan för del av Mariedal 1:1, Dnr AKK2015/403, 
planområdet ska enligt detaljplanen försörjas med allmänt 
vatten och avlopp och därmed föreslås området upptas i 
verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet och dagvattengata. 

Anslutningen är dimensionerad för en belastning på 500 PE (Se 
bilaga 2). 

Verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska omfattas av den 
del i plankartan för detaljplan del av Mariedal 1:1, Dnr AKK 
2015/403 som innehar beteckning Z och NATUR fördröjning 
1,2,3,4. (se bilaga 1). 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• Del av Mariedal 1:1 (se bilaga 1) ska ingå i 
verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, 
dagvattenfastighet och dagvattengata för Lindesbergs 
kommun. 

• Att tilldela Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
uppdraget att ansluta del av Mariedal 1:1 till den 
kommunala Va-anläggningen till en uppskattad kostnad 
av 18 300 000 kr (se bilaga 2). 

_______ 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
För kännedom: 
Ekonomienheten 
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KS §122/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
2022-08-26 Yttrande Valaffischer Örebropartiet 
A426.154–20222 Dnr KS 2022/12 

  

 
2022-07-06 Remiss gällande Motion från Christina 
Pettersson (C) om behovet av dagvård för personer med 
kognitiv svikt Dnr KS 2022/165 

  

 
2022-06-20 Förordnande som tillförordnad 
kommundirektör 2022-sommar Dnr KS 2022/41 

  

 
2022-06-22 Tillförordnad ekonomichef sommaren 
2022 Dnr KS 2022/49 

  

 
2022-06-30 Upplåtelsekontrakt för kontor Smedjegatan 
13 Lindesberg Dnr  

  

 
-- Hyreskontrakt tf arbetsmarknadsenheten 2022-09-01 
Kvarnbackavägen 20 A lght 1001 Kvarnbacken 2:2 2:3 
2:4 kontraktsnr 5949-1 enligt punkt 4.1 
kommunstyrelsens delegationsordning Dnr KS 2022/8 

  

 
2022-08-02 Hyreskontrakt Kvarnbackavägen 20 A lght 
1001 Kvarnbacken 2:2 2:3 2:4 kontraktsnr 5949-1 Dnr 
KS 2022/216 

  

 
2022-08-09 Hyreskontrakt Hemvägen 7C lght 1202 
Ängeby 13:12 kontraktsnr 61-26 Dnr KS 2022/216 
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2022-04-22 Avtal förlängning banktjänster 2022 till 
2024 Bergslagens Sparbank delegationsbeslut enligt 
punkt 4.1 kommunstyrelsens delegationsordning Dnr KS 
2019/59 

  

 
2022-08-22 Fullmakt att företräda kommun 
kommunalförbund i upphandling av ny gemensam 
telefonilösning i KNÖL kommunerna i Norra Örebro län 
Dnr KS 2022/85 

  

 
2022-06-29 Hyreskontrakt Kvarngatan 9 A Korrvike 
22:1 lght 1201 kontraktsnr 52-07 Dnr KS 2022/216 

  

 
2022-06-29 Hyreskontrakt Kvarngatan 9B Korrvike 
22:1 lght 1103 kontraktsnr 52-15 Dnr KS 2022/216 

  

 
2022-06-29 Hyreskontrakt Kvarngatan 9B Korrvike 
22:1 lght 1203 kontraktsnr 52-18 Dnr KS 2022/216 

  

 
2022-06-29 Hyreskontrakt Kvarngatan 13B lght 1003 
kontraktsnr 54-48 Dnr KS 2022/216 

  

 
2022-06-29 Hyreskontrakt Hemvägen 7A Ängeby 13:12 
lght 1202 kontraktsnr 61-08 Dnr KS 2022/216 

  

 
2022-06-29 Hyreskontrakt Hemvägen 7B Ängeby 13:12 
lght 1203 kontraktsnr 61-18 Dnr KS 2022/216 

  

 
2022-06-29 Hyreskontrakt Hemvägen 7C Ängeby 13:12 
lght 1201 kontraktsnr 61-25 Dnr KS 2022/216 

  

 
2022-06-29 Hyreskontrakt Hemvägen 9A Ängeby 12:1 
lght 1101 kontraktsnr 62-04 Dnr KS 2022/216 

  

 
2022-06-29 Hyreskontrakt Hemvägen 9C Ängeby 12:1 
lght 1303 kontraktsnr 62-29 Dnr KS 2022/216 

  

 
2022-06-29 Hyreskontrakt Hemvägen 9D Ängeby 12:1 
lght 1102 kontraktsnr 62-33 Dnr KS 2022/216 

  

 
2022-06-29 Hyreskontrakt Hemvägen 9D Ängeby 12:1 
lght 1103 kontraktsnr 62-34 Dnr KS 2022/216 
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2022-06-29 Hyreskontrakt Hemvägen 9D Ängeby 12:1 
lght 1201 kontraktsnr 62-37 Dnr KS 2022/216 

  

 
2022-06-08 Yttrande A317.730 2022 Familjefest 
Loppholmarna Lindesberg Dnr KS 2022/12 

  

 
2022-06-23 Yttrande A319.838 2022 tivoliverksamhet i 
samband med Lindemarknaden Dnr KS 2022/12 

  

 
2022-07-13 Tillförordnad förvaltningschef för 
Socialförvaltningen sommaren 2022 Dnr SN 2022/2 

  

 
-- Anställning av HR-konsult 15 augusti 2022 Dnr KS 
2022/51 

  

 
2022-08-03 Uppsägning av lokalt kollektivavtal - 
Jourtjänstgörande personal anställda inom enheten för 
Ensamkommande barn Dnr KS 2021/114 

  

 
2022-08-03 Uppsägning av lokalt kollektivavtal - 
turordningskretsar Dnr KS 2021/114 

  

 
2022-08-03 Uppsägning av lokalt kollektivavtal - 
dagbarnvårdare Dnr KS 2021/114 

  

 
2022-06-20 Uppdaterat lokalt kollektivavtal - 
krislägesavtal tecknat med Psykologförbundet Dnr KS 
2021/114 

  

 
2022-06-20 Tillförordnad personalchef under tiden 4 
juli 2022 - 31 juli 2022 Dnr KS 2021/36 

  

 
2022-08-25 Tillförordnad personalchef under semester 
Dnr KS 2022/49 

  

 
2022-06-30 Lokalt kollektivavtal - villkor för 
medarbetare inom Funktionsstöd som arbetar inom 
annat avtalsområde Dnr KS 2021/114 

  

 
2022-06-30 Lokalt kollektivavtal - villkor för 
tjänstgöring ständig helg inom Vård och Omsorg och 
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Funktionsstöd för befattningarna undersköterska, 
skötare, stödassistent och vårdare Dnr KS 2021/114 

 
-- Bostadskontrakt BRODALEN 11:8 Dnr KS 2022/1   

 
-- Remiss till Barn- och utbildningsförvaltningen 
Medborgarförslag om att använda porslin och rostfritt 
istället för plast för servering i förskolekök Dnr KS 
2019/236 

  

 
-- Remiss - Medborgarförslag om 
trafiksäkerhetsåtgärder Bergsvägen-Hemvägen i 
Fellingsbro Dnr KS 2021/18 

  

 
-- Remiss ut Motion från Jari Mehtäläinen Tom Persson 
Fredrik Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i 
svenska för anställning inom äldreomsorgen Dnr KS 
2021/254 

  

 
-- Förordnande som tillförordnad förvaltningschef för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen under 
förvaltningschefens semester vecka 30-32 år 2022 Dnr 
KS 2021/36 

  

 
-- Markupplåtelseavtal avseende elektrisk 
starkströmsanläggning gällande Ramshyttan 25:6 Dnr 
KS 2022/1 

  

 
-- Ändring av vidaredelegation i Yttrande över ansökan 
om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 
om allmän sammankomst till mark- och 
exploateringsingenjör Dnr KS 2022/213 

  

 
-- Remiss ut Motion från Nils Detlofsson (L) om ett 
friluftsbad på Loppholmarna i Lindesberg Dnr KS 
2022/163 

  

 
-- Remiss Medborgarförslag om att erbjuda kostnadsfria 
halkskydd till äldre medborgare Dnr KS 2022/4 
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2022-07-08 Tilldelningsbeslut anbudsområde 3-8, 10, 
13-15 gällande Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Dnr KS 2022/186 

  

 
2022-05-09 Ledningskorsningsavtal fastighet Frövi 
11:1 tilläggsavtal 1 för underskrift Mark- och 
ledningskorsningsavtal (tryggsatta och icke trycksatta) 
Dnr KS 2022/1 

  

 
2022-07-21 Yttrande i ärende A412.485/2022 Dnr KS 
2022/12 

  

 
2022-06-28 Offert Kriskommunikationsplan 
Lindesbergs kommun Dnr KS 2022/185 

  

 
2022-07-06 Nytt datum Yttrande över ansökan 
gällande Politiskt möte och information på 
Norrtullstorget Lindesberg A309.861_2022 Dnr KS 
2022/12 

  

 
2022-07-11 A348.969 2022 Yttrande gällande 
marknadsförsäljning och tivoli Dnr KS 2022/12 

  

 
2022-08-16 A444.428 2022 Yttrande gällande 
uppställning av tält och utdelning av material på 
Norrtullstorget Lindesberg Dnr KS 2022/12 

  

 
2022-06-30 Yttrande A366.358 2022 Ansökan inför 
Familjefest 20 augusti, Frövi Dnr KS 2022/12 
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KS §123/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

• Meddelandena läggs till handlingarna. 
• Kommundirektören ska återkomma till 

kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2022 med 
mer information gällande måluppfyllelsen för 
ägardirektiv för Besök Linde AB. Informationen ska 
innehålla följande: 

o Riskanalys av måluppfyllelsen för ägardirektiven 
för Besök Linde AB 

o Hur stor förlusten blev och hur den är fördelad. 

Ärendebeskrivning 
 

Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
-- Samhällsbyggnadsförbundet § 67 Driftuppföljning 
2022-04-30 Dnr  

  

 
-- Samhällsbyggnadsförbundet § 70 
Investeringsuppföljning maj 2022 Dnr SBB2022-518 
Dnr  

  

 
2022-07-05 Synpunkt gällande föremål på botten vid 
Prästryggens brygga Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-07-05 Synpunkt om behovet av 
informationsskyltar gällande matning av fåglar Dnr KS 
2022/18 

  

 
2022-06-13 Beslut avseende ansökan om §37a-medel 
Dnr KS 2022/132 

  

 
2022-06-20 Svar på synpunkt om Elzwiksväg Dnr KS 
2022/18 
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2022-06-22 Samhällsbyggnadsförbundet § 68 
Driftuppföljning 2022-05-31 Dnr  

  

 
2022-06-22 Direktionens beslut, kommentarer 
revisionsrapport årsredovisning Dnr KS 2022/113 

  

 
2022-06-27 Protokollsutdrag från Socialnämndens 
sammanträde den 16 juni 2022 § 69 - Extra 
månadsuppföljning maj Socialnämnd - för åtgärd Dnr KS 
2022/69 

  

 
2022-08-16 Yttrande angående ändringsbeslut för 
Grönbo naturreservat Dnr 511-3170-2021 Dnr KS 
2022/180 

  

 
2022-08-17 Protokoll Bergslagens 
överförmyndarnämnd 17 augusti 2022 Dnr  

  

 
2022-08-18 SN § 89 Uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för socialnämnden 2021 Dnr KS 
2022/181 

  

 
2022-04-20 Protokoll från Bergslagens 
överförmyndarnämnd 20 april 2022 Dnr  

  

 
2022-08-22 Svar från kommunstyrelsens ordförande 
om Invigning torg Guldsmedshyttan kl 11 en vardag Dnr 
KS 2022/123 

  

 
2022-04-27 Ljusnarsberg KS § 142 Ansökan om bidrag 
Leader Bergslagen Dnr  

  

 
2022-06-08 Ljusnarsbergs kommun - Ks § 174 
Eventuell avtalssamverkan med kommunerna i norra 
Örebro län rörande gemensamma personliga ombud Dnr  

  

 
2022-06-17 Beslut om tillstånd till ingrepp i 
fornlämning L1980:440 inom fastigheten Lindesberg 
Garphyttan 5:7, Lindesbergs kommun, Örebro län Dnr  

  

 
2022-06-17 Protokollsutdrag samt rapport 
patientnämnden 2022-06-10 Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2022-09-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2022-06-17 Protokoll Tursam 5 maj Dnr    

 
2022-06-17 Inkommen synpunkt om protokoll och 
kallelser på kommunens hemsida Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-06-17 Svar på synpunkt om bruksön vid Oppboga 
från KSO Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-06-17 Synpunkt om skyltning av Elzwiksvägen 
med svar från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-06-23 Protokollsutdrag från sammanträde med 
Linde Stadshus AB 9 juni 2022 § 26 Uppföljning av 
ägardirektiv Dnr  

  

 
2022-06-23 E-delgivning – Länsstyrelsens beslut 2022-
06-23 i ärende 535-3933-2022, Lindesby 1:11 Dnr  

  

 
2022-06-23 Protokollsutdrag från sammanträde med 
Linde Stadshus AB 9 juni 2022 § 25 Särskilda 
ägardirektiv Dnr  

  

 
-- Synpunkt Svår att parkera vid kyrkan/på torget i 
Lindesbergs kommun Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-06-03 Kommuner och regioner skyldiga att anta 
mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete Dnr  

  

 
2022-04-04 Information till ledamöterna i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om 
vindkraftens biverkningar Dnr  

  

 
2022-07-04 Tillfälliga föreskrifter om tillfälligt förbud 
för båttrafik på Stora och Lilla Lindesjön samt på 
Bottenån upp till bron vid riksväg 68 inom Lindesbergs 
kommun 19 augusti 2022 klockan 15.30-24.00 Dnr  

  

 
2022-07-04 VB: Korruption inom upphandlingar av 
industritenisk utbildning. Dnr KS 2022/138 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-07-06 Vunnit laga kraft - Detaljplan för 
Stadsskogen 2:11 m.fl. (Stadsskogsskolan) Lindesberg, 
Lindesbergs kommun Dnr KS 2018/366 

  

 
2022-07-09 Synpunkt om soptömning vid kalkbrottet 
Uskavi Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-06-10 Meddelande 11/2022 – Förbundsavgift år 
2023 till Sveriges Kommuner och Regioner Dnr  

  

 
2022-07-10 Synpunkt om nedskräpning vid Uskavi 
kalkbrott Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-05-11 Protokoll Specifika samverkansrådet 
kultur 22 april 2022 Dnr  

  

 
2022-07-11 Synpunkt om ramp vid Fröjevi Dnr KS 
2022/18 

  

 
2022-05-12 Anhörigstöd gällande demenssjuka Dnr KS 
2022/18 

  

 
2022-06-13 Inbjudan till fortsatt samråd om 
insamlingssystem för förpackningar med 
producentansvar Dnr  

  

 
2022-06-15 BUN 2022/37-3 - Protokollsutdrag från 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 13 
juni 2022 § 63 - Yttrande BUN - Grundläggande 
granskning av styrelsen och nämnderna 2021 - för 
kännedom Dnr KS 2022/119 

  

 
2022-06-15 Rättelse - Beslut avseende ansökan om § 
37a-medel gällande insatsen Vatteninitiativet Dnr 851-
3553-2022 Dnr KS 2022/132 

  

 
2022-05-17 Synpunkt om grönyta vid korsningen 
Rådmansgatan Strandkullebrinken i Lindesbergs 
kommun Dnr KS 2022/18 

  

 
2022-05-18 Vattenfall samråder om ny ledning Dnr    
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 2022-09-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-06-22 Underrättelse om tillstånd till uppförande 
och drift av gruppstation för vindkraft vid Siggebohyttan 
i Lindesbergs kommun - Avser att sätta ut målet till 
sammanträde och syn M11168-21 Aktbilaga 69 Dnr KS 
2022/47 

  

 
2022-04-25 Suicide Zeros kommunbarometer 2022 
Dnr  

  

 
2022-04-27 Beslut för kännedom i koncessionsärende, 
2017-102809, Energimarknadsinspektionen Dnr  

  

 
2022-06-27 [ES] FM2022-13470:1 Information om 
Försvarsmaktens beredning av remisser gällande 
riksintressen för totalförsvarets militära del Dnr  

  

 
2022-06-29 Hållbarhetsindex VA Lindesberg Dnr    

 
2022-06-29 Protokoll 19 maj 2022 - Årsstämma, 
årsredovisning och revisionsberättelse 2021 Dnr  

  

 
2022-06-30 Tillstånd till ingrepp i fornlämning, 
biotopvård längs med Gränshytteån, Lindesbergs 
kommun Dnr  

  

 
2022-06-30 Tillståndsbevis gällande offentlig 
tillställning "UllerMuller", traktorträff och marknad 
A095.874/2022 Dnr KS 2022/12 

  

 
2022-06-01 Kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning KRF protokoll 2022-06-01 Dnr KS 
2021/39 

  

 
2022-06-03 Kommunala Pensionärsrådet KPR 
protokoll 2022-06-03 Dnr KS 2021/39 

  

Ledamöters förslag till beslut 

Nils Detlofsson (L) föreslår att kommundirektören ska 
återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2022 
med mer information gällande måluppfyllelsen för ägardirektiv 
för Besök Linde AB. Informationen ska innehålla följande: 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

• Riskanalys av måluppfyllelsen för ägardirektiven för 
Besök Linde AB 

• Hur stor förlusten blev och hur den är fördelad. 
Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Nils 
Detlofssons (L) tilläggsförslag, och finner så beslutat. 

_______ 
För åtgärd: 
Kommundirektör 

 


	Ärendeförteckning
	Frågor väckta av ledamöter
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______

	Kommundirektören informerar
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______

	Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 - Kommunövergripande
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______


	Svar på Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2021 för kommunstyrelsen
	Beslut
	Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen och tar med synpunkterna i framtida arbete av planer och uppföljningar.
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen och tar med synpunkterna i framtida arbete av planer och uppföljningar.
	Ledamöternas förslag till beslut
	Beslutsgång
	Reservationer


	Svar på revisionsrapport Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen och synpunkterna att stärka upp rutinerna för att säkerställa en korrekt klassificering av generella och riktade statsbidrag och kommer att säkerställa att alla obligatoriska tilläggsupplysningar enligt R2...
	_______


	Beslut om byggstart Lindesbergs reningsverk
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______


	Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Hagaberg och lasarettet i Lindesberg
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______


	Regionala strategier och planer
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______


	Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______


	Svar på motion från Tomas Klockars (M) om turistbussar under sommarmånaderna
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______


	Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för
	vatten och avlopp del av Mariedal 1:1 Frövi
	Beslut
	Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
	 Del av Mariedal 1:1 (se bilaga 1) ska ingå i verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvattenfastighet och dagvattengata för Lindesbergs kommun.
	 Att tilldela Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen uppdraget att ansluta del av Mariedal 1:1 till den kommunala Va-anläggningen till en uppskattad kostnad av 18 300 000 kr (se bilaga 2).
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	_______


	Delegationsärenden
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Meddelanden
	Beslut
	Ärendebeskrivning


