
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-11.00 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 
Linda Svahn (S) 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C) 
Mathz Eriksson (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Markus Lundin (KD) 
Nils Detlofsson ((L)) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Anders Ceder (S), ersätter Tommy Kragh (S) 
Fredrik Rosenbecker (SD), ersätter Mats Seijboldt (SD) 
 

Övriga 

deltagare: 
 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Anna Nilsson, kanslienheten 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Madde Gustavsson, förvaltningschef socialförvaltningen, §130 
Magnus Sjöberg, förvaltningschef tillväxtförvaltningen, §130 
Tomas Lindberg, förvaltningschef barn- och omsorgsförvaltningen, §130 
Carina Fyrpihl, personalchef, §142 
Nafih Mawlod (S), ersättare som ej tjänstgör 
Sofie Krantz (S), ersättare som ej tjänstgör 
Magnus Storm (C), ersättare som ej tjänstgör 
Fredrik Vessling (V), ersättare som ej tjänstgör 
Jan Hansson (M), ersättare som ej tjänstgör 
Göran Gustavsson (M), ersättare som ej tjänstgör 
Conny Ärlerud (M), ersättare som ej tjänstgör 
Inger Griberg (MP), ersättare som ej tjänstgör 
Amanda Funk (SD), ersättare som ej tjänstgör 
Björn Larsson (-), ersättare som ej tjänstgör 
 
 

Utses att 

justera 
Anders Ceder (C) med Jari Mehtäläinen (SD) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kommunhuset, 4 september kl. 15.00 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 
 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 
 
 

 
_______________________________ 
Anna Nilsson 

 
Paragraf 

 
130 - 145 

 
Ordförande 
 
 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustavsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Anders Ceder 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-08-27 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

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

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§130/19 Uppföljning och analys 2019 - månadsvis uppföljning från 

förvaltningarna 
  
§131/19 Lägesrapport styrmodell för ledning och styrning 
  
§132/19 Återkoppling efter workshop för Plan för Hållbar kommunal 

service 25 mars 2019 - Att äga framtiden  
  
§133/19 Fördelning minskade ramar kommunstyrelsens budgetår 2020 

  
§134/19 Ett hållbart arbetsliv - systematiskt arbetsmiljöarbete 
  
§135/19 Redovisning ej verkställda beslut inom socialförvaltningen 

kvartal 1 2019 
  
§136/19 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
  
§137/19 Motion från Sanna Jansson (L) om ordningsvakter i Lindesbergs 

stad vid större evenemang 
  
§138/19 Redovisning av insatser för trygghet i Lindesbergs stad vid större 

engagemang 
  
§139/19 Medborgarförslag om fortsatt drift av F1-5 i Ramshyttans skola 

  
§140/19 Medborgarförslag om kommunalt samarbetsforum för kulturen i 

Lindesberg 
  
§141/19 Granskning av kommunens krisberedskap 
  
§142/19 Utbildning i arbetsmiljöansvar för förtroendevalda i 

kommunstyrelsen 
  
§143/19 Information om Raoul Wallenbergs dag 
  
§144/19 Delegationsärenden 
  
§145/19 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §130/19   Dnr: KS 2019/116 
 
Uppföljning och analys 2019 - månadsvis uppföljning 

från förvaltningarna 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar 
förvaltningscheferna att göra allt de kan för att hålla budget 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2019 (KS §98/19) 
kommunstyrelsen ska få månadsvis uppföljning från 
förvaltningarna hur man arbetar med effektiviseringar för att nå 
nollresultat. 
 
Förvaltningscheferna Thomas Lindberg, Madde Gustavsson och 
Magnus Sjöberg redogör för hur deras respektive förvaltning 
arbetar med effektiviseringar.  
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustavsson (S) föreslår ett tillägg till kommunstyrelsens 
beslut att uppmana förvaltningscheferna att göra allt de kan för 
att hålla budget 2019. 
_____ 

 
För kännedom: 

Samtliga förvaltningschefer 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §131/19   Dnr: KS 2017/335 
 
Lägesrapport styrmodell för ledning och styrning 
 
Beslut 

 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. En workshop i ämnen kommer att genomföras 
den 23 september 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Anette Persson ger kommunstyrelsen en lägesrapport om nya 
styrmodellen för ledning och styrning. Följande områden 
presenteras: 
 
o Nuvarande styrmodell 
o Varför en styrmodell? 
o Utgångspunkter 
o Övergripande beskrivning av styrmodellen 
o Styrmodellens organisatoriska nivåer 
o Planering och uppföljning 
o Kvalitetsstyrning – säkerställande av grunduppdrag 
o Målstyrning – utveckling och prioriteringar 

 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen gör ett tillägg i 
beslutet att en workshop i ämnet kommer genomföras den 23 
september 2019. 
_____ 

 

 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (28) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §132/19   Dnr: KS 2018/363 
 
Återkoppling efter workshop för Plan för Hållbar 

kommunal service 25 mars 2019 - Att äga framtiden  
 
Beslut 

 
Kommunstyrelsen tackar för återkopplingen efter workshop för 
Plan för Hållbar kommunal service 25 mars 2019 – Att äga 
framtiden. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Under 2018 hade mål- och budgetprocessen temat Att äga 
framtiden. Syftet var att planera på lång sikt utifrån välfärdens 
utmaningar och förutsättningar – Hur bedriver vi verksamhet 
framöver utifrån kvalitet, attraktivitet och struktur med mindre 
resurser och färre personal? 
 
Vid analysdagen 2018 gavs ett uppdrag att ta fram en långsiktig 
plan för hållbar kommunal service. En politisk grupp bestående 
av Bengt Storbacka (S), Jan Hansson (M) och Christina 
Pettersson (C) tillsattes som presenterade sin slutrapport 
”Mindre många” – Planeringsunderlag för hållbar kommunal 
service för kommunstyrelsen i november 2018. 
Kommunstyrelsen tog beslut om att anordna en workshop för 
att arbeta vidare med Plan för hållbar kommunal service. 
 
Vid workshopen den 25 mars presenterades ”Mindre många” – 
Planeringsunderlag för hållbar kommunal service samt 
redogjordes för Demokratidagen som genomfördes den 17 
oktober 2018. 
 
Kommunstyrelsen ledamöter genomförde även workshops på 
temat servicenivåer och hållbar kommunal service. Efter dagen 
genomfördes en enkät för vilken resultatet redovisas i bifogad 
sammanställning. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen tackar för återkopplingen efter workshop för 
Plan för Hållbar kommunal service 25 mars 2019 – Att äga 
framtiden. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 

 
För kännedom: 

Utvecklingsstrateg barn- och utbildningsförvaltningen 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (28) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §133/19   Dnr: KS 2019/138 
 
Fördelning minskade ramar kommunstyrelsens 

budgetår 2020 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen besluta om fördelning av minskade ramar 
enligt nedan:  

 
• Tillväxtutskottet -7,26 miljoner kronor 
• Utskottet för stöd och strategi, -5,57 miljoner kronor 
• Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, -3,26 miljoner 

kronor 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-10 om budget 2020. 
Minskade ramar inom Kommunstyrelsen 16,1 miljoner kronor 
Fördelningsmodell, enligt procentfördelning 
 
Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om fördelning 
av minskade ramar enligt nedan:  

 
• Tillväxtutskottet -7,26 miljoner kronor 
• Utskottet för stöd och strategi, -5,57 miljoner kronor 
• Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, -3,26 miljoner 

kronor 
_____ 

 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
Kommunledningskontoret 
Tillväxtförvaltning 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (28) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §134/19   Dnr: KS 2019/198 
 
Ett hållbart arbetsliv - systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Beslut 

 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Inspektörer från Arbetsmiljöverket besöker regioner och 
kommuner under våren 2019. 
 
Syftet med besöken är att informera politiker i fullmäktige, 
styrelse och nämnd om vilket ansvar de har som ytterst 
ansvariga som arbetsgivare i den egna organisationen. De ska få 
kunskap och förståelse för hur de ska hantera arbetsmiljöfrågor 
och om hur arbetsmiljölagen fungerar. 
 
Vid kommande inspektioner inom kommuner och regioner 
kommer Arbetsmiljöverket även kontrollera hur politiker- och 
tjänstemannaledningen följer upp att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet fungerar på avsett sätt ute i verksamheterna. 
 

Vart fjärde år väljer svenska folket förtroendevalda i kommuner 
och regioner till olika politiska uppdrag. En viktig del av detta 
uppdrag är att vara arbetsgivare och ett av de mest centrala 
ansvarsområdena är att se till att din kommun eller region har 
en god arbetsmiljö. Därför gör Arbetsmiljöverket en särskild 
tillsynsinsats där vi inleder med att informera om arbetsmiljö i 
kommuner och regioner.  
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §135/19   Dnr: KS 2019/206 
 
Redovisning ej verkställda beslut inom 

socialförvaltningen kvartal 1 2019 
 
Beslut 

 
Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 1, 2019 
överlämnas till kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska 
kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Kommunerna rapporterar kvartalsvis.  
 
Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge 
på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om 
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

 
Förslag till beslut  

 
Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 1 2019 
överlämnas till kommunfullmäktige. 
_____ 

 
För kännedom: 

Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §136/19   Dnr: KS 2019/214 
 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 
Beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Nuvarande reglemente för barn- och utbildningsnämnden är 
antagen av kommunfullmäktige (§ 5/2005), reviderat av 
kommunfullmäktige (233/2015) och gäller fr o m 2016-01-01. 
Vid nämndsammanträde i mars år 2019 beslutade nämnden att 
ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en översyn av 
nämndens reglemente. Ärendet återkommer till beredande 
barn- och utbildningsnämnd innan sommaren 2019. 
 
Vid beredande barn- och utbildningsnämnd i maj år 2019 tog 
nämnden del av förslag till reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden. 

 
Delar av förändringar i reglementet är på grund av ny 
kommunlag leder till att tidigare paragrafshänvisningar i 
tidigare reglemente är fel, samt att kommunfullmäktige beslutat 
att bestämmelser om uppdragsbeskrivningar för ordförande och 
vice ordförande antas och ska föras in i barn- och 
utbildningsnämndens reglemente (KF § 72/18). 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
_____ 

 
För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §137/19   Dnr: KS 2018/467 
 
Motion från Sanna Jansson (L) om ordningsvakter i 

Lindesbergs stad vid större evenemang 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
förslaget om ordningsvakter i kommunens regi i Lindesbergs 
stad vid större evenemang. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Sanna Jansson (L) föreslår i en motion daterad den 23 november 
2018 att Lindesbergs kommun ansöker om tillstånd och 
upphandlar ordningsvakter som kan sättas in vid behov, till 
exempel vid större evenemang.  
 
Kommundirektören inkom med en tjänsteskrivelse den 4 juni 
2019.  

 
Ansvaret för ordningsvakter vid större evenemang tillfaller 
arrangören. Vid ansökan om större evenemang ställer ofta 
Polisen krav på att ordningsvakter ska finnas. Att ansvara för 
ordningsvakter vid större evenemang är därför arrangörens.  
 
Ett exempel är Lindemarken och Tivolit där polisen beslutat om 
minst fyra ordningsvakter vid tivoliplan. Detta för att 
överhuvudtaget få tillståndet att ordna evenemanget. 
 
Förslag till beslut  

 
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen att 
avslå förslaget om ordningsvakter i kommunens regi i 
Lindesbergs stad vid större evenemang. 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §138/19   Dnr: KS 2019/237 
 
Redovisning av insatser för trygghet i Lindesbergs 

stad vid större engagemang 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att redovisa 
vilka insatser kommunen gör för trygghet i Lindesbergs stad vid 
större engagemang. Redovisningen ska ske till utskottet för 
stöd- och strategi. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Irja Gustavsson (S) lyfter ett nytt ärende, med anledning av 
Sanna Janssons (L) motion om ordningsvakter i Lindesbergs 
stad vid större evenemang, KS 2018/467 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till 
kommundirektören att redovisa vilka insatser kommunen gör 
för trygghet i Lindesbergs stad vid större engagemang. 
Redovisningen ska ske till utskottet för stöd- och strategi. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommundirektören 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (28) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §139/19   Dnr: KS 2019/164 
 
Medborgarförslag om fortsatt drift av F1-5 i 

Ramshyttans skola 
 
Beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med 
hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut (BUN 
§71/19) 
 
Ärendebeskrivning 

  
Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun har i skrivelse daterad 
2019-05-03 mottagit ett medborgarförslag, KS 2019/16-1, om 
fortsatt drift av Ramshyttans skola. Kommunstyrelsen har 
remitterat förlaget till barn- och utbildningsnämnden för svar. 
 
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2019-04-15 
beslutat om nedläggning av verksamheten i bl.a. Ramshyttans 
skola. Beslutet har därefter överlämnats till barn- och 
utbildningsnämnden för att verkställas. 
 
Inför och i samband med behandlingen av ärendet i nämnd och 
fullmäktige har det tagits fram ett underlag för beslut. 
Underlaget består av material framtaget av tjänstepersoner i 
olika delar av kommunens organisation. Materialet belyser flera 
aspekter av de ekonomiska och pedagogiska möjligheterna att 
bedriva undervisning vid de berörda verksamheterna. Även 
alternativa förslag till finansiering av verksamheterna och 
konsekvensbeskrivning av dessa har tagits fram. 
 
Kommunfullmäktige har bedömt materialet som tillräckligt för 
att kunna ta beslut om nedläggning av verksamheterna. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen avvecklar nu berörda 
verksamheter från och med läsåret 2019–2020. Samtliga elever 
på enheterna får därmed undervisning på andra enheter från 
hösten 2019. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med 
hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut (BUN 
§71/19) 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Jonas Kleber (C), Mathz Eriksson (C) och Ulf Axelsson (V) deltar 
inte beslutet. 
 
Reservationer 

 

Markus Lundin (KD), Tom Persson (SD), Fredrik Rosenbecker 
(SD) och Jari Mehtäläinen (SD) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 

 
För kännedom: 

Förslagsställaren 
Barn- och utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §140/19   Dnr: KS 2019/49 
 
Medborgarförslag om kommunalt samarbetsforum för 

kulturen i Lindesberg 
 
Beslut 

 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen 
redan arbetar med frågan om att skapa en mötesplattform 
genom Kultursamtal två gånger per år. 
 
Vid kultursamtal deltar, från kommunens sida, tjänstepersoner 
och politiker som arbetar med kulturfrågor. 
 
En utvärdering ska ske under vintern 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Medborgare har lämnat förslaget att skapa ett officiellt 
samarbetsforum mellan representanter för Lindesbergs 
kommun (politiker och tjänstepersoner), den ideella sektorn 
(föreningar och grupper) och yrkesverksamma kulturaktörer, 
för ömsesidigt stöd och samverkan gällande kulturens roll och 
möjligheter i kommunens utveckling. Enligt förslaget ska det 
rådgivande organet ska fungera som kompetens- och 
erfarenhetsstöd till nämnder och förvaltningar i kommunen. 
Organet ska också fungera för informationsutbyte.  
 
I Lindesbergs kommun finns tre rådgivande organ. Enligt 
förslaget ska detta råd fungera på motsvarande sätt som de 
övriga.  
 
Förvaltningen bedömer att fler råd inte behövs och föreslår 
därför att ett samarbetsforum i form av ett rådgivande organ 
inte inrättas.  
 
Emellertid är samverkan och informationsutbyte viktiga i alla 
frågor. Det finns goda perspektiv att ta tillvara från den ideella 
sektorn och enskilda medborgare. Förvaltningen planerar därför 
inrätta en plattform som möts en gång per år under namnet 
Kultursamtal. Vid Kultursamtal deltar tjänstepersoner, politiker 
och intresserad allmänhet och/eller förening. 

 
Förslag till beslut 

 

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen 
redan arbetar med frågan om att skapa en mötesplattform 
genom Kultursamtal två gånger per år. 
 
Vid kultursamtal deltar, från kommunens sida, tjänstepersoner 
och politiker som arbetar med kulturfrågor. 
 
En utvärdering ska ske under vintern 2020. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Nils Detlofsson (L) föreslår att ärendet återremitteras till 
tillväxtutskottet för att ta kontakt med förslagsställarna innan 
beslut tas. 
 
Irja Gustavsson (S), Jari Mehtäläinen (SD), Ulf Axelsson (V) och 
Jonas Kleber (C) föreslår bifall till tillväxtutskottets förslag till 
beslut.  
 
Beslutsgång 

 

Ordförande föreslår följande propositionsordning: 
 
Först tar kommunstyrelsens ställning till om ärendet ska 
avgöras idag eller återremitteras. Om kommunstyrelsen beslutar 
att ärendet ska avgöras idag behandlas därefter 
tillväxtutskottets förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.  
 
Ordförande ställer förslag om att ärendet ska avgöras idag mot 
återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 
ska avgöras idag.  
 
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen kan anta 
tillväxtutskottets förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen antar tillväxtutskottets förslag till beslut.  

 
Reservationer 

 

Nils Detlofsson (L) reserverar sig mot beslutet. Nils Detlofsson 
(L) lämnar en skriftlig reservation som bifogas protokollet. 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Tillväxtförvaltningen 
 
För kännedom 

Förslagsställaren 
 

  



Reservation  

mot kommunstyrelsens beslut den 27 augusti angående medborgarförslag rörande 

samarbetsforum inom kulturområdet. 

 

Lindesbergs kommun har sedan 2014 tagit bort ett antal forum för dialog med medborgarna 

rörande kulturen och dess möjligheter att bidra till ett bättre och rikare liv för boende i 

kommunen. Exempel på nedlagda forum är Kultur och fritidsnämnden och 

Beredningsgruppen för kultur och fritidsfrågor samt nu senast så har utarbetandet av ett 

kulturpolitiskt program lagts i malpåse. Trots att det sker en succesiv nedrustning av det 

kommunala engagemanget så finns det människor som vill engagera sig och vara med och 

förbättra kulturklimatet i kommunen. 

Mot den här bakgrunden är det därför särskilt tråkigt och anmärkningsvärt att majoriteten i 

kommunstyrelsen (alla partier utom L och MP) fattar ett beslut som innebär ett avslag på ett 

brett förankrat medborgarförslag om ett samarbetsforum inom kulturområdet. Att inte 

lyssna på engagerade människor som också är villiga att bidra till ett bättre Lindesberg är 

djupt beklagligt. Majoritetens beslut är ogenomtänkt och oklokt och som tyvärr kan öka 

misstron mot politiken och politikens förmåga att se medborgarna som en resurs. 

 

 

 

Nils Detlofsson (L) 

Ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §141/19   Dnr: KS 2019/184 
 
Granskning av kommunens krisberedskap 
 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen besvarar granskningen med kommunchefens 
tjänsteskrivelse och beslutet i utskottet för stöd- och strategi 
§20/2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Konsultföretaget PWC har på uppdrag av de kommunala 
revisorerna genomfört en granskning av kommunens 
krisberedskap.  

I rapporten finns ett antal rekommendationer till 
förbättringsåtgärder som revisorerna önskar kommunstyrelsens 
svar på innan 26 september 2019. 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen besvarar granskningen med kommunchefens 
tjänsteskrivelse och beslutet i utskottet för stöd- och strategi 
§20/2019. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunchefen 
 
För kännedom: 

Revisionen 
Malin Ivlove 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §142/19   Dnr: KS 2019/177 
 
Utbildning i arbetsmiljöansvar för förtroendevalda i 

kommunstyrelsen 
 
Beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Personalchef Carina Fyrpihl informerar kommunstyrelsen om 
förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar.  
 
Sveriges kommuner och landsting har spelat in nio filmer som 
förtydligar de förtroendevaldas arbetsmiljöansvar och 
presenterar det regelverk som gäller på arbetsmiljöområdet. 
Kommunstyrelsen tar del av tredje delen av utbildningspaket 
om förtroendevaldas arbetsmiljöansvar. 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
_____ 

 
För kännedom: 

Personalchef 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §143/19   Dnr:  
 
Information om Raoul Wallenbergs dag 
 
Ärendebeskrivning 

 

Lillemor Bodman (M) passar på att uppmärksamma 
kommunstyrelsen att det idag är Raoul Wallenbergs dag. 
 

Raoul Wallenberg var en svensk affärsman och diplomat som 
skickades till Budapest där han räddade tusentals ungerska 
judar från nazisterna och Förintelsen i slutet av andra 
världskriget. 
 

_____ 

 

 
  

https://www.so-rummet.se/kategorier/forintelsen
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/andra-varldskriget
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/andra-varldskriget
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §144/19 
 
Delegationsärenden 

 

Beslut 

 

Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2019-06-07 Förordnande som tillförordnad 
kommundirektör under kommundirektörens semester 
15 juli 2019 vecka 29 Dnr  

  

 
2019-06-14 Förordnande som tillförordnad 
kommundirektör under kommundirektörens semester 
29 juli-2 augusti 2019 vecka 31 Dnr  

  

 
2019-06-14 Förordnande som tillförordnad 
kommundirektör under kommundirektörens semester 
5–11 augusti 2019 vecka 32 Dnr  

  

 
2019-06-14 Förordnande som tillförordnad 
kommundirektör under kommundirektörens semester 
12–13 augusti 2019 vecka 33 Dnr  

  

 
2019-06-27 Avtal om uppdrag att ta fram 
nulägesanalys riskanalys planering och implementering 
av ny förvaltnings och politisk organisation Dnr  

  

 
2019-07-03 Uppsägning hyreskontrakt Kristinaskolans 
matsal produkt 13214–2001 Dnr  

  

 
2019-08-02 Direktupphandling av 
multifunktionsprodukt skrivare kopiator Dnr KS 
2019/217 

  

 
2018-04-24 Avtal mellan personuppgiftsansvarig 
Lindesbergs kommun och personuppgiftsbiträde 
WinLas AB för personalsystem för timanställda vikariers 
intjänade LAS-dagar Dnr  

  

 
2019-05-15 Ramavtal med Arbetslivsresurs 
komplement till Regionhälsans tjänster 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

omställningstjänster chefscoachning vägvalssamtal 
gäller 1 januari 2019 till 31 december 2020 Dnr  

 
2019-06-25 Antagande av Huvudöverenskommelse om 
lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK19, 
Vårdförbundet Dnr  

  

 
2019-07-05 Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna 
anställningsvillkor, LOK19, Vårdförbundet Dnr  

  

 
2019-07-09 Lokalt kollektivavtal (LOK) Krislägesavtal 
tecknat med Kommunal Dnr  

  

 
2019-07-09 Lokalt kollektivavtal - LOK Krislägesavtal 
Akademikerförbundet SSR Dnr  

  

 
 
2019-06-19 Svar på föreläggande om 
laglighetsprövning målnr 3025-19 Dnr KS 2019/185 

  

 
 
2019-06-26 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr KS 2019/93 

  

 
2019-07-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr KS 2019/93 

  

 
 
2019-08-15 Remiss Motion från Agneta Nilsdotter (MP) 
om möjligheter att cykla året runt Dnr KS 2019/136 

  

 
 
2019-05-10 Nyttjanderättsavtal Lindesby 1:11 
Lindesås 1:1 Tredingen 1:1 Dalkarlshyttan 1:1 
Guldsmedshyttan 4:42 Dnr  

  

 
2019-06-18 Avtal om jordbruksarrende för del av 
Guldsmedshyttan 4:42 Dnr  

  

 
 
2019-03-14 Avtal ekonomisystem Raindance 
Marknadsplats och Inköpsanalys Dnr  

  

 
2019-06-18 Delegationsbeslut begäran om allmänna 
handlingar - nedläggning av Ramshyttans och 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Rockhammars skola samt förskolan Lönngården KS 
2018/463 - besvärshänvisning Dnr  

 
2019-06-19 Delegationsbeslut begäran om allmänna 
handlingar nedläggning av Ramshyttans och Rockhammars 
skola samt förskolan Lönngården KS 2018/463 - 
besvärshänvisning Dnr  

  

 
2019-06-25 Förordnande som tillförordnad ekonomichef 
och stabschef för kommunledningskontoret Dnr  

  

 
2019-07-10 Dokumentation i direktupphandling av 
avskärmning för valsedelsställ - Exakta fick upphandlingen 
Dnr KS 2019/221 

  

 
 
2019-05-16 Dokumentation för direktupphandling av 
konsulttjänst utvecklingsprocess för näringslivsenheten Dnr 
KS 2019/222 

  

 
2019-06-19 Avtal mellan personuppgiftsansvarig 
Lindesbergs kommun och personuppgiftsbiträde 
Enkätfabriken AB - Insiktsmätningen Svensk 
näringslivsranking företagsklimat Dnr  

  

 
2019-06-20 Köpebrev för del av Sköndal 9:8 till Sköndal 
1:1 Dnr KS 2018/478 

  

 
2019-06-25 Köpekontrakt för Kvarnbacken 1:174 i 
Vedevåg Dnr KS 2019/212 

  

 
2019-07-01 Överenskommelse om fastighetsreglering för 
köp av del av Guldsmedshyttan 54:1 för bussangöring och 
allmän plats för vändplan Guldsmedshyttan 4:42 Dnr 
AKK2016/86 

  

 

2019-08-12 Avtal enligt offert genomförande av 
utvecklingsprocess inom näringslivsenheten Lindström 
& Schagerström AB Dnr  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §145/19 
 
Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2019-05-03 Protokoll från Kommunövergripande 
samverkansgrupp KÖS 3 maj 2019 Dnr  

  

 
2019-05-29 Protokoll från förbundsstämma i 
Arbogaåns vattenförbund 29 maj 2019 Dnr  

  

 
2019-06-19 Protokoll från Kommunövergripande 
samverkansgrupp KÖS 19 juni 2019 Dnr  

  

 
2019-07-16 Information från Länsstyrelsen om 
Projektet säkra kommunikationer Dnr 453-4645-2019 
Dnr  

  

 
2019-07-19 Tf förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 20190804-
20190809 Dnr  

  

 
 
2019-04-25 Protokoll från Partnerskap Bergslagsbanan 
25 april 2019 Dnr  

  

 
2019-05-08 Nora KF § 48 Vattenförsörjningsplan för 
Hällefors Nora Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun 
Dnr KS 2019/67 

  

 
2019-06-05 Protokoll från Gemensam nämnd för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 5 
juni 2019 Dnr  

  

 
2019-06-07 Beslut om ersättning att stärka och 
utveckla verksamhet med flyktingguider och 
familjekontakter enligt 37a § förordning 2011:1122 - 
Förmera sfi - delvis bifall Dnr 851-1519-2019 Dnr KS 
2019/211 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
2019-06-12 Ljusnarsberg KF §46 Taxa för prövning och 
tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, 
alkohollag samt lag om handel med receptfria läkemedel 
Dnr KS 2019/113 

  

 
2019-06-12 Protokoll från Bergslagens 
överförmyndarnämnd 12 juni 2019 Dnr  

  

 
2019-06-12 Utvecklad lokaldemokrati i Lindesberg Dnr    

 
2019-06-12 Ljusnarsberg KF §45 Ändring av 
reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Dnr KS 
2019/112 

  

 
2019-06-14 Samhällsbyggnadsförbundet §74 
Investeringsuppföljning till och med 2019-04-30 och 
2019-05-31 Dnr  

  

 
2019-06-14 Samhällsbyggnadsförbundet §72 
Driftuppföljning till och med 2019-04-30 Dnr  

  

 
2019-06-14 Samhällsbyggnadsförbundet §73 
Driftuppföljning till och med 2019-05-31 Dnr  

  

 
2019-06-14 Protokoll från Regionalt samverkansråd 14 
juni 2019 Dnr  

  

 
2019-06-14 Minnesanteckningar Rådslag for 
Bergslagsdiagonalen 3 maj 2019 Dnr  

  

 
2019-06-14 Samhällsbyggnadsförbundet § 75 Svar på 
granskning av bokslut och årsredovisning för 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2018 Dnr  

  

 
2019-06-14 SKL meddelande nr 7 2019 Förbundsavgift 
år 2020 till Sveriges Kommuner och Landsting Dnr 
19/00406 Dnr  

  

 
2019-06-14 Samhällsbyggnadsförbundet § 77 
revidering av frekvensschema inom lokalvården Dnr  

  

 
2019-06-18 Målbild för hälso- och sjukvård i Örebro län 
2030 Dnr KS 2018/432 

  

 
2019-06-18 Regionfullmäktige § 92 Målbild för hälso- 
och sjukvård i Örebro län 2030 Dnr KS 2018/432 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-08-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
2019-07-11 Deldom för tillstånd till nuvarande och 
utökad produktion av sulfatmassa och kartong i Frövi 
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB Målnr M 7332-17 
Dnr  

  

 
2019-08-12 BUN § 78 Uppföljning och analys 2019 för 
barn- och utbildningsnämnden - lägesrapport juni Dnr 
KS 2019/116 

  

 
 
2019-07-17 Beslut Datainspektionen 2019-07-16 dnr 
PUI-2018-1876 Dnr KS 2018/465 

  

 
2019-07-17 Beslut Datainspektionen 2019-07-16 dnr 
PUI-2018-1873 Dnr KS 2018/465 

  

 
 
2019-05-24 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj 2019 - 
Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om möjligheter att 
cykla året runt Dnr KS 2019/136 

  

 
 
2019-06-24 Information om fortsatt hantering av 
Regional kulturplan 2020-2023 Dnr KS 2019/99 

  

 

 

 
 


