
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) 
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-12-15  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2020-12-15 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Digitalt via Teams, kl. 9:05-10:20 

Beslutande: Irja Gustafsson (S) 
John Omoomian (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) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Anders Ceder (S) för Linda Svahn (S) 
Fredrik Sundén Vessling (V) för Ulf Axelsson (V) 
Fredrik Rosenbecker (SD) för Mats Seijboldt (-) 
 

Övriga 
deltagare: 

Henrik Arenvang, kommundirektör 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
Malin Ivlove, säkerhetskoordinator § 192 
Daniel Fagerlund, näringslivsutvecklare § 212 
Nafih Mawlod (S), ej tjänstgörande ersättare 
Elin Axelsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Sofie Krantz (S), 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 
 

Utses att 
justera 

Jonas Kleber (C) med Anders Ceder (S) som ersättare 
 

Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten måndag den 21 december 2020 kl. 13:00 
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Kommunstyrelsen  
 

2020-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
  

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
189 - 214 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Kleber 
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Kommunstyrelsen  
 

2020-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§189/20 Tyst minut 
  
§190/20 Godkännande deltagande på distans 
  
§191/20 Kommundirektören informerar 
  
§192/20 Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 2021–

2024 
  
§193/20 Avsägelse och fyllnadsval efter Irja Gustafsson (S) som 

ordförande och ledamot i utskottet för stöd och strategi 
  
§194/20 Avsägelse och fyllnadsval efter Irja Gustafsson (S) som 

ledamot i tolkningsgrupp för arvoden 
  
§195/20 Avsägelse och fyllnadsval efter Irja Gustafsson (S) ledamot 

Partnerskap Bergslagsbanan från och med 1 januari 2021 
  
§196/20 Avsägelse och fyllnadsval i Partnerskap Bergslagsdiagonalen 

från och med 1 januari 2021 efter ledamot Irja Gustafsson (S) 
  
§197/20 Avsägelse och fyllnadsval efter Irja Gustafsson (S) 

representant Bergskraft i Bergslagen ekonomisk förening 
  
§198/20 Avsägelse och fyllnadsval efter Irja Gustafsson (S) till Specifika 

samverkansrådet för infrastruktur och trafik samt kultur 
  
§199/20 Avsägelse och fyllnadsval efter Irja Gustafsson (S) som 

ordförande och ledamot i Brottsförebyggande rådet från och 
med 1 januari 2021 

  
§200/20 Avsägelse och fyllnadsval efter Irja Gustafsson (S) som 

styrelseledamot i TURSAM i Bergslagen ekonomisk förening 
  
§201/20 Firmatecknare - Bemyndigande att teckna avtal med mera 
  
§202/20 Avsägelse och fyllnadsval efter Mats Seijboldt (-) som ledamot 

i Tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§203/20 Avsägelse och fyllnadsval efter Jonas Kleber (C) som ledamot i 
Specifika samverkansrådet kultur från och med 1 januari 2021 

  
§204/20 Avsägelse och fyllnadsval av uppdraget som ledamot och 

ersättare i utskottet för stöd och strategi efter Ulf Axelsson (V) 
och Fredrik Sundén Vessling (V)  

  
§205/20 Årshjul för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 
  
§206/20 Årshjul för planering och uppföljning 2021 
  
§207/20 Underskrift av Deklaration för en stark demokrati  
  
§208/20 Reglering av Fastigheter i Linde AB:s fordran på Linde 

Stadshus AB och Besök Linde AB  
  
§209/20 Inventering vägar 
  
§210/20 Utredning av kompletterande villatomter i Lindesbergs tätort 
  
§211/20 Leasing av personalbil med bruttolöneavdrag 
  
§212/20 Finansiering LEADER Mälardalen samt information nästa 

programperiod 
  
§213/20 Delegationsärenden 
  
§214/20 Meddelanden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §189/20   Dnr:  
 
Tyst minut till minne av Mats Seijboldt (-) 

 
Kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2020 inleds 
med en tyst minut till minne av Mats Seijboldt (-) som avlidit.  

 
_____ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§190/20   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 
 
Beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 
Kommunstyrelsens presidium närvarar fysiskt.  

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. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 
Kommunstyrelsens presidium närvarar fysiskt.  

_____ 
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§191/20   Dnr:  
 
Kommundirektören informerar 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen 
och lägger den till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 

Kommundirektören informerade om följande på 
kommunstyrelsen i november 2020: 

• Covid-19, tillika coronaviruset, i Lindesbergs kommun 

• Krisledningsstruktur i Örebro län 

• Det nya normala 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen 
och lägger den till handlingarna. 
_____ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§192/20   Dnr: KS 2020/223 
 
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 
2021-2024 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna handlingsprogram enligt 
lagen om skydd mot olyckor 2021–2024, med tillägg i 4.2.1. att 
MSB 2018 gjorde en översyn på områden med betydande 
översvämningsrisker; det är nu 25 identifierade områden och 
Lindesberg är inte längre en av dessa utpekade platser. 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska varje 
kommun ha ett handlingsprogram för arbetet med skydd mot 
olyckor. Handlingsprogrammet ska omfatta både arbetet med 
förebyggande verksamhet och skadeavhjälpande verksamhet. 

I handlingsprogrammet finns fem inriktningsmål som är 
kopplande till mätbara prestationsmål som återfinns i budget- 
och verksamhetsplan och som beslutas av direktionen varje år. 

Nerikes Brandkår har utarbetat ett nytt förslag till 
handlingsprogram enligt denna lag att gälla för åren 2021-2024. 
Räddningstjänstförbundets medlemskommuner har nu 
remitterats förslaget för att inkomma med synpunkter. 

Förslag till beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta 

• godkänna handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 
olyckor 2021–2024, med tillägg i 4.2.1. att MSB 2018 gjorde 
en översyn på områden med betydande 
översvämningsrisker; det är nu 25 identifierade områden 
och Lindesberg är inte längre en av dessa utpekade platser. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Registrator 
För kännedom: 
Nerikes Brandkår 
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§193/20   Dnr: KS 2018/436 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Irja Gustafsson (S) 
som ordförande och ledamot i utskottet för stöd och 
strategi 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner 

• Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget som 
ordförande och ledamot i utskottet för stöd och strategi från 
och med 1 januari 2021 

• Bengt Storbacka (S) som ledamot i utskottet för stöd och 
strategi från och med 1 januari 2021 

• Bengt Storbacka som ordförande i utskottet för stöd och 
strategi från och med 1 januari 2021 

Ärendebeskrivning 

Irja Gustafsson (S) inkom 2020-10-22 med en avsägelse av 
uppdraget som ordförande och ledamot i utskottet för stöd och 
strategi. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner 

• Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget som 
ordförande och ledamot i utskottet för stöd och strategi från 
och med 1 januari 2021 

• Bengt Storbacka (S) som ledamot i utskottet för stöd och 
strategi från och med 1 januari 2021 

• Bengt Storbacka som ordförande i utskottet för stöd och 
strategi från och med 1 januari 2021 

_______ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (troman) 
För kännedom: 
De förtroendevalda 
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§194/20   Dnr: KS 2018/440 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Irja Gustafsson (S) 
som ledamot i tolkningsgrupp för arvoden 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen 

• Godkänner Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget 
som ledamot i tolkningsgrupp för arvoden från och med 1 
januari 2021 

• Utser Bengt Storbacka (S) som ny ledamot i tolkningsgrupp 
för arvoden från och med 1 januari 2021. 

Ärendebeskrivning 

Irja Gustafsson (S) har inkommit med en avsägelse.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen 

• Godkänner Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget 
som ledamot i tolkningsgrupp för arvoden från och med 1 
januari 2021 

• Utser Bengt Storbacka (S) som ny ledamot i tolkningsgrupp 
för arvoden från och med 1 januari 2021. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (Troman) 
För kännedom: 
De förtroendevalda 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (44) 
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-12-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§195/20   Dnr: KS 2018/444 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Irja Gustafsson (S) 
ledamot Partnerskap Bergslagsbanan från och med 1 
januari 2021 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner 

• Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Partnerskap Bergslagsbanan från och med 1 januari 2021 

• Bengt Storbacka (S) som ledamot i Partnerskap 
Bergslagsbanan från och med 1 januari 2021 

Ärendebeskrivning 
Irja Gustafsson (S) inkom 2020-10-22 med en avsägelse av 
uppdraget som ledamot i Partnerskap Bergslagsbanan. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner 

• Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Partnerskap Bergslagsbanan från och med 1 januari 2021 

• Bengt Storbacka (S) som ledamot i Partnerskap 
Bergslagsbanan från och med 1 januari 2021 

_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (troman) 
För kännedom: 
De förtroendevalda 
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§196/20   Dnr: KS 2018/445 
 
Avsägelse och fyllnadsval i Partnerskap 
Bergslagsdiagonalen från och med 1 januari 2021 
efter ledamot Irja Gustafsson (S) 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner 

• Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Partnerskap Bergslagsdiagonalen från och med 1 januari 
2021 

• Bengt Storbacka (S) som ledamot i Partnerskap 
Bergslagsdiagonalen från och med 1 januari 2021 

Ärendebeskrivning 

Irja Gustafsson (S) inkom 2020-10-22 med en avsägelse av 
uppdraget som ledamot i Partnerskap Bergslagsdiagonalen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner 

• Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Partnerskap Bergslagsdiagonalen från och med 1 januari 
2021 

• Bengt Storbacka (S) som ledamot i Partnerskap 
Bergslagsdiagonalen från och med 1 januari 2021 

_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (troman) 
För kännedom: 
De förtroendevalda 
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§197/20   Dnr: KS 2018/448 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Irja Gustafsson (S) 
representant Bergskraft i Bergslagen ekonomisk 
förening 
 
Beslut 

Kommunstyrelsens godkänner 

• Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget som 
representant i Bergskraft i Bergslagen ekonomisk förening 
från och med 1 januari 2021 

• Bengt Storbacka (S) som representant i Bergskraft i 
Bergslagen ekonomisk förening från och med 1 januari 2021 

Ärendebeskrivning 

Irja Gustafsson (S) inkom 2020-10-22 med en avsägelse av 
uppdraget som representant i Bergskraft i Bergslagen 
ekonomisk förening. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens godkänner 

• Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget som 
representant i Bergskraft i Bergslagen ekonomisk förening 
från och med 1 januari 2021 

• Bengt Storbacka (S) som representant i Bergskraft i 
Bergslagen ekonomisk förening från och med 1 januari 2021 

_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (troman) 
För kännedom: 
De förtroendevalda 
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§198/20   Dnr: KS 2019/2 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Irja Gustafsson (S) till 
Specifika samverkansrådet för infrastruktur och trafik 
samt kultur 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen 

• Godkänner Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget 
som ledamot i Specifika rådet för instrastruktur och trafik 
from 1 januari 2021 

• Godkänner Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget 
som ersättare i Specifika rådet för kultur from 1 januari 
2021 

• Utser Sofie Krantz (S) som ersättare i Specifika rådet för 
kultur from 1 januari 2021 

Ärendebeskrivning 
Irja Gustafsson (S) har inkommit med avsägelse.  

Specifika rådet för infrastruktur och trafik ingår numera i det 
regionala samverkansrådet och är inte längre något som 
kommunstyrelsen utser ledamot/ersättare till. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen 

• Godkänner Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget 
som ledamot i Specifika rådet för instrastruktur och trafik 
from 1 januari 2021 

• Godkänner Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget 
som ersättare i Specifika rådet för kultur from 1 januari 
2021 

• Utser Sofie Krantz (S) som ersättare i Specifika rådet för 
kultur from 1 januari 2021 
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_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (Troman) 
För kännedom: 
Region Örebro län 
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§199/20   Dnr: KS 2018/452 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Irja Gustafsson (S) 
som ordförande och ledamot i Brottsförebyggande 
rådet från och med 1 januari 2021 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner 

• Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget som 
ordförande och ledamot i Brottsförebyggande rådet från och 
med 1 januari 2021 

• Bengt Storbacka (S) som ledamot i Brottsförebyggande 
rådet från och med 1 januari 2021 

• Bengt Storbacka (S) som ordförande i Brottsförebyggande 
rådet från och med 1 januari 2021 

Ärendebeskrivning 

Irja Gustafsson (S) inkom 2020-10-22 med en avsägelse av 
uppdraget som ordförande och ledamot i Brottsförebyggande 
rådet. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner 

• Irja Gustafssons (S) avsägelse från uppdraget som 
ordförande och ledamot i Brottsförebyggande rådet från och 
med 1 januari 2021 

• Bengt Storbacka (S) som ledamot i Brottsförebyggande 
rådet från och med 1 januari 2021 

• Bengt Storbacka (S) som ordförande i Brottsförebyggande 
rådet från och med 1 januari 2021 

_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (troman) 
För kännedom:  
De förtroendevalda 
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§200/20   Dnr: KS 2020/28 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Irja Gustafsson (S) 
som styrelseledamot i TURSAM i Bergslagen 
ekonomisk förening 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner  

• Irja Gustafsson (S) avsägelse från uppdraget som 
styrelseledamot i TURSAM i Bergslagen ekonomisk förening 
från och med 1 januari 2021 

• Bengt Storbacka (S) som styrelseledamot i TURSAM i 
Bergslagen ekonomisk förening från och med 1 januari 2021 
till och med årstämman 2023 

Ärendebeskrivning 

Irja Gustafsson (S) inkom 2020-10-22 med en avsägelse av 
uppdraget som styrelseledamot i TURSAM i Bergslagen 
ekonomisk förening.  
Irja Gustafsson (S) har avgår som kommunstyrelsens ordförande 
från och med 2021-01-01. Bengt Storbacka (S) efterträder henne 
som ny ordförande för kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner  

• Irja Gustafsson (S) avsägelse från uppdraget som 
styrelseledamot i TURSAM i Bergslagen ekonomisk 
förening från och med 1 januari 2021 

• Bengt Storbacka (S) som styrelseledamot i TURSAM i 
Bergslagen ekonomisk förening från och med 1 januari 
2021 till och med årstämman 2023 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Nämndsekreterare (troman) 
För kännedom 
De förtroendevalda 
TURSAM 
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§201/20   Dnr: KS 2020/331 
 
Firmatecknare - Bemyndigande att teckna avtal med 
mera 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Från och med 1 januari 2021 upphävs kommunstyrelsens 
beslut från 2018, KS §112/18, om Firmatecknare – 
Bemyndigande att teckna avtal med mera. 

2. Två personer i föreningen bemyndigas, nämligen 
kommunstyrelsens ordförande Bengt Storbacka och 
kommundirektör Henrik Arenvang eller ekonomichef 
Gunilla Sandgren eller kanslichef Anna Lundström (f.d. 
Nilsson) med vice ordförande Jonas Kleber som ersättare 
för Bengt Storbacka att tills vidare på kommunens vägnar 
underteckna pantförskrivnings- och 
dödningsmedgivanden och att teckna servitut samt 
besluta om avtal och överenskommelser, skuld- och 
borgensförbindelser, köpekontrakt, köpebrev och 
gåvobrev. 

3. Två personer i föreningen bemyndigas, nämligen 
kommunstyrelsens ordförande Bengt Storbacka och 
kommundirektör Henrik Arenvang med vice ordförande 
Jonas Kleber som ersättare för Bengt Storbacka 
respektive ekonomichef Gunilla Sandgren och kanslichef 
Anna Lundström (f.d. Nilsson) som ersättare för 
kommundirektör Henrik Arenvang att tills vidare på 
kommunens vägnar underteckna beslutade avtal och 
överenskommelser för respektive verksamhetsområde. 

4. Kommunstyrelsen ordförande Bengt Storbacka och 
kommundirektör Henrik Arenvang bemyndigas att 
tillsammans eller var för sig tills vidare föra kommunens 
talan i rättegångsmål eller förberedande för sådana mål. 

Ärendebeskrivning 

Irja Gustafsson (S) har avgått som kommunstyrelsens 
ordförande och Bengt Storbacka (S) efterträder henne från och 
med 1 januari 2021.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Från och med 1 januari 2021 upphävs kommunstyrelsens 
beslut från 2018, KS §112/18, om Firmatecknare – 
Bemyndigande att teckna avtal med mera. 

2. Två personer i föreningen bemyndigas, nämligen 
kommunstyrelsens ordförande Bengt Storbacka och 
kommundirektör Henrik Arenvang eller ekonomichef 
Gunilla Sandgren eller kanslichef Anna Lundström (f.d. 
Nilsson) med vice ordförande Jonas Kleber som ersättare 
för Bengt Storbacka att tills vidare på kommunens vägnar 
underteckna pantförskrivnings- och 
dödningsmedgivanden och att teckna servitut samt 
besluta om avtal och överenskommelser, skuld- och 
borgensförbindelser, köpekontrakt, köpebrev och 
gåvobrev. 

3. Två personer i föreningen bemyndigas, nämligen 
kommunstyrelsens ordförande Bengt Storbacka och 
kommundirektör Henrik Arenvang med vice ordförande 
Jonas Kleber som ersättare för Bengt Storbacka 
respektive ekonomichef Gunilla Sandgren och kanslichef 
Anna Lundström (f.d. Nilsson) som ersättare för 
kommundirektör Henrik Arenvang att tills vidare på 
kommunens vägnar underteckna beslutade avtal och 
överenskommelser för respektive verksamhetsområde. 

4. Kommunstyrelsen ordförande Bengt Storbacka och 
kommundirektör Henrik Arenvang bemyndigas att 
tillsammans eller var för sig tills vidare föra kommunens 
talan i rättegångsmål eller förberedande för sådana mål. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Förvaltningsrätten i Karlstad 
För kännedom: 
De valda 
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§202/20   Dnr: KS 2018/440 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Mats Seijboldt (-) som 
ledamot i Tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner 

1. Mats Seijboldts (-) avsägelse från uppdraget som ledamot 
i Tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser  

2. Jari Mehtäläinen (SD) som ledamot i Tolkningsgrupp för 
arvodesbestämmelser 

Ärendebeskrivning 

Mats Seijboldt (-) har inkommit med en avsägelse.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner 

1. Mats Seijboldts (-) avsägelse från uppdraget som ledamot 
i Tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser  

2. XX som ledamot i Tolkningsgrupp för 
arvodesbestämmelser 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tom Persson (SD) föreslår att Jari Mehtäläinen (SD) utses som 
ny ledamot i Tolkningsgrupp för arvodesbestämmelser. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (troman) 
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§203/20   Dnr: KS 2019/2 
 
Avsägelse och fyllnadsval efter Jonas Kleber (C) som 
ledamot i Specifika samverkansrådet kultur från och 
med 1 januari 2021 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner 

1. Jonas Klebers (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Specifika samverkansrådet för kultur från och med 1 
januari 2021 

2. Magnus Storm (C) som ledamot i Specifika 
samverkansrådet för kultur från och med 1 januari 2021 

Ärendebeskrivning 

Jonas Kleber (C) har inkommit med en avsägelse.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner 

1. Jonas Klebers (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Specifika samverkansrådet för kultur från och med 1 
januari 2021 

2. Magnus Storm (C) som ledamot i Specifika 
samverkansrådet för kultur från och med 1 januari 2021 

_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (troman) 
För kännedom: 
De förtroendevalda 
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§204/20   Dnr: KS 2018/436 
 
Avsägelse och fyllnadsval av uppdraget som ledamot 
och ersättare i utskottet för stöd och strategi efter Ulf 
Axelsson (V) och Fredrik Sundén Vessling (V)  
 
Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner 

1. Ulf Axelsson (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
utskottet för stöd och strategi från och med 15 december 
2020.  

2. Fredrik Sundén Vessling avsägelse från uppdraget som 
ersättare i utskottet för stöd och strategi från och med 15 
december 2020.  

3. Ulf Axelsson (V) som ersättare i utskottet för stöd och 
strategi från och med 15 december 2020 till och med 
2022. 

4. Fredrik Sundén Vessling som ledamot i utskottet för stöd 
och strategi från och med 15 december 2020 till och 
2022. 

Ärendebeskrivning 

Ulf Axelsson (V) har inkommit med en avsägelse som ledamot i 
utskottet för stöd och strategi. 

Fredrik Sundén Vessling (V) har inkommit med en avsägelse 
som ersättare i utskottet för stöd och strategi.  

Vänsterpartiet har inkommit med en nominering med Ulf 
Axelsson (V) som ersättare i utskottet för stöd och strategi.  

Vänsterpartiet har inkommit med en nominering med Fredrik 
Sundén Vessling (V) som ledamot i utskottet för stöd och 
strategi.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner 

1. Ulf Axelsson (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
utskottet för stöd och strategi från och med 15 december 
2020.  
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2. Fredrik Sundén Vessling avsägelse från uppdraget som 
ersättare i utskottet för stöd och strategi från och med 15 
december 2020.  

3. Ulf Axelsson (V) som ersättare i utskottet för stöd och 
strategi från och med 15 december 2020 till och med 
2022. 

4. Fredrik Sundén Vessling som ledamot i utskottet för stöd 
och strategi från och med 15 december 2020 till och 
2022. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare (troman) 
För kännedom: 
Ulf Axelsson (V)  
Fredrik Sundén Vessling (V) 
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§205/20   Dnr: KS 2020/270 
 
Årshjul för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 
 
Beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att årshjul för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över nämndernas, kommunalförbunds och kommunala 
bolags verksamheter. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som 
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning. 

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt så föreslås att 
sammanträdena inleds med olika redovisningar utifrån 
grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och hållbarhet hur kommunens 
verksamheter jobbar med respektive saker utifrån ett 
helhetsperspektiv. 

Om ytterligare frågor uppstår under året utifrån 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan berörda verksamheter 
kallas av kommunstyrelsen. 

17 mars (analysdag), måluppfyllelse utifrån grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål här deltager samtliga 
förvaltningar.  

30 mars Årsredovisningen och internkontroll. 

20 april, Workshop kring integrationsarbetet, Vad menar vi med 
integration.  

18 maj, Lägesrapport, uppföljning av kommunstyrelsen 
kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål.  

15 juni, Workshop Hur kan vi jobba och integrera Agenda 2030 i 
det ordinarie arbetet.  

14 sep, Folkhälsoteamets arbete.  

19 oktober, Delårsrapporten.  

17 november, Samhällsbyggnadsförbundets uppfyllelse av 
grunduppdraget.  

14 december, uppföljning av kommunstyrelsen projekt. 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att årshjul för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 godkänns. 
_____ 
 
För kännedom:  
Controller 
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§206/20   Dnr: KS 2020/269 
 
Årshjul för planering och uppföljning 2021 
 
Beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att årshjul för 
planering och uppföljning 2021 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Enligt Styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen ska 
kommunstyrelsen varje år besluta om årshjul för planering och 
uppföljning. Det innefattar arbetet med mål och budget, helårs- 
och delårsredovisningar, internkontroll, samt andra 
uppföljningar som kommunstyrelsen gör för att fullgöra sin 
uppsiktsplikt. Förslaget till årshjul för år 2021 innehåller datum 
när redovisning ska ske till nämnder, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Datumen är anpassade till 
kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges och nämndernas 
föreslagna sammanträdesdatum. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att årshjul för 
planering och uppföljning 2021 godkänns. 
_____ 
 
För kännedom: 
Ekonomienheten 
Linde Stadshus AB 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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§207/20   Dnr: KS 2020/272 
 
Underskrift av Deklaration för en stark demokrati  
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta åtaganden: 

• Demokratidag för ungdomar 

o Under 2021 planerar Lindesbergs kommun 
anordna en demokratidag där politiker och 
representanter för kommunens förvaltningar 
träffar unga i kommunen för diskussion om 
gemensamma frågeställningar. Målgruppen för 
demokratidagen är unga 13–25 år som är boende 
eller studerande i Lindesbergs kommun. Syftet 
med demokratidagen är att för kommunen lyssna 
till ungas synpunkter inom olika områden och 
möjliggöra för ungdomar att påverka i olika 
frågor. Det som framförs under dagen ska vara en 
del av underlagen till de kommunala besluten och 
möjliggöra för kommunen på ett av flera 
systematiska sätt få in ungas tankar och åsikter.  

o Sedan 2016 har Lindesbergs kommun årligen 
anordnat en demokratidag för ungdomar i 
kommunen. I samband med att den årliga 
demokratidagen för ungdomar infördes 2016 har 
kommunstyrelsen tagit fram en riktlinje som 
kontinuerligt uppdateras för att stämma överens 
efter behov och önskemål. Riktlinjen reviderades 
senast i september 2020 och gäller fram till och 
med 2023. Lindesbergs kommun kommer 
fortsätta utveckla riktlinjen för demokratidagen, 
bland annat genom att få in ungdomar med 
funktionshinder. 

• Utbildningsdag för förtroendevalda och tjänstemän i 
Lindesbergs kommun med tema den svenska 
demokratins historia 

o 100 år av ett demokratiskt styrelseskick är inte en 
lång tid, därför kommer Lindesbergs kommun 
under 2021 att anordna en utbildningsdag för 
kommunens förtroendevalda med tema den 
svenska demokratins historia. Detta för att öka 
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medvetenheten bland de förtroendevalda samt 
verka för att fler får kunskap om Sveriges historia. 

o Kostnaden för deltagande i utbildningsdagen för 
förtroendevalda ska finansieras av nämnden som 
ledamot och ersättare sitter i. 

Ärendebeskrivning 

Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år 
(Ku 2018:02) och är en del i kommitténs arbete med att etablera 
den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje 
dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 
100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och 
stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig 
under åren 2020-2021 bidra till de åtaganden som anges i 
deklarationen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta åtaganden: 

• Demokratidag för ungdomar 

o Under 2021 planerar Lindesbergs kommun 
anordna en demokratidag där politiker och 
representanter för kommunens förvaltningar 
träffar unga i kommunen för diskussion om 
gemensamma frågeställningar. Målgruppen för 
demokratidagen är unga 13–25 år som är boende 
eller studerande i Lindesbergs kommun. Syftet 
med demokratidagen är att för kommunen lyssna 
till ungas synpunkter inom olika områden och 
möjliggöra för ungdomar att påverka i olika 
frågor. Det som framförs under dagen ska vara en 
del av underlagen till de kommunala besluten och 
möjliggöra för kommunen på ett av flera 
systematiska sätt få in ungas tankar och åsikter.  

o Sedan 2016 har Lindesbergs kommun årligen 
anordnat en demokratidag för ungdomar i 
kommunen. I samband med att den årliga 
demokratidagen för ungdomar infördes 2016 har 
kommunstyrelsen tagit fram en riktlinje som 
kontinuerligt uppdateras för att stämma överens 
efter behov och önskemål. Riktlinjen reviderades 
senast i september 2020 och gäller fram till och 
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med 2023. Lindesbergs kommun kommer 
fortsätta utveckla riktlinjen för demokratidagen, 
bland annat genom att få in ungdomar med 
funktionshinder. 

• Utbildningsdag för förtroendevalda med tema den 
svenska demokratins historia 

o 100 år av ett demokratiskt styrelseskick är inte en 
lång tid, därför kommer Lindesbergs kommun 
under 2021 att anordna en utbildningsdag för 
kommunens förtroendevalda med tema den 
svenska demokratins historia. Detta för att öka 
medvetenheten bland de förtroendevalda samt 
verka för att fler får kunskap om Sveriges historia. 

o Kostnaden för deltagande i utbildningsdagen för 
förtroendevalda ska finansieras av nämnden som 
ledamot och ersättare sitter i. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att både förtroendevalda och 
tjänstemän i Lindesbergs kommun ska delta på 
utbildningsdagen med tema den svenska demokratins historia.  

Irja Gustafsson (S), John Omoomian (S), Nils Detlofsson (L), 
Mathz Eriksson (C), Markus Lundin (KD), Jonas Kleber (C) 
föreslår bifall till Pär-Ove Lindqvists (M) tilläggsförslag.  

Beslutsgång 

Ordförande Irja Gustafsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut med Pär-Ove 
Lindqvists (M) tilläggsförslag om att både förtroendevalda och 
tjänstemän i Lindesbergs kommun ska delta på 
utbildningsdagen med tema den svenska demokratins historia 
och finner att förslaget godkänns. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunsekreterare 
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§208/20   Dnr: KS 2020/279 
 
Reglering av Fastigheter i Linde AB:s fordran på Linde 
Stadshus AB och Besök Linde AB  
 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut 

1. Fastigheter i Linde AB (FALAB) överlåter sin fordran på 
Besök Linde AB (BELAB) till Linde Stadshus AB 
(Stadshus) genom ett överlåtelseavtal. Köpeskillingen 
regleras med att en revers där Stadshus blir skyldig 
FALAB motsvarande belopp. Mellanhavanden mellan 
FALAB och BELAB är därmed nollställda och FALAB och 
Stadshus mellanhavanden ökar från 98 940 tkr till 101 
412 tkr (98 940 tkr + 2 472 tkr).  

2. För att därefter reglera mellanhavanden mellan Stadshus 
och BELAB, 2 472 tkr, utförs en kvittningsemission. Där 
Stadshus fordran omvandlas till aktievärde i dotterbolag 
och BELAB:s skuld till Stadshus (tidigare FALAB) 
omvandlas till eget kapital (100 tkr aktiekapital och 
resterande 2 372 tkr överkursfond).  

3. Kvarstår då att reglera mellanhavande Stadshus och 
FALAB, 101 412 tkr, vilket regleras genom att Stadshus 
genom avtal övertar externa lån från FALAB. 

Ärendebeskrivning 

Beskriven av ärendet och bakgrund finns i styrelseprotokoll  
Linde Stadshus AB, 2020-10-05, §23/20. 

Bakgrund 

Underställningsskyldighet enligt ägardirektiv (bilaga) 

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan 
beslut inom verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas.  

Dessa ärenden ska före verkställighet fastställas av 
kommunfullmäktige i Lindesberg.  

1. Ärenden enligt KL 3 kap. 16–18 §§ att:  

• besluta om att viss verksamhet ska bedrivas i 
bolagsform  
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• fastställa det kommunala ändamålet med 
verksamheten  

• välja styrelse och minst en lekmannarevisor  

• säkerställa att fullmäktige får yttra sig i 
principiella frågor eller annat som är av  

• större vikt innan bolaget fattar beslut  

2. Godkänna bolagsordning och stadgar  

3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga 
policy- och inriktningsbeslut  

4. Mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi  

5. Beslut om kommunal borgen  

6. Nyemission samt kapitaltillskott, förlusttäckning eller 
driftbidrag  

7. Ansvarsfrihet om revisor ej tillstyrkt sådan  

Bolaget ska med eget yttrande vidarebefordra framställningar 
från dotterbolag om kommun-fullmäktiges ställningstagande i 
frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. 

Förslag till beslut 

Linde Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige beslut 

1. Fastigheter i Linde AB (FALAB) överlåter sin fordran på 
Besök Linde AB (BELAB) till Linde Stadshus AB (Stadshus) 
genom ett överlåtelseavtal. Köpeskillingen regleras med att 
en revers där Stadshus blir skyldig FALAB motsvarande 
belopp. Mellanhavanden mellan FALAB och BELAB är 
därmed nollställda och FALAB och Stadshus 
mellanhavanden ökar från 98 940 tkr till 101 412 tkr (98 
940 tkr + 2 472 tkr).  

2. För att därefter reglera mellanhavanden mellan Stadshus 
och BELAB, 2 472 tkr, utförs en kvittningsemission. Där 
Stadshus fordran omvandlas till aktievärde i dotterbolag och 
BELAB:s skuld till Stadshus (tidigare FALAB) omvandlas till 
eget kapital (100 tkr aktiekapital och resterande 2 372 tkr 
överkursfond).  
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3. Kvarstår då att reglera mellanhavande Stadshus och FALAB, 
101 412 tkr, vilket regleras genom att Stadshus genom avtal 
övertar externa lån från FALAB.  

_____ 
 
För kännedom: 
Linde Stadshus AB 
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§209/20   Dnr: KS 2020/277 
 
Inventering vägar 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ta upp frågan på det 
gemensamma budgetseminariet som anordnas tillsammans med 
Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommun samt 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen den 8 mars 2021. 

Ärendebeskrivning 
Jan-Eric Andersson och Ola Westin presenterar resultatet från 
genomförd inventering av vägar i Lindesberg kommun.  

Under sommaren 2020 utfördes en inventering av gator, GC-
vägar och gångbanor i Hällefors, Nora, Lindesberg och 
Ljusnarsbergs kommun.  

Inventeringen innebar en grundinventering av bredder, längder 
och kant-stenshöjd samt skadeinventering. Till grund för 
inventering har kommunen levererat ett vägnät med gator, GC-
vägar och gångvägar.  

Analyser och beräkningar har sedan gjorts på insamlade data för 
att få fram status på vägnätet samt framtida underhållsbehov. 
Status och underhållsbehov beräknas utifrån skadorna och 
trafiktyngden. Trafikdata har uppskattats av Sweco utifrån 
vägens beskaffenhet och placering. Kant-sten och dess höjd är 
inmätt samt är dagvattenbrunnar importerade som har använts 
i beräkningarna.  

Resultatet av inventeringarna kommer att erbjudas till 
medlems-kommunerna, för presentation i kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ta upp frågan på det 
gemensamma budgetseminariet som anordnas tillsammans med 
Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommun samt 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen den 8 mars 2021. 
_____ 
 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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§210/20   Dnr: KS 2019/341 
 
Utredning av kompletterande villatomter i 
Lindesbergs tätort 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen besluta anta PM Mindre bostadstomter som 
ett underlag för beställningar av detaljplaner från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadskontoret på samhällsbyggnadsförvaltningen har 
utrett möjliga ytor där det går att komplettera med ytterligare 
villatomter utifrån bl.a. förskoleutredningen, även andra ytor 
har sets över.  

En översiktlig exploateringskalkyl har tagits fram där en 
generell grundkostnad för att ta fram en avstyckad tomt 
exklusive anslutning till VA har uppskattats. Utredningen 
innehåller en prioritering för i vilken ordning detaljplaner kan 
arbetas fram samt en uppskattad tidsåtgång för planarbete samt 
en beräkning när tomter kan vara klara för försäljning efter 
färdig detaljplan. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att  

• anta PM Mindre bostadstomter som ett underlag för 
beställningar av detaljplaner från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  

_____ 
 
För åtgärd: 
Lindesbergs kommun 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§211/20   Dnr: KS 2019/188 
 
Leasing av personalbil med bruttolöneavdrag 
 
Beslut 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Lindesbergs kommun inför möjligheten att erbjuda 
personalbil och uppdrar åt kommundirektören 

- Teckna avtal med Miljöbilscentralen i Sverige AB 

- Ta fram rutiner för personalbil 

- Projektkostnader på 75 tkr för införandet belastar 
personalenhetens verksamhet 

- Erbjuda kommunens bolag att delta i 
projektplanering och genomförande 

Ärendebeskrivning 
För att attrahera, rekrytera samt behålla personal behöver 
Lindesbergs kommun fortsätta att vara en attraktiv 
arbetsgivare. En del i det kan vara att erbjuda olika typer av 
förmåner. Att erbjuda möjlighet till att leasa personalbil via 
bruttolöneavdrag kan vara ett led i ett sådant arbete. 

Erbjudandet att teckna sig och leasa en personalbil gäller alla 
tillsvidareanställda. Att leasa personalbil görs via ett 
bruttolöneavdrag, vilket är förmånligt jämfört med att 
privatleasing. I och med att Kommentusavtalet kan nyttjas vid 
inköp av bil kan priset bli förmånligt. 

En annan viktig aspekt, då personalbil ska vara en miljöbil, att 
det kommer minska samhällets klimatpåverkan. Det främjar 
också kommunens arbete med att arbeta aktivt med Örebro läns 
energi och klimatprogram. 

Miljöbilscentralen i Sverige AB(MBC) startades 2008 och det är 
ca 100 kommuner som har avtal med dem gällande personalbil, 
varav flera i region Örebro. Det är en förmån som upplevs 
positiv samt att företaget kan ta hand om stora delar av 
administrationen. Förmånen ska vara kostnadsneutralt för 
kommunen men viss hantering kommer finnas genom 
lönehantering, ekonomi, upphandling samt kommunikation. 
MBC bistår med kontakt med den anställda, upprättar kalkyler, 
tar fram informationsmaterial med mera. MBC beräknar 
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dessutom hur mycket mindre klimatpåverkan blir tack vare att 
anställda använder personalbil/miljöbil. 

Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Lindesbergs kommun inför möjligheten att erbjuda 
personalbil och uppdrar åt kommundirektören 

- Teckna avtal med Miljöbilscentralen i Sverige AB 

- Ta fram rutiner för personalbil 

- Projektkostnader på 75 tkr för införandet belastar 
personalenhetens verksamhet 

- Erbjuda kommunens bolag att delta i 
projektplanering och genomförande 

_____ 
 
För åtgärd: 
Kommundirektör 
Personalchef 
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§212/20   Dnr: KS 2020/160 
 
Finansiering LEADER Mälardalen samt information 
nästa programperiod 
 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

• Bevilja LEADER Mälardalens ansökan om 
medfinansiering om 15,40 kr per invånare till 
verksamheten för 2021 och framåt. Medfinansieringen 
tas för nuvarande ansökan om medfinansiering för 2021 
från Näringslivsenhetens budget men ska i framtiden 
finansieras via kommunstyrelsen. 

• Att vid kommande programperiods medfinansiering för 
LEADER Mälardalen, LEADER Bergslagen eller andra 
geografiska indelningar som bidrar till att hela 
kommunen täcks av LEADER-område också finansieras 
via kommunstyrelsen budget.  

Ärendebeskrivning 

LEADER MÄLARDALEN 
Lindesbergs kommun är medfinansiär och representerad i LAG 
(Lokal Aktör Grupp) för LEADER Mälardalen, där södra 
Fellingsbro ingår. Genom att nuvarande programperiod (2014 – 
2020) förlängts med ett år (2021) ansöker LEADER Mälardalen 
om medfinansiering från kommunen om 15,40 kr per invånare. 
Förra året var den summan 43 490 kr.  

LEADER BERGSLAGEN 
Kommunens övriga yta ingick fram till 2007–2014 i LEADER 
Bergslagen som inte blev ett prioriterat område i nuvarande 
programperiod och blev därmed en av de fem ”vita fläckarna” på 
Sveriges Leaderkarta. Föreningen LEADER Bergslagen lever 
dock vidare och har löpande kontakt med kommunen samt 
ämnar att inför nästa programperiod ansöka om att bli ett 
LEADER-område. 

KOMMANDE PROGRAMPERIOD 
Nuvarande programperiod (2014 – 2020 med förlängningsår 
2021) börjar gå mot sitt slut. Det kommer påbörjas ett arbete för 
att skapa nya LEADER-områden, skriva nya strategier och blicka 
framåt. Den preliminära tidsplanen som kommunicerats av 
jordbruksverket (myndigheten som beslutar och ansvarar för 
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LEADER i Sverige) så ska nästa programperiod börja 2023 med 
större delen av år 2021–2022 syftar till mobilisering, förankring 
och framtagande av nya strategier.  

Lindesbergs kommun (i sin helhet) är med i både LEADER 
Bergslagen och LEADER Mälardalens intresseanmälningar för 
att bilda LEADER-områden inom nästa programperiod. 

Enligt beslut KS 2020/160 ställer sig Lindesbergs kommun 
bakom det yttrande som tydligt fastställer inriktningen om att 
hela Lindesbergs kommun på något vis ska kunna tillgodogöra 
sig de medel och mervärden som LEADER för med sig. 

I nuläget är det mycket som ännu är oklart kring den kommande 
programperioden. Det går till exempel inte i dagsläget säga vilka 
områden som får bli LEADER-områden. Det är dock både 
jordbruksverkets såväl som den centrala LEADER-
organisationen Lokalt Ledd Utveckling Sveriges klara avsikt att 
hela landet ska täckas av LEADER-metoden. Eftersom den 
geografiska områdesbildningen ska bestämmas i det arbete som 
ligger till grund för strategiskrivandet där stor tonvikt läggs på 
gräsrotsnivå (d.v.s. det är inte kommunerna i Sverige som 
bestämmer områdesindelningar utan de ska bildas där 
människor har samma utmaningar och möjligheter och inte efter 
offentliga gränsdragningar) – det är alltså oftast en LEADER-
förening som ansöker om att bilda ett LEADER-område. Som 
offentliga medfinansiärer har kommunen dock en given roll i 
bildandet av nya LEADER-områden.  

Inför bildande av nya LEADER-områden är det av vikt att 
kommunen som offentlig medfinansiär (ett krav i bildandet av 
LEADER-områden) avsätter medel för att kunna säkerställa 
medverkan i kommande LEADER-område/områden. Eftersom 
nuvarande enhet ansvarig för landsbygdsutveckling i 
kommunen inte har utrymme eller budgeterat finansiering av 
LEADER (utöver LEADER Mälardalen), tillika den stundande 
omorganisering, bör finansiering av LEADER säkerställas, 
Tillväxtförvaltningens förslag är via Kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Bevilja LEADER Mälardalens ansökan om 
medfinansiering om 15,40 kr per invånare till 
verksamheten för 2021 och framåt. Medfinansieringen 
tas för nuvarande ansökan om medfinansiering för 2021 
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från Näringslivsenhetens budget men ska i framtiden 
finansieras via kommunstyrelsen. 

• Att vid kommande programperiods medfinansiering för 
LEADER Mälardalen, LEADER Bergslagen eller andra 
geografiska indelningar som bidrar till att hela 
kommunen täcks av LEADER-område också finansieras 
via kommunstyrelsen budget. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Markus Lundin (KD), Jonas Kleber (C) och Nils Detlofsson (L) 
föreslår bifall till förslag till beslut.  
_____ 
 
För kännedom 
Näringslivsenheten 
LEADER Mälardalen 
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KS §213/20 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
2020-10-31 Överlåtelse arrende Lindesås 1:1 från 
Nielsen i Löa AB till Bejen games AB med ändamål att 
bedriva minigolf med tillhörande kioskverksamhet Dnr 
KS 2020/327 

  

 
2020-11-17 Köpekontrakt Vibyn 1:43 Vibyn 1 i Frövi 
Dnr KS 2020/286 

  

 
2020-11-19 Yttrande Bildande av naturvårdsavtalet 
Körartorp i Lindesberg Dnr KS 2020/266 

  

 
2020-11-18 Avsiktsförklaring mellan Lindesbergs 
kommun och Skolverket inom ramen för uppdraget 
samverkan för bästa skola, nr U2019/03786/ (enligt 
punkt 4.1 i delegationsordningen för kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020/256 

  

 
2020-11-25 Uppsägning Hyreskontrakt förskola 
familjecentral Fellingsbro Kvasta 8:1 Torgvägen 3 nr 
317601.14-01 från och med 2021-08-31 Dnr KS 
2020/256 

  

 
2020-11-26 Likvidavräkning Vibyn 1:34 Vibyn 1 för 
köpare och säljare Dnr KS 2020/286 

  

 
2020-11-26 Exploateringsavtal detaljplan 
nybyggnation bostäder Dalkarlshyttan 2:1 Dnr 
AKK2015/484 

  

 
2020-11-26 Uppsägning av Hyresavtal Bergknallen 
Nybovägen 1 och 3 Vedevåg Kvarnbacken 1:107 Dnr KS 
2020/256 
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2020-11-26 Köpebrev Vibyn 1:34 Vibyn 1 Dnr KS 
2020/286 

  

 
2020-11-24 Yttrande Tillstånd Uppställningsplats 
byggmaterial Stadsskogskolans p-plats okt 2020-feb 
2021 Anderbert Bygg AB A619.784:2020 Dnr  

  

 
2020-11-26 Anta bestämmelser enligt 
överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
personlig assistent och anhörigvårdare Dnr  

  

 
2020-12-03 Principöverenskommelse - 
Huvudöverenskommelse om lön - HÖK 20 med OFR:s 
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Dnr  

  

 
2020-12-03 Lokalt kollektivavtal, LOK 20- 
Akademikerförbundet SSR och Lindesbergs kommun 
Dnr  

  

 
2020-12-03 Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser-BEA 20 antas i 
Lindesbergs kommun Dnr  

  

 
2020-12-03 Lokalt kollektivavtal mellan Lindesbergs 
kommun och Sveriges Kommunalarbetareförbund -BEA 
20. Dnr  

  

 
2020-12-03 Lokalt kollektivavtal tecknat för 
Lindesbergs kommun gällande PAN 20 Dnr  

  

 
2020-12-03 Anställning vikarierande PA-konsult Dnr    

 
2020-12-03 Huvudöverenskommelse om lön och 
allmänna anställningsvillkor - HÖK-20, med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet Dnr  

  

 
2020-12-03 Lokalt kollektivavtal mellan Lindesbergs 
kommun och Svenska Kommunalarbetareförbundet 
gällande LOK-20, lön och allmänna anställningsvillkor 
Dnr  
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2020-11-11 Förordnande tillförordnad ekonomichef 
och stabschef för kommunledningskontoret 2020-11-13 
enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 5.9 
Dnr  

  

 
2020-11-10 Köpekontrakt för Kvarnbacken 1:171 i 
Vedevåg Dnr KS 2020/273 
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KS §214/20 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
 Samhällsbyggnadsnämnden § 434 beslut namn 
Charlottelunds handelsområde Brodalen 5:4 Dnr  

  

 
2020-09-15 Protokoll från Årsmöte för Hopajola Dnr    

 
2020-10-24 Överklagan nybyggnation bostäder 
detaljplan Lindesby 1:13 med flera Dnr KS 2019/310 

  

 
2020-11-03 Föreskrift om förbud att hålla allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 
50 personer för att motverka spridning av covid-19 Dnr 
213-7442-2020 Dnr  

  

 
2020-11-04 Protokoll från Specifikt samverkansråd 
skola utbildning kompetensförsörjning Dnr  

  

 
2020-11-10 Hallsberg KS § 126 Justering av tillämpning 
av avtal om kollektivtrafik.pdf Dnr KS 2020/204 

  

 
2020-11-11 Samhällsbyggnadsnämnden § 435 Beslut 
namn Lindbacka idrottsområde Brodalen 22:6 Dnr  

  

 
2020-11-17 Lekeberg KS § 158 Justering av tillämpning 
av avtal om kollektivtrafik Dnr KS 2020/204 

  

 
2020-11-18 Nora KS § 157 Justering av tillämpning av 
avtal om kollektivtrafik Dnr KS 2020/204 

  

 
2020-12-03 Huvudöverenskommelse om lön m.m. HÖK 
20 och Med stud 20 - med OFR Läkare Dnr  
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2020-11-23 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 
2020 KF § 120 - Avsägelse och fyllnadsval som ledamot i 
kommunstyrelsen efter Mats Seijboldt (SD) Dnr KS 
2018/405 
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