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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2020-08-25 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Lilla aulan, Lindeskolan, kl. 9:00-10:00 

Beslutande: Irja Gustafsson (S) 
Linda Svahn (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) 
Mats Seijboldt (-) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 

 
Tjänstgörande 
ersättare: 

 
Fredrik Vessling (V) för Ulf Axelsson (V) 
 

 
Övriga 
deltagare: 

 
Anders Ceder (S), ersättare som ej tjänstgör 
Nafih Mawlod (S), ersättare som ej tjänstgör 
Elin Axelsson (S), ersättare som ej tjänstgör 
Sofie Krantz (S), ersättare som ej tjänstgör 
Jan Hansson (M), ersättare som ej tjänstgör 
Fredrik Rosenbecker (SD), ersättare som ej tjänstgör 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Ellinor Halldan, sekreterare 
Rouzbeh Isa, sekreterare 
Ebba Jansson, sekreterare 
Anette Persson, controller, § 102 
 

Utses att 
justera 

Jonas Bernström (S) med Mats Seijboldt (-) som ersättare 
 

Justeringens 
plats och tid: 

Kanslienheten den 1 september 2020 kl. 15:00 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
101 - 118 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
  

Ordförande __________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Bernström 
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Ärendeförteckning 

 
§101/20 Godkännande deltagande på distans 
  
§102/20 Uppföljning och analys juli 2020 
  
§103/20 Behandling av personuppgifter i kallelser och protokoll samt 

det som publiceras på kommunens webbplats - utvärdering 
  
§104/20 Näringslivsklimat för företag 2019 - återkommande 

information om näringslivsklimatet 
  
§105/20 Reglemente för revisorerna Lindesbergs kommun - 

kommunala revisionen 
  
§106/20 Riktlinje för säkerhetsskydd 
  
§107/20 Riktlinje för förebyggande grupp barn och unga i Lindesbergs 

kommun 
  
§108/20 Riktlinje för kommunalt partistöd från 2020 
  
§109/20 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för miljö- och ekologisk 

hållbarhet 2020 
  
§110/20 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för 

samhällsbyggnadsförbundet för välfärd service och 
samverkan externt och internt 2020 

  
§111/20 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för 

samhällsbyggnadsnämnden för bygglov och 
detaljplaneprocessen 2020 

  
§112/20 Närvaro vid politiska sammanträden på distans för 

Bergslagens överförmyndarnämnd 
  
§113/20 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Norra Örebro 

län SOFINT 
  
§114/20 Inspel till ny Länstransportplan för år 2022-2033 
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§115/20 Svar på motion från Tomas Klockars (M) om upprustning av 
Ölsjöbadets camping i Ramsberg 

  
§116/20 Svar på medborgarförslag om att göra badplatsen i Norsviken 

mer inbjudande och lättillgänglig 
  
§117/20 Delegationsärenden 
  
§118/20 Meddelanden 
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KS §101/20   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 
 
Beslut 
 
Ordförande godkänner att Anders Ceder (S), Nafih Mawlod (S), 
Elin Axelsson (S), Sofie Krantz (S), Jan Hansson (M), Lillemor 
Bodman (M) och Fredrik Rosenbecker (SD) deltar på distans.   
 
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 Anders Ceder (S), Nafih Mawlod (S), 
Elin Axelsson (S), Sofie Krantz (S), Jan Hansson (M), Lillemor 
Bodman (M) och Fredrik Rosenbecker (SD) deltar på distans.   
 
_____ 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (35) 
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-08-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

KS §102/20   Dnr:  
 
Uppföljning och analys juli 2020 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger 
månadsuppföljningen för juli 2020 till handlingarna. 

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att arbeta för 
att hålla budget. 

Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att vid 
kommunstyrelsen sammanträde i september redovisa hur de 
arbetar med underskottet samt ge förslag på hur de får ner 
kostnader. 

 
Ärendebeskrivning 
I årshjulet för planering och uppföljning så är det beslutat att det 
ska ske en enklare ekonomisk avstämning efter februari, maj, 
juli och augusti from 2020. Efter mars månad så ska det ske en 
uppföljning med en prognos, men utifrån rådande 
omständigheter gällande Corona och de konsekvenser som det 
innebär, så finns det ingen prognos med efter april månad. Det 
är svårt att veta hur ekonomin kommer att påverkas genom 
exempelvis sjukfrånvaro, skatteintäkter, statliga medel m.m. 
Efter sju månader så visar kommunens verksamheter på ett 
underskott mot budget med 17,7 Mnkr. Det största underskottet 
finns under socialnämndens verksamheter. Prognos och 
kommentarer till överskott och underskott kommer till 
delårsboklsutet per sista augusti 2020. Då kommer djupare 
analyser och uppföljning göras. 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger 
månadsuppföljningen för juli 2020 till handlingarna. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
uppmanar samtliga nämnder att arbeta för att hålla budget.  
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
uppdrar till socialnämnden att vid kommunstyrelsen 
sammanträde i september redovisa hur de arbetar med 
underskottet samt ge förslag på hur de får ner kostnader.   
 
Jari Mehtäläinen (SD) och Markus Lundin (KD) föreslår bifall till 
ordförande Irja Gustavssons (S) tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt förvaltningens förslag och finner att förslaget 
godkänns.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja 
Gustavssons (S) tilläggsförslag om att uppmana nämnderna att 
hålla budget och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja 
Gustavssons (S) tilläggsförslag om att uppdra socialnämnden att 
vid kommunstyrelsens sammanträde i september redovisa hur 
de arbetar med underskottet samt ge förslag på hur de kan få 
ner kostnader och finner att förslaget godkänns.  
 
_____ 
 
För kännedom: 
Alla nämnder och förvaltningar 
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KS §103/20   Dnr: KS 2019/106 
 
Behandling av personuppgifter i kallelser och 
protokoll samt det som publiceras på kommunens 
webbplats - utvärdering 
 
Beslut 

   

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 
 

Kommunstyrelsen uppdrog till kommundirektören (KS §85/19) 
att utreda hur andra kommuner och regioner hanterar 
personuppgifter i bland annat kallelser och protokoll.  

En förfrågan har sänts till 71 olika kommuner och regioner samt 
ett kommunalförbund, varav 48 svar inkommit.  

Kommunstyrelsen tar den 19 juni 2019 del av inkomna svar. 

Kommunstyrelsen beslutade angående maskning av 
personuppgifter i kallelser och protokoll samt det som 
publiceras på kommunens webbplats den 19 juni 2019 (KS 
§117/19).  

Beslutet att inte maska enskildas personuppgifter i kallelser som 
går ut till ledamöter och ersättare har effektiviserat 
kanslienhetens arbete med att skicka ut kallelser då maskning 
enbart sker inför att kallelsen publiceras på hemsidan och inte 
vid två tillfällen som tidigare, då maskning även skedde inför 
digitalt utskick till ledamöter och ersättare.  

Enskildas personuppgifter förekommer enbart vid enstaka 
tillfällen i protokoll och maskades redan innan 
kommunstyrelsens beslut att maska personuppgifter i protokoll 
som publiceras på hemsidan, vilket innebär att beslutet inte gett 
några mätbara effekter. 

Handlingar går ut digitalt till ledamöter och ersättare via ett 
webbaserat system. Det har inte inkommit några inrapporterade 
incidenter, det saknas dock möjlighet att kontrollera om 
obehöriga skulle kunna få tillträde till systemet eller kommer 
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över personuppgifter. IT-enheten har bara bevakning på 
kommunens egna system och kan inte kontrollera andra system.   
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna 
 
_____ 
 
För kännedom: 
Kanslienheten 
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KS §104/20   Dnr: KS 2019/295 
 
Näringslivsklimat för företag 2019 - återkommande 
information om näringslivsklimatet 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar näringslivschefen för presentation av 
svenskt näringslivs enkätsvar för 2020 och lägger den till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Näringslivschefen informerar kommunstyrelsen om svenskt 
näringslivs enkätsvar för 2020. 

 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar näringslivschefen för presentation av 
svenskt näringslivs enkätsvar för 2020 och lägger den till 
handlingarna. 
 
_____ 
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KS §105/20   Dnr: KS 2019/60 
 
Reglemente för revisorerna Lindesbergs kommun - 
kommunala revisionen 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reglemente 
för revisorerna i Lindesbergs kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag och därför 
genomförs en revidering av reglementet för revisorerna i 
Lindesbergs kommun för att säkerställa att hänvisningarna till 
kommunallagen är korrekta. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reglemente 
för revisorerna i Lindesbergs kommun 
 
_____ 
 
För kännedom: 
Revisorerna i Lindesbergs kommun 
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KS §106/20   Dnr: KS 2020/137 
 
Riktlinje för säkerhetsskydd 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen antar riktlinje för säkerhetsskydd. 
 
Ärendebeskrivning 
2019-04-01 kom en ny säkerhetsskyddslag som omfattar 
Sveriges säkerhet. 

Lindesbergs kommun utsåg en säkerhetsskyddschef i 
organisationen, som ett led i det systematiska 
säkerhetsskyddsarbetet kommer nu ett förslag på riktlinjer för 
Lindesbergs kommun. Riktlinjen är författad så den kan antas 
för hela Lindesbergs kommunkoncern.  

Riktlinjens behandlar frågor som: 

Vilka krav som ställs på Lindesbergs kommun utifrån de lagar, 
riktlinjer och förordningar som reglerar säkerhetsskyddet, 
ansvar och roller inom organisationen. Dokumentstruktur och 
processer för säkerhetsskyddsarbetet samt vilken omfattning 
säkerhetsskyddet har.  

Säkerhetspolisens är tillsynsmyndighet för säkerhetsskyddet. 
 
Säkerhetsskyddet regleras i säkerhetsskyddslagen (2018:585), 
säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) och 
Säkerhetspolisens föreskrifter PMFS 2019:2). Lagen med 
tillhörande förordning och föreskrifter är ny för 2019 och 
omfattar fler verksamheter jämfört med den tidigare 
lagstiftningen. Detta gäller inte minst för nå ett systematiskt 
arbete med säkerhetsskyddet. 

 
Förslag till beslut 
Säkerhetsskyddschefen föreslår kommunstyrelsen anta riktlinje 
för säkerhetsskydd. 
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_____ 
 
För åtgärd: 
Säkerhetsskyddschef 

 
För kännedom: 
Alla nämnder och förvaltningar samt alla bolag  
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KS §107/20   Dnr: KS 2020/146 
 
Riktlinje för förebyggande grupp barn och unga i 
Lindesbergs kommun 
 
Beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
1. Anta Riktlinje Förebyggande grupp barn och unga i 

Lindesbergs kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett av inriktningsmålen enligt Lindesbergs kommun Vision 2024 
är att kommunen ska vara en plats där barn och unga ges en bra 
och trygg start i livet. 

I kommunens brottsförebyggande arbete har det tidigare funnits 
tre geografiska arbetsgrupper kopplat till LindeBRÅ, norra, 
centrala och södra kommundelen. För att effektivisera 
mötesformerna och bättre möjliggöra gemensam lägesbild för 
hela kommunen så slogs de tre grupperna ihop under våren 
2017 till en gemensam arbetsgrupp. Representerade 
verksamheter har varit kommunens 7–9 skolor, Lindeskolan, 
Fellingsbro folkhögskola, fältassistenter, IFO barn och unga, 
fritid, tillsyn och polis. Under de senaste två åren fram till och 
med våren 2020 har mötena företrädesvis haft fokus på barn 
och ungas hälsa, alkohol- och droganvändande (ANDTS- alkohol, 
narkotika, doping, tobak och spel), normbrytande beteenden 
samt trygghet och allmänt välbefinnande för ungdomar i ålder 
12–20 år. Det har inte varit primärt fokus på direkt 
brottsförebyggande arbete i gruppen och än mindre om samtliga 
målgrupper det vill säga även vuxna och äldre som var tanken 
med arbetsgruppen från början. Det samordnade arbetet har 
skötts via LindeBRÅ. De nämnda områdena ovan som avhandlats 
i arbetsgruppen har fyllt ett klart syfte och behov som behövts, 
därför ses det som naturligt och självklart att arbetsgruppen 
byter namn, syfte och inriktning. Gruppen ska ses som en 
gemensam arena för samverkan och information utifrån 
respektive verksamhetsuppdrag och inte vara underställd 
LindeBRÅ. Således övergång till namn Förebyggande grupp barn 
och unga i Lindebergs kommun. 

Folkhälsostrateg och folkhälsoutvecklare har tillsammans skrivit 
dokumentet Riktlinje Förebyggande grupp barn och unga 
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Lindesbergs kommun. Det har varit i dialog med kommunens 
ledningsgrupp. I ett första skede presentades förslaget vid en 
gemensam workshop med LindeBRÅ och arbetsgrupp till 
LindeBRÅ i februari. Därefter har bearbetning av förslaget 
presenterats vid LindeBRÅ i mars respektive maj. 

LindeBRÅ står bakom förslag till ny sammansättning av grupp, 
namn, syfte och inriktning. Det samordnade arbetet för 
kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 
kan med fördel ske enkom via LindeBRÅ och dess koppling till 
linjeverksamheterna via kommundirektör och 
förvaltningschefer. Den nya förebyggande gruppen blir istället 
en självklar arena för samverkan och information utifrån 
respektive verksamhetsuppdrag i nära dialog med polis och 
Fellingsbro folkhögskola. Med syfte att vara en övergripande 
grupp för att främja barn och ungas hälsa, 12–20 år, och 
trygghet med särskilt fokus på det förebyggande arbetet kring, 
alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. 

Förslag till beslut 
 
LindeBRÅ föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Anta Riktlinje Förebyggande grupp barn och unga i 

Lindesbergs kommun. 

För åtgärd: 
Folkhälsochef 
Enhetschef Avdelningen för individ och familj, barn och unga 
Fritidskonsulent 
Verksamhetschef gymnasieskola 
Verksamhetschef grundskola 
Chef för elevhälsa 
Näringslivschef 
Chef för miljökontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen 

För kännedom: 
Kommundirektör 
Förvaltningschef socialförvaltningen 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef tillväxtförvaltningen 
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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KS §108/20   Dnr: KS 2020/6 
 
Riktlinje för kommunalt partistöd från 2020 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige antar 
reviderad riktlinje för kommunalt partistöd i Lindesbergs 
kommun 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att följa upp om 
kommunfullmäktiges beslut (KF §104/16), att partierna årligen ska 
skicka med sin ekonomiska redovisning, verksamhetsberättelse och 
revisionsberättelse tillsammans med redovisningen inför nästa års 
utbetalning, ska upphävas eller inte.   
 
Ärendebeskrivning 
De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd 
regleras i kommunallagen. Från 1 januari 2018 gäller en ny 
kommunallag och därför genomförs en revidering av riktlinje för 
kommunalt partistöd för att säkerställa att hänvisningarna till 
kommunallagen är korrekta. 

Samtidigt görs även en revidering av årlig utbetalning för att 
säkerställa att kommunallagen efterföljs. Enligt kommunallagen 
4 kap 31§ andra stycket ska redovisning lämnas in senast 6 
månader efter redovisningsperiodens utgång, det vill säga 
senast den 30 juni. Kommunfullmäktige kan då fatta beslut om 
utbetalning av partistöd vid sammanträdet i september och 
utbetalning ske senast 1 november.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige antar 
reviderad riktlinje för kommunalt partistöd i Lindesbergs 
kommun 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 
uppdrar till kommundirektören att följa upp om 
kommunfullmäktiges beslut (KF §104/16), att partierna årligen ska 
skicka med sin ekonomiska redovisning, verksamhetsberättelse och 
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revisionsberättelse tillsammans med redovisningen inför nästa års 
utbetalning, ska upphävas eller inte. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till ordförande Irja 
Gustavssons (S) tilläggsförslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt förvaltningens förslag och finner att förslaget 
godkänns.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja 
Gustavssons (S) tilläggsförslag om att uppdra till 
kommundirektören om att följa upp kommunfullmäktiges beslut (KF 
§104/16), att partierna årligen ska skicka med sin ekonomiska 
redovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 
tillsammans med redovisningen inför nästa års utbetalning, ska 
upphävas eller inte.   
 

 
_____ 
 
För åtgärd: 
Kanslienheten 
 
För kännedom: 
Samtliga partier i kommunfullmäktige 
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KS §109/20   Dnr: KS 2020/7 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för miljö- och 
ekologisk hållbarhet 2020 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen anser uppsiktsplikt uppfyllt enligt antaget 
årshjul för uppsiktsplik (KS § 2/20) 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att arbeta 
vidare med ett hållbart Lindesberg. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och 
samordna kommunalförbunds och kommunala bolags 
verksamhet. 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 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen anser uppsiktsplikt uppfyllt enligt antaget 
årshjul för uppsiktsplik (KS § 2/20) 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår kommunstyrelsen 
uppdra till kommundirektören att arbeta vidare med ett hållbart 
Lindesberg. 
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Beslutsgång 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan 
besluta enligt förvaltningens förslag och finner att förslaget 
godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Irja 
Gustavssons (S) tilläggsförslag om att uppdra till 
kommundirektören att arbeta vidare med ett hållbart 
Lindesberg och finner att förslaget godkänns. 
_______ 

För kännedom: 
Alla nämnder 
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KS §110/20   Dnr: KS 2020/7 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för 
samhällsbyggnadsförbundet för välfärd service och 
samverkan externt och internt 2020 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen anser uppsiktsplikt uppfyllt enligt antaget 
årshjul för uppsiktsplik (KS § 2/20) 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och 
samordna kommunalförbunds och kommunala bolags 
verksamhet. 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. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser uppsiktsplikt uppfyllt enligt antaget 
årshjul för uppsiktsplik (KS § 2/20) 

 
_____ 
 
För kännedom: 
Ekonomienheten 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KS §111/20   Dnr: KS 2020/7 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för 
samhällsbyggnadsnämnden för bygglov och 
detaljplaneprocessen 2020 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen anser uppsiktsplikt uppfyllt enligt antaget 
årshjul för uppsiktsplik (KS § 2/20) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen leda och 
samordna kommunalförbunds och kommunala bolags 
verksamhet. 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. 
 
Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen anser uppsiktsplikt uppfyllt enligt antaget 
årshjul för uppsiktsplik (KS § 2/20) 

 
_______ 
 
För kännedom: 
Ekonomienheten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 
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KS §112/20   Dnr: KS 2020/121 
 
Närvaro vid politiska sammanträden på distans för 
Bergslagens överförmyndarnämnd 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om 
revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd 
genom följande tillägg 

Överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalerna som används skall 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans skall senast tre dagar före 
sammanträdet anmäla detta till kansliavdelningen i 
Ljusnarsbergs kommun. Ordförande avgör om närvaro får ske 
på distans.  

Beträffande behandling av sekretessärenden skall säkerställas 
att gällande lagstiftning upprätthålls.  

Överförmyndarnämnden får bestämma vad som närmare skall 
gälla om deltagande på distans i överförmyndarnämnden. 

 
Ärendebeskrivning 
 

Kommunfullmäktige i Lindesberg beslutade den 27 april 2020 
att samtliga nämnder i Lindesbergs kommun får sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. I beslutet framgår att 
detta ska föras in i nämndernas reglemente, vilket innebär att ett 
tillägg i Bergslagens överförmyndarnämnds reglemente behöver 
göras. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om 
revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd 
genom följande tillägg 

Överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalerna som används skall 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans skall senast tre dagar före 
sammanträdet anmäla detta till kansliavdelningen i 
Ljusnarsbergs kommun. Ordförande avgör om närvaro får ske 
på distans.  

Beträffande behandling av sekretessärenden skall säkerställas 
att gällande lagstiftning upprätthålls.  

Överförmyndarnämnden får bestämma vad som närmare skall 
gälla om deltagande på distans i överförmyndarnämnden. 

_______ 
 
För åtgärd: 
Bergslagens överförmyndarnämnd 
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KS §113/20   Dnr: KS 2019/261 
 
Förbundsordning för Samordningsförbundet i Norra 
Örebro län SOFINT 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Förbundsordning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län, 
SOFINT, antas. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINTs, 
verksamhet regleras av lagstiftning, främst lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) samt 
Kommunallagen (2017:725). Den regleras också av 
förbundsordningen1, ett styrdokument för förbundet som 
fastställs av förbundets medlemmar. Aktuell förbundsordning är 
från 2014. Ett ändringsförslag av förbundsordningen lämnades 
till er medlemmar under 2017 men fastställdes aldrig.  
 
Under våren 2019 har styrelsen för SOFINT vidtagit ett antal 
åtgärder med anledning av revisionsrapporten för 
verksamhetsår 2018 där en av åtgärderna är att fullfölja det 
tidigare påbörjade arbetet med att ta fram ett nytt förslag på 
förbundsordning för SOFINT.  
 
Medlemmar i Samordningsförbundet SOFINT har vid tidigare 
tillfälle beretts möjlighet att komma med yttranden/synpunkter 
kring föreliggande förslag. Ändringar i förslag till 
förbundsordning har delvis genomförts i enlighet med dessa 
yttranden.  

• Ändring av hänvisningar i § 16 2 st har gjorts till § 12 
respektive § 17, istället för till § 11 respektive § 16 som 
fanns i det ursprungliga förslaget.  

• I ett yttrande framkommer önskemål om förtydligande i 
förbundsordningen kring hur representanter utses vid 
avsägelse av uppdrag. Då medlemmarna i 
Samordningsförbundet SOFINT består både av staten 
(Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) samt 
region och kommuner, med olika tillvägagångssätt hur 
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representanter ska utses, så är bedömningen att denna 
ändring inte kan genomföras. Frågan om hur 
representanter utses vid avsägelse av uppdrag är en fråga 
för respektive medlem. Förbundschef i SOFINT kan ge 
stöd när ny/omval är aktuella.  

 
För att Samordningsförbundets i norra Örebro län, SOFINT ska 
få en ny förbundsordning behöver nu varje medlem ta beslut om 
förbundsordningen varför Ni ombeds nu att besluta om den. Ny 
förbundsordning träder i kraft när alla medlemmar har fastställt 
den. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Förbundsordning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län, 
SOFINT, antas. 
_____ 
 
För kännedom: 
Samordningsförbundet i Norra Örebro län 
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KS §114/20   Dnr: KS 2020/102 
 
Inspel till ny Länstransportplan för år 2022-2033 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

• Om inspel till ny Länstransportplan för planperioden 
2022-2033, i enlighet med bifogat underlag.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Region Örebro Län har efterfrågat kommunernas inspel till ny 
Länstransportplan för planperioden 2022-2033. Regionen har i 
samband med sin förfrågan lämnat en svarsmall i vilken inspel 
ska lämnas. Svar ska lämnas senast den 15 september 2020.  
 
Lindesbergs kommun har i samråd med övriga kommuner i norr 
(Nora, Hällefors och Ljusnarsberg) kommit överens om att 
lämna ett gemensamt inspel. Syftet är att ge större tyngd åt de 
infrastrukturbehov som kommunerna gemensamt ser i den 
norra länsdelen. Infrastrukturansvarig i Lindesberg har 
samordnat yttrandet. Politisk förankring sker i respektive 
kommun.  
 
Förfrågan om inspel är ett första steg i Regionens revidering av 
Länstransportplanen och kommunerna kommer få en formell 
remiss när ett planförslag finns framme.  
Tillväxtutskottet föreslås bereda ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen den 25 augusti. 
 
Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår tillväxtutskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta  

• Om inspel till ny Länstransportplan för planperioden 
2022-2033, i enlighet med bifogat underlag.  

 
_____ 

 
För kännedom: 

Infrastrukturansvarig 
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KS §115/20   Dnr: KS 2019/275 
 
Svar på motion från Tomas Klockars (M) om 
upprustning av Ölsjöbadets camping i Ramsberg 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Motionen besvaras med yttrande från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Tomas Klockars (M) föreslår en upprustning av Ölsjöbadets 
camping i Ramsberg.  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande 
där det framkommer att förbundet har en underhållsplan för 
alla idrottsfastigheter i Lindesbergs kommun. Där finns även 
planer för Ölsjön med upprustning av servicefastigheten i olika 
steg och år: fasad, golv, asfaltsgång, lekutrustning och VVS. 

Angående elanslutningar så genomförs det en elbesiktning var 
femte år av en oberoende auktoriserad besiktningsman enligt 
försäkringsbolagens krav. Vi hade senast 2015 några små 
punkter som behövdes rättas till, men inget allvarligt. 

Vad det gäller avloppet så har inte förbundet hört eller sett att 
det är några problem. Däremot börjar VVS i fastigheten att bli 
ålderstiget. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Motionen besvaras med yttrande från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
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_______ 
 
För åtgärd: 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom: 
Tomas Klockars (M) 
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KS §116/20   Dnr: KS 2019/229 
 
Svar på medborgarförslag om att göra badplatsen i 
Norsviken mer inbjudande och lättillgänglig 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
1. Medborgarförslaget besvaras med yttrande från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Norsviken ligger på arrenderad mark, vilket innebär att 
förbundet inte kan göra vad som helst utan att få tillstånd av 
markägaren. Investeringar kan inte göras på mark som inte ägs 
av kommunen. Om man breddar stranden, så finns det en viss 
risk för erosion och där igenom delar udden. 
 
Vad det gäller att anlägga en handikappramp så föreslår 
förbundet att den i så 
fall byggs på ett mera centralt bad, så flera kan utnyttja det och 
det blir lättåtkomligt. 
 
Gallring av sly runt badet utförs en gång om året och sker ofta 
under hösten och så även i år. Toaletten har placerats på ett 
behörigt avstånd från badplatsen, för att inte lukten ska vara 
besvärande vid badet. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
1. Medborgarförslaget besvaras med yttrande från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
_____ 
 
För kännedom: 
Förslagsställaren 
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KS §117/20 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
2019-01-01 Avtal Stim från 2019-01-01 Dnr    

 
2020-05-28 Avtal dataskydd mellan Lindesberg 
Ljusnarsberg Nora och Hällefors kommun samt 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Dnr  

  

 
2020-06-10 Förordnande som tillförordnad 
kommundirektör för 25-26 juni 2-3 juli 2020 enligt 
punkt 5.9 kommunstyrelsens delegationsordning Dnr  

  

 
2020-06-10 Förordnande som tillförordnad 
kommundirektör under kommundirektörens semester 
6-10 juli 2020 enligt punkt 5.9 kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr  

  

 
2020-06-10 Förordnande som tillförordnad 
kommundirektör under kommundirektörens semester 
20-24 juli och 27-31 juli 2020 enligt punkt 6.5 
kommunstyrelsens delegationsordning Dnr  

  

 
2020-06-10 Förordnande som tillförordnad 
kommundirektör 3-7 augusti 2020 enligt punkt 6.5 i 
kommunstyrelsens delegationsordning Dnr  

  

 
2020-06-15 Avtal för donation av skulpturen Turbin 
konstverk av Thomas Rydén - placerad i rondell vid 
södra infarten Dnr  

  

 
2020-06-23 Tillförordnad kommundirektör under 
kommundirektörens frånvaro 15-16 juli enligt punkt 
5.10 i kommunstyrelsens delegationsordning  Dnr  

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (35) 
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen  
 

2020-08-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2020-07-01 Yttrande Restaurang Bellas cafe 
Uteservering 2020 A288-816-2020 Dnr  

  

 
2020-08-12 Beställning av Volvo L50E serienr 71689 
årsmodell 2006 leasingavtal nr 60006855 med 
tilläggsvillkor för försäkring leveransgodkännande 
vidimerad ID handling samt följebrev Dnr  

  

 
2020-07-03 Remiss Motion från Jari Mehtäläinen (SD) 
om att redovisa kostnaderna för kommunala 
verksamheter som styrs av lagkrav Dnr KS 2020/143 

  

 
2020-07-24 Delegationsbeslut med yttrande i ärende 
A416.570_2020 gällande uppbyggnad av ställning runt 
Kungsgatan 35 för takbyte Dnr  

  

 
2020-08-13 Yttrande över ansökan om tillstånd för 
skottlossning i Örebro län Nomor AB Dnr A268.588-
2020 Dnr  

  

 
2020-06-15 Lokalt kollektivavtal gällande KOM-KR, 
Kompetens- och omställningsavtal Dnr  

  

 
2020-07-10 Krislägesavtal Sveriges Skolledarförbund 
Dnr  

  

 
2020-07-15 Tillförordnad Personalchef Dnr    

 
2020-06-24 Tillförordnad förvaltningschef för 
socialförvaltningen under förvaltningschefens semester 
vecka 30-31 2020 enligt punkt 5.9 i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr  

  

 
2020-06-08 Tillförordnad förvaltningschef för 
förvaltningen under förvaltningschefens semester vecka 
27-29 och 32 enligt punkt 5.9 i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr  

  

 
2020-06-24 Förordnande som tillförordnad 
förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen semestern 2020 enligt kommunstyrelsen 
delegationsordning punkt 5.9 Dnr  
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2020-06-01 Yttrande tillstånd Skylift 4 juni 2020 
Prästgatan Lindesberg Samuelssons Fastighetsservice 
AB A247.813-2020 - Reviderat yttrande tillstånd 23 juni 
2020 Dnr  

  

 
2020-06-16 Yttrande tillstånd Byggställning 8 juni-31 
juli 2020 Kristinavägen 23 Trafikbutiken i Örebro AB 
A278.017/2020 Dnr  

  

 
2020-06-17 Yttrande tillstånd lift Kungsgatan 33  31 
maj-31 juli 2020 Trafikbutiken i Örebro AB 
A253.021/2020 Dnr  

  

 
2020-06-29 Tillförordnad ekonomichef och stabschef 
för kommunledningskontoret under 
stabschefen/ekonomichefens semester vecka 28-32 6 
juli-9 augusti 2020 enligt punkt 5.9 i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr  

  

 
2020-06-17 Tillförordnad förvaltningschef för 
tillväxtförvaltningen under förvaltningschefens 
semester vecka 27-29 2020 enligt punkt 5.9 i 
kommunstyrelsens delegationsordning Dnr  
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KS §118/20 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
2020-05-15 Protokoll kommunövergripande 
samverkansgrupp KÖS 2020-05-15 Dnr  

  

 
2020-06-12 Samhällsbyggnadsförbundet § 41 
Driftuppföljning till och med 2020-04-30 Dnr  

  

 
2020-06-15 BUN § 54 Uppföljning och analys maj 2020 
för barn- och utbildningsnämnden Dnr KS 2020/73 

  

 
2020-06-17 Protokoll Bergslagens 
överförmyndarnämnd 2020-06-17 Dnr  

  

 
2020-06-17 Ljusnarsberg KF § 67 Ny medlem i 
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice Dnr KS 2020/124 

  

 
2020-07-21 Information om att Migrationsverket 
fortsätter avveckla boendeplatser i Fellingsbro, Frövi 
och Vedevåg 2020-07-21 - färre asylsökande enligt 
Migrationsverkets prognoser Dnr  

  

 
2020-05-22 Handlingsplan för psykisk hälsa Örebro län 
Remissversion 2 Dnr KS 2020/164 

  

 
2020-06-01 Aktivitetsplan struktur samt 
Idébeskrivning remiss psykisk hälsa Region Örebro län 
Dnr KS 2020/164 

  

 
2020-06-03 Protokoll för gemensam nämnd för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 
2020-06-03 Dnr  
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2020-06-08 Lindesberg KF § 47 Årsredovisning för 
Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 2019 
Dnr KS 2020/69 

  

 
2020-06-09 Hällefors KF § 82 Val 
samhällsbyggnadsnämnden ledamot efter Bengt-Olof 
Ericsson (M) utses Lotta Anderberg (M) Dnr KS 
2018/409 

  

 
2020-06-10 Protokoll Regionalt samverkansråd 2020-
06-10 Dnr  

  

 
2020-06-10 Beslut § 37a förordning statlig ersättning 
stärka utveckla verksamhet flyktingguider 
familjekontakter 851-1357-2020.pdf Dnr KS 2020/125 

  

 
2020-06-12 Samhällsbyggnadsförbundet § 45 
Kommentarer revisionsrapport årsredovisning 2019 
Dnr KS 2020/109 

  

 
2020-06-17 Samhällsbyggnadsnämnden § 366 Positivt 
planbesked Sköndal 1:1 med flera Solberga förskolor S-
2020-370 Dnr  

  

 
2020-06-17 Beslut om positivt planbesked för 
nybyggnation av enbostadshus på Nederhyttan 3:11 Dnr 
S-2020-160 Dnr  

  

 
2020-06-17 RF § 88 RF Ny medlem Nora kommun 
gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- 
och översättarservice.pdf Dnr KS 2020/124 

  

 
2020-06-17 Ljusnarsberg KF § 64 Årsredovisning för 
Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 2019 
Dnr KS 2020/105 

  

 
2020-06-24 Upphävande av tidigare beslut för 
omsorgsinsatser för individer med tillfälliga vistelser i 
Lindesbergs kommun - ordförandebeslut Dnr  

  

 
2020-06-26 Information om mottagning och bosättning 
av nyanlända i samverkan med Migrationsverket 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Arbetsförmedling Länsstyrelsen Sveriges Kommuner 
och Regioner Dnr  

 
2020-06-15 Lokalt kollektivavtal gällande särskild 
ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning 
är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från 
arbetslöshetsförsäkringen Dnr  

  

 
2020-06-12 Samhällsbyggnadsförbundet § 50 
Överlåtelse av drift och ansvar för kommunal järnväg 
Dnr KS 2020/108 

  

 
2020-06-17 Beslut tillfälliga lokala trafikföreskrifter 
hastighetsbegränsning väg 769 vid kursgården Vreten 
Dnr 258-2954-2019 Dnr KS 2020/162 
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