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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2021-10-04 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-12:30 

Beslutande: Bengt Storbacka (S) 
Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C) 
Fredrik Sundén Vessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Nils Detlofsson (L) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör 
Anette Persson, controller 
Daniel Fagerlund, näringslivsutvecklare 
Simon Ljunggren, samhällsplanerare 
Ina Pettersson, planarkitekt 
Ola Westin, förbundschef, samhällsbyggnadsförbundet 
Rouzbeh Isa, sekreterare 
Ulf Axelsson (V) 
Mathz Eriksson (C) 
Markus Lundin (KD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M), ersättare Tom Persson (SD) 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset 6 oktober 2021. Kl. 14:00. 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
33 - 40 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

 2021-10-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§33/21 Godkänna deltagande på distans 
  
§34/21 Information till Utskottet för Stöd och Strategi Vad händer i 

Stadskärnan i Lindesbergs tätort 
  
§35/21 Förslag till beslut om justering av beställning av detaljplaner för 

småhustomter i Lindesbergs tätort 
  
§36/21 Uppföljning internkontroll jan-aug 2021, 

kommunstyrelseförvaltningen 
  
§37/21 Delårsrapport kommunstyrelseförvaltningen 
  
§38/21 Verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelseförvaltningen 
  
§39/21 Fördelning av marknadsföringsbidrag för perioden 2019-2021 
  
§40/21 Nya styrdokument för Samhällsbyggnad Bergslagen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §33/21   Dnr:  
 
Godkänna deltagande på distans 
 

Beslut 
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs 
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 

Förslag till beslut 
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §34/21   Dnr: KS 2021/225 
 
Information till Utskottet för Stöd och Strategi Vad 
händer i Stadskärnan i Lindesbergs tätort 
 

Beslut 
Utskott för stöd och strategi beslutar: 
 

• Tacka för informationen 
• Utskott för stöd och strategi får en återkoppling kring 

ärendet till nästa sammanträde den 8 november 2021. 

Ärendebeskrivning 
Ordförande för Utskottet Stöd och Strategi har önskat en samlad 
bild av vad som sker i stadskärnan i Lindesbergs tätort. 
 
Handläggaren, i egenskap av processledare för 
Samhällsbyggnadsförvaltningens Centrumprojekt, har tagit på 
sig att presentera en översiktsbild av vad som sker gällande 
arbete med stadskärnan. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utskottet besluta 

• Att Utskottet för Stöd och Strategi tackar för 
informationen  

Ledamöternas förslag till beslut 
Bengt Storbacka (S) föreslår att utskott för stöd och strategi får 
en återkoppling kring ärendet den 8 november 2021. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt förslag till 
beslut med Bengt Storbacks (S) tilläggsyrkande och finner så 
beslutat. 

   
För åtgärd: 
Daniel Fagerlund, näringslivsutvecklare 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §35/21   Dnr: KS 2020/335 
 
Förslag till beslut om justering av beställning av 
detaljplaner för småhustomter i Lindesbergs tätort 
 

Beslut 
Utskott för stöd och strategi beslutar 

• Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram 
detaljplan för förskoleändamål inom: 

o Del av Stadsskogen 1:1 (”Ånäs”) 
o Detaljplanen ska även utreda möjligheten att 

möjliggöra för bostäder inom samma område. 
Genom detta beslut ändras huvudinriktningen 
för fastigheten från tidigare beslut USS §25/21, 
KS 2019/341. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under våren utrett 
möjligheten att planlägga för förskola inom del av fastigheten 
Sköndal 1:1. Detta arbete har avbrutits på grund av 
förutsättningarna på platsen samt genomförandeekonomin. 
Utifrån en lokaliseringsanalys ser 
samhällsbyggnadsförvaltningen att den del av Stadsskogen 1:1 
som tidigare pekats ut för detaljplaneläggning för 
bostadsändamål är lämplig för förskoleändamål, både på lång 
och kort sikt. 

Utskottet för stöd och strategi beslutade vid sitt sammanträde 
2021-06-01 att beställa detaljplaner för bostadsändamål för del 
av tre fastigheter i Lindesbergs tätort. Beslutet innebär att 
beställningen för ett av dessa områden förändras från 
bostadsändamål till förskoleändamål.  

Fastigheten ägs av Lindesbergs kommun. 
 
Förvaltningens motivering till beslutet 

Det område som föreslås har bedömts lämpligast utifrån 
strategiskt läge, platsmässiga förutsättningar och storlek. 
Platsen har på förhand bedömts vara det mest genomförbara. 
Andra fördelaktiga aspekter är: 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

• Goda infrastrukturella möjligheter, både nu och på sikt 
• Tillräckligt stor yta för fyra-fem avdelningar samt skälig 

friyta 
• Närhet till grönområden 

För att säkerställa att åtgärden blir hållbar ur ett ekonomiskt 
perspektiv föreslås framtagandet av en grov 
genomförandekalkyl i ett tidigt skede. Denna ska redovisa vilka 
kostnader ett genomförande av detaljplanen kommer medge. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår utskott för stöd och 
strategi besluta 

• Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram 
detaljplan för förskoleändamål inom: 

o Del av Stadsskogen 1:1 (”Ånäs”) 
o Detaljplanen ska även utreda möjligheten att 

möjliggöra för bostäder inom samma område. 
Genom detta beslut ändras huvudinriktningen 
för fastigheten från tidigare beslut USS §25/21, 
KS 2019/341. 

 
 
 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsförbundet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §36/21   Dnr: KS 2020/135 
 
Uppföljning internkontroll jan-aug 2021, 
kommunstyrelseförvaltningen 
 

Beslut 
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Godkänna Uppföljningsrapporten internkontroll januari - 
augusti 2021 för kommunstyrelseförvaltningen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen har sex punkter under år 2021 
med i internkontrollplanen.  Av dessa har ett arbete påbörjats 
med fem punkter och det slutgiltiga resultatet kommer att 
redovisas till helåret. Pågående pandemin har påverkat visst 
arbete då flera arbetsuppgifter har varit tvunget att prioriteras 
om, men kommer att komma igång under hösten igen. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

• Att godkänna Uppföljningsrapporten internkontroll 
januari - augusti 2021 för kommunstyrelseförvaltningen 

 
 

 
För åtgärd: 
Ekonomienhet  
Personalenhet 
Kanslienhet 
Måltidsenhet 
IT- och telenhet 
Näringslivsenhet 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

USS §37/21   Dnr: KS 2021/223 
 
Delårsrapport kommunstyrelseförvaltningen 
 

Beslut 
Utskottet för stöd och strategi godkänner delårsrapporten för 
perioden januari-augusti 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyreselförvaltningen redovisar under perioden januari 
till augusti 2021 en positiv avvikelse på 19,4 miljoner kronor. 
Alla enheterna redovisar ett överskott efter åtta månader med 
ett litet undantag för näringsliv som redovisar en avvikelse på -
0,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret är en positiv 
avvikelse på 19,6 Mnkr.  Det största överskottet finns på politisk 
verksamhet och det avser planeringsreserven och projektmedel 
som inte nyttjats fullt ut och prognosen på helåret är 12,5 
miljoner kronor. Överskottet inom mark- och exploatering avser 
sålda tomter främst i Vibyn i Frövi. 
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en bedömning av de 
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål som utskottet för stöd och 
strategi har beslutat om, som redovisas i delårsrapporten.  
Covid-19 pandemin har påverkat förvaltningens olika 
verksamheter på olika sätt, och utmaningarna för framtiden ser 
olika ut för respektive enhet. Grunduppdragen uppnås eller 
uppnås till största delen. 

Förslag till beslut 
Utskottet för stöd och strategi godkänner delårsrapporten för 
perioden januari-augusti 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

 
För åtgärd: 
Ekonomienhet  
Personalenhet 
Kanslienhet 
Måltidsenhet 
IT- och telenhet 
Näringslivsenhet 
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USS §38/21   Dnr: KS 2021/126 
 
Verksamhetsplan 2022 för 
kommunstyrelseförvaltningen 
 

Beslut 
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, 
utvecklingsmål och ekonomisk fördelning för utskottet 
för stöd och strategi år 2022 antas. 

Ärendebeskrivning 
Enligt handlingsplanen ska grunduppdrag på nämndnivå, 
kvalitetsfaktorer på nämndnivå och nämndmål vara antagna 
senast i december 2021 för att gälla från år 2022.  
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål. Det som är förändrat inför 
2022 är utvecklingsmål. Att en visselblåsarfunktion ska införas 
och implementeras under 2022. De andra faktorerna är 
desamma då de är antagna i början på 2021 och behöver jobbas 
med en längre period för att uppnå bra resultat. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

• Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, 
utvecklingsmål och ekonomisk fördelning för utskottet 
för stöd och strategi år 2022 antas. 

 
 

 
För åtgärd: 
Ekonomienhet  
Personalenhet 
Kanslienhet 
Måltidsenhet 
IT- och telenhet 
Näringslivsenhet 
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USS §39/21   Dnr: KS 2021/191 
 
Fördelning av marknadsföringsbidrag för perioden 
2019–2021 
 

Beslut 
Utskott för stöd och strategi beslutar 

• Tacka för informationen gällande respektive förenings 
insatser inom marknadsföringsavtalen. 

• Uppdra till kommundirektören att ta fram nya 
markandsföringsavtal för perioden 2022–2024 och 
presentera dessa på sammanträdet 8 november 2021. 

Ärendebeskrivning 
Så här har marknadsföringsbidragen fördelats 2019–2021 (3 
år). 
 

Förening Årligt belopp 
  

Lindlövens IF 175,000 kr 
LIF Lindesberg 350,000 kr 
Frövi Judoklubb 175,000 kr 
Lindesbergs Volley 350,000 kr 
Stråssa Gymnastikförening 175,000 kr 

  
Summa: 1 225 000 kr 

 
Bilagor är föreningarnas beskrivning av uppfyllelse av 
marknadsföringsbidragen 2021. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår utskott för stöd och 
strategi besluta 

• Tacka för informationen gällande respektive förenings 
insatser inom marknadsföringsavtalen. 

• Uppdra till kommundirektören att ta fram nya 
markandsföringsavtal för perioden 2022–2024 och 
presentera dessa på sammanträdet 8 november 2021. 
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För åtgärd: 
Kommundirektör 
För kännedom: 
Lindlövens IF 
LIF Lindesberg 
Frövi Judoklubb 
Lindesbergs Volley 
Stråssa Gymnastikförening 
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USS §40/21   Dnr: KS 2021/54 
 
Nya styrdokument för Samhällsbyggnad Bergslagen 
 

Beslut 
Utskott för stöd och strategi beslutar 

• Kommundirektör får i uppdrag att planera för en Work-
shop med Kommunstyrelsen den 19 oktober 2021 
gällande Lindesbergs kommuns viljeinriktning angående 
samarbeten inom Samhällsbyggnad Bergslagen. 

Ärendebeskrivning 

Efter den översyn av ägarstyrningen av kommunalförbundet 
Samhällsbyggnad Bergslagen som genomförts av 
medlemskommunerna, har det arbetats fram ett nytt förslag 
som innebär en ny finansieringsmodell och ny förbundsordning.  

För att kunna aktivera den nya finansieringsmodellen krävs 
beslut om ny förbundsordning som reglerar ägarnas styrning, 
finansiering, uppföljning och inflytande över förbundets olika 
verksamheter. 

I arbetet har även ingått att se över samverkan genom den 
gemensamma nämnden Samhällsbyggnad Bergslagen. Som ett 
resultat av detta finns ett förslag framtaget för reviderat 
samverkansavtal och reglemente för den gemensamma 
nämnden. 

Kommunerna förväntas särskilt yttra sig kring namn på förbund 
respektive gemensam nämnd. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår utskott för stöd och 
strategi besluta 

• Kommundirektör får i uppdrag att planera för en Work-
shop med Kommunstyrelsen den 19 oktober 2021 
gällande Lindesbergs kommuns viljeinriktning angående 
samarbeten inom Samhällsbyggnad Bergslagen. 
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För åtgärd: 
Kommundirektör 
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