
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) 
 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-03-26  

 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-11:00, 13.30-14.30 

Beslutande: Linda Svahn (S) 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Tommy Kragh (S) 
Jonas Kleber (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Markus Lundin (KD) 
Mats Seijboldt (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Anders Ceder (S) för Irja Gustavsson (S) §61–72 
Magnus Eriksson (C) för Susanne Karlsson (C) 
Jan Hansson (M) för Nils Detlofsson (L) 
Sofie Krantz (S) för Tommy Kragh (S) §73–77 
Sandra Olsson (S) för Irja Gustavsson (S) §73–77 
Fredrik Rosenbecker (SD) för Mats Seijboldt (SD) §75–77 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare  
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Sara Eidevald, kommunikatör 
Joacim Hermansson (S), ersättare som ej tjänstgör §61–72 
Sandra Olsson (S), ersättare som ej tjänstgör §61–72 
Sofie Krantz (S), ersättare som ej tjänstgör §61–72 
Maria-Pia Karlsson (C), ersättare som ej tjänstgör 
Fredrik Vessling (V), ersättare som ej tjänstgör 
Conny Ärlerud (M), ersättare som ej tjänstgör  
Inger Griberg (MP), ersättare som ej tjänstgör §72–77 
Fredrik Rosenbecker (SD), ersättare som ej tjänstgör §61–74 
Amanda Funk (SD), ersättare som ej tjänstgör 
Björn Larsson (SD), ersättare som ej tjänstgör 
 
 

Utses att 

justera 
John Omoomian (S) med Lillemor Bodman (M) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten torsdag den 4 april 2019 kl. 15.00 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 
 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 
 

 
Paragraf 

 
61 – 74, 76 - 77 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Kleber 
 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
John Omoomian 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-03-26 

Anslaget sätts upp  Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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Kommunstyrelsen  

 
2019-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
  
§61/19 Översiktsplan för Lindesbergs kommun 

 
  
§62/19 Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov 

(SOU 2018:86) 
 

  
§63/19 Ombudgetering av investeringsbudget 2018 till 2019 för 

undervisningsinventarier Björkhagaskolan  
 

  
§64/19 Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per 

den 13 mars 2019 
 

  
§65/19 Redovisning av motioner som ej är slutbehandlade per den 14 

mars 2019 
 

  
§66/19 Avtalssamverkan med Örebro kommun om tillsynsuppgifter 

enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter 
 

  
§67/19 Uppföljningsrapport av internkontroll 2018 

 
  
§68/19 Årsredovisning januari-december 2018 för alla nämnder 

 
  
§69/19 Årsredovisning stiftelser räkenskapsår 2018 för Gustaf 

Svenssons Stiftelse, Axel och Greta Anderssons Stiftelse, 
Stiftelsen Samfond Grundskolan, Stiftelsen Samfond 1 och 
Lindeskolans Stipendiestiftelse 
 

  
§70/19 Integrationsprogram  

 
  
§71/19 Svar på medborgarförslag om namnändring på 

Lindbackaskolan 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§72/19 Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på Gruvgatan i 
Lindesberg 
 

  
§73/19 Personalekonomiskt bokslut 2018 

 
  
§74/19 Information tillstånd anläggning Siggebohyttans vindkraftpark 

samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

  
  
§76/19 Delegationsärenden 

 
  
§77/19 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §61/19   Dnr: AKK2016/433 
 
Översiktsplan för Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
översiktsplanen för Lindesbergs kommun. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen ha en aktuell  
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen 
ska ge vägledning för beslut om användning av mark- och 
vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och 
bevaras. Gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 
den 17 april 2007 efter ett beslut om uppdrag i 
kommunstyrelsen den 17 juni 2003.  

 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2016 att uppdra 
åt Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen (dåvarande 
Bergslagens miljö- och byggnämnd) att utarbeta förslag till ny 
översiktsplan för Lindesbergs kommun. Inriktningen är att 
planen ska behandlas i kommunfullmäktige under kvartal tre 
2018.  

 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2017 att utse  
tillväxtutskottet till styrgrupp för framtagande av översiktsplan 
för Lindesbergs kommun.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen överlämnade den 26  
februari 2018 samrådshandlingar.  

 
Tillväxtutskottet beslutade den 7 mars 2018 att godkänna 
planhandlingarna och skicka ut dem på samråd.  
 
Tillväxtutskottet beslutade den 6 november 2018 att 
översiktsplanen för Lindesbergs kommun skickas ut på 
utställning fram till januari 2019. 
 
Tillväxtutskottets förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
översiktsplanen för Lindesbergs kommun. 
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Kommunstyrelsen  

 
2019-03-26  
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Ledamöternas förslag till beslut 

 

Linda Svahn (S), Pär-Ove Lindqvist (M), Tom Persson (SD), Jari 
Mehtäläinen (SD) och Ulf Axelsson (V) föreslår bifall till 
tillväxtutskottets förslag till beslut. 
 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §62/19   Dnr: KS 2019/9 
 
Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och 

marklov (SOU 2018:86) 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att yttrande från 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen daterad den 12 mars 
2019 får utgöra Lindesbergs kommuns svar på Verkställbarhet av 
beslut om bygglov, rivningslov och marklov (SOU 2018:86). 
 
Ärendebeskrivning 

 

Regeringen beslutade den 19 januari 2017 att tillkalla en 
särskild utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag på 
hur översiktsplaneringen kan utvecklas för att underlätta 
efterföljande planering m.m. (dir. 2017:6). Regeringen beslutade 
den 5 juli 2018 att utöka uppdraget till att även omfatta frågan 
om hur verkställbarhet av bygglov, rivningslov och marklov kan 
regleras för att på bästa sätt tillgodose behovet av effektivitet i 
byggprocessen samtidigt som ett ändamålsenligt skydd för bl.a. 
natur- och kulturvärden uppnås (dir. 2018:62). 

 
Detta delbetänkande handlar om punkten 5, dvs. verkställbarhet 
av beslut om lov. 

 
Lindesbergs kommun har blivit inbjuden att lämna synpunkter 
gällande betänkandet, i vilket omedelbar verkställbarhet av 
beslut om lov är det alternativ som rekommenderas. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen daterad den 12 mars 2019 får utgöra Lindesbergs 
kommuns svar på Verkställbarhet av beslut om bygglov, 
rivningslov och marklov (SOU 2018:86) 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §63/19   Dnr: KS 2019/75 
 
Ombudgetering av investeringsbudget 2018 till 2019 

för undervisningsinventarier Björkhagaskolan  
 

Beslut 

 

Ärendet utgår 
 

_____ 
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Kommunstyrelsen  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §64/19   Dnr: KS 2019/95 
 
Redovisning av medborgarförslag överlåtna till 

nämnder per den 13 mars 2019 
 

Beslut 

 

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per 
den 13 mars 2019 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 32 ska det vid 
fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisas de 
medborgarförslag som överlåtits till nämnder att besvara. 

 
Kanslienheten har i en förteckning redovisat medborgarförslag 
överlåtna till nämnder per den 13 mars 2019. 
 
Förslag till beslut  

 
Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per 
den 13 mars 2019 överlämnas till kommunfullmäktige. 

 

_____ 
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Kommunstyrelsen  
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KS §65/19   Dnr: KS 2019/96 
 
Redovisning av motioner som ej är slutbehandlade 

per den 14 mars 2019 
 

Beslut 

 

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 14 
mars 2019 överlämnas till kommunfullmäktige 
 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska 
kommunstyrelsen vid fullmäktiges april- och 
oktobersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt.  
 
Kanslienheten har i en förteckning redovisat de motioner som 
inte är slutbehandlade per den 14 mars 2019. 
 
Förslag till beslut  

 

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 14 
mars 2019 överlämnas till kommunfullmäktige 

 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §66/19   Dnr: KS 2019/82 
 
Avtalssamverkan med Örebro kommun om 

tillsynsuppgifter enligt tobakslagen och lagen om 

elektroniska cigaretter 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun godkänner att ett 
tillfälligt avtal ingås med Örebro kommun gällande 
tillsynsuppgifter enligt tobaksområdet. Rätt att underteckna 
avtalet delegeras till kommundirektören.  
 
Ärendebeskrivning 

 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har tillsynsansvar enligt 
tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare (2017:425). Kompetens för tillsynen 
finns idag hos en handläggare. Handläggaren kommer att ha en 
planerad frånvaro under en period av några månader. Under 
denna period saknas tillräcklig kompetens inom tobaksområdet 
på förvaltningen. Det bedöms som mest effektivt att handläggare 
från Örebro kommun under denna period genomför den tillsyn 
som behövs inom Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens 
verksamhetsområde. Ett avtal om detta behöver därför ingås. 

 
Enligt 9 kapitlet 37 § kommunallagen (2017:725) får en 
kommun ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller 
delvis ska utföras av en annan kommun. 

 
Kommunstyrelsen har en samordnande roll för kommunens 
avtalssamverkan och ska årligen rapportera den till fullmäktige. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun godkänner att ett 
tillfälligt avtal ingås med Örebro kommun gällande 
tillsynsuppgifter inom tobaksområdet. Rätt att underteckna 
avtalet delegeras till kommundirektören. 
 

_____ 

 

För kännedom 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §67/19   Dnr: KS 2019/57 
 
Uppföljningsrapport av internkontroll 2018 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 
internkontroll 2018. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av 
verksamheten. Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa 
att kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls, 
genom att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d v s de ska 
med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås: 
 
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten. 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 

 
Kommunledningskontoret har i uppföljningsrapport 
internkontroll 2018 sammanställt nämnder och utskotts intern 
kontroll rapporter för år 2018. Rapporten överlämnas till 
kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 
internkontroll 2018. 

 

_____ 

 

      För kännedom: 

Alla nämnder 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §68/19   Dnr: KS 2019/56 
 
Årsredovisning januari-december 2018 för alla 

nämnder 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
1. Årets resultat 48 741 630:08 kronor - överskott – 

förs till det egna kapitalet samt förs till 
resultatregleringsfonder enligt nedan:  

2. -resultatregleringsfonden för vatten och avlopp 
med 1 876 884:24 kronor  

3. -resultatregleringsfonden för renhållning med 1 
109 797:88 kronor.  

Nämndernas verksamhetsberättelse för år 2018 
godkänns. 
 
Ärendebeskrivning 

   

Kommunledningskontoret överlämnar årsredovisningen för 
2018 till kommunstyrelsen.  

 
Kommunens resultat uppgår till 48 741 630:08 kronor. I 
resultatet ingår resultaten för va-enheten med överskott på 1 
876 884:24 kronor och överskott för renhållningsenheten med 1 
109 797:88 kronor.  

 
Information om nämndernas verksamhet har lämnats vid 
kommunstyrelsens Analysdag den 25 februari 2018 och vid Mål- 
och budgetseminarium/Planeringsförutsättningar den 14 mars 
2018 presenterades kort det ekonomiska resultatet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
2. Årets resultat 48 741 630:08 kronor - överskott – 

förs till det egna kapitalet samt förs till 
resultatregleringsfonder enligt nedan:  

3. -resultatregleringsfonden för vatten och avlopp 
med 1 876 884:24 kronor  
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Kommunstyrelsen  
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4. -resultatregleringsfonden för renhållning med 1 
109 797:88 kronor.  

Nämndernas verksamhetsberättelse för år 2018 
godkänns. 
 

_____ 

 

För åtgärd: 

Ekonomienheten 
 
För kännedom: 

Alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag  
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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Kommunstyrelsen  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §69/19   Dnr: KS 2019/102 
 
Årsredovisning stiftelser räkenskapsår 2018 för 

Gustaf Svenssons Stiftelse, Axel och Greta 

Anderssons Stiftelse, Stiftelsen Samfond 

Grundskolan, Stiftelsen Samfond 1 och Lindeskolans 

Stipendiestiftelse 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna stiftelsernas 
årsredovisningar 2018 och lägga dem till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Ekonomienheten överlämnade 20 mars 2019 årsredovisningar 
för räkenskapsåret 2018 för följande stiftelser: 
 
• Stiftelsen Samfond Grundskolan, 
• Lindeskolans Stipendiestiftelse, 
• Axel och Greta Anderssons stiftelse, 
• Stiftelsen Samfond 1 och 
• Gustaf Svenssons stiftelse. 

 
Förvaltningens förslag till beslut  

 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna stiftelsernas 
årsredovisningar 2018 och lägga dem till handlingarna. 
 

_____ 

 

För åtgärd:  
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsen  
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KS §70/19   Dnr: KS 2018/466 
 
Integrationsprogram  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
integrationsprogram för Lindesbergs kommun Dnr. 2010/0193 
upphör att gälla från och med 30 april 2019. 

 
Kommunstyrelsen inrättar en årligen återkommande 
seminariedag för att diskutera en omvärlds- och nulägesanalys 
gällande integrations och migrationssituationen i Lindesbergs 
kommun. Samtliga kommunala förvaltningar och det 
kommunala bostadsbolaget deltar, samt bjuda in representanter 
från statliga myndigheter. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att säkerställa 
att frågor om social hållbarhet och alla 
diskrimineringsgrunderna inkluderas i kommunens nya 
styrmodell. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Integrationsprogram för Lindesbergs kommun är från 2011-09-
06.  
 
Integrationsprogrammet ska utvärderas varje år av 
kommunstyrelsen och varje nämnd/bolag ska redovisa gjorda 
åtgärder.  
 
Detta har inte gjorts.  
 
En ny styrmodell har antagits av kommunfullmäktige 25 
februari 2019, där grunduppdraget i verksamheten är 
utgångspunkt. Därför finns inget motiv till ett styrande 
integrationsprogram, utan uppdraget integration ska ingå i alla 
förvaltningars/bolags grunduppdrag.  
 
I styrmodellen framgår att en analys ska presenteras för 
kommunstyrelsen årligen. Analysen har som syfte att identifiera 
de trender som kan vara av stor vikt för Lindesbergs kommun 
som geografisk plats och som organisation. Den 
kommunövergripande analysen bygger delvis på de 
omvärldsanalyser som gjorts på lägre organisatoriska nivåer. 
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Tillsammans med nulägesanalysen bildar det 
planeringsförutsättningar.  

 

Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
integrationsprogram för Lindesbergs kommun Dnr. 2010/0193 
upphör att gälla från och med 30 april 2019. 
 
Skrivelsen kompletteras med ett förtydligande vad det innebär 
för det fortsatta arbetet. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att kommunstyrelsen 
inrättar en årligen återkommande seminariedag för att 
diskutera en omvärlds- och nulägesanalys gällande integrations 
och migrationssituationen i Lindesbergs kommun. Samtliga 
kommunala förvaltningar och det kommunala bostadsbolaget 
deltar, samt bjuda in representanter från statliga myndigheter. 

 

Linda Svahn (S) föreslår bifall till liggande förslag med tillägg att 
kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att säkerställa 
att frågor om social hållbarhet och alla 
diskrimineringsgrunderna inkluderas i kommunens nya 
styrmodell. 

 
Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
utskottet för stöd och strategis förslag till beslut och finner att 
förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Jonas Kleber (C) förslag till beslut och finner att förslaget 
godkänns. 
  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
Linda Svahn (S) tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 
 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kommundirektören 
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Kommunstyrelsen  
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KS §71/19   Dnr: KS 2018/300 
 
Svar på medborgarförslag om namnändring på 

Lindbackaskolan 
 

Beslut 

 

Medborgarförslaget avslås 
 
Ärendebeskrivning 

 
En medborgare föreslår i ett förslag daterat den 24 augusti 2018 
att nuvarande namn på Lindbackaskolan ändras till 
Bergslagsskolan Lindesberg. 

 
Barn- och utbildningsnämnden har efterfrågat namnförslag, från 
såväl elever på Stadsskogsskolan som från allmänheten. 
Lindbackaskolan var ett av förslagen som lämnades in. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslog att den nya skolan ska 
heta Lindbackaskolan den 11 december 2017 och 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen fattade beslut om 
namnet den 21 mars 2018. 
 
Förslag till beslut  

 
Medborgarförslaget avslås 

 
_____ 

 

För kännedom: 

Förslagsställare 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §72/19   Dnr: KS 2018/333 
 
Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på 

Gruvgatan i Lindesberg 
 

Beslut 

 

Medborgarförslaget besvaras med yttrande daterat den 6 
februari 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 14 
september 2018 att permanenta fartgupp sätts upp på 
Gruvgatan i Lindesberg för att få ner hastigheten på gatan. 
 
Det pågår en trafikutredning för nordvästra Lindesberg som ska 
se över vilka behov som finns i området. Gruvgatan är en del av 
det område som trafikutredningen fokuserar på.  
 
Förslag till beslut  

 
Medborgarförslaget besvaras med yttrande daterat den 6 
februari 2019. 
 
_____ 

 

För kännedom: 

Förslagsställaren 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §73/19   Dnr: KS 2019/92 
 
Personalekonomiskt bokslut 2018 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

• Kommunfullmäktige tar del av Personalekonomiskt bokslut 
2018, en övergripande redogörelse för personalrelaterade 
delar i Lindesbergs kommun som arbetsgivare. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Årligen sammanställs en redovisning för Lindesbergs kommun 
som arbetsgivare kopplat till ett flertal områden såsom 
kostnader, hälsa, personalomsättning, arbetad tid, 
anställningsförhållanden, kompetensförsörjning med mera. 
Sammanställningen är tänkt både som information men också 
att ligga till grund för fortsatt arbete med analys och aktivt 
arbete för att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare. 
Det yttersta ansvaret som arbetsgivare ligger hos politiken 
vilket innebär att det är viktigt med kunskap om 
personalrelaterade frågor. 

 
Kortfattad sammanfattning av 2018 är: 
 
▪ 1 november hade kommunen 1 783 tillsvidareanställda 
▪ 81 procent av medarbetarna var kvinnor och 19 procent män 
▪ 212 medarbetare slutade sin anställning vid Lindesbergs 

kommun 
▪ 155 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, 

yrkesbenämning eller arbetsplats. 
▪ 69 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 66 procent 

och av männen 85 procent 
▪ Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 92,2 

procent och bland män 96,3 procent. Totalt 92,9 procent 
▪ Medelåldern för kommunens medarbetare var 46,2 år 
▪ Sjukfrånvaron var 5,2 procent av ordinarie arbetstid 
▪ Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till drygt 2 

miljoner kronor 
▪ 50 medarbetare anmälde en arbetsskada 
▪ 43 medarbetare har under året gått i pension 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

• Kommunfullmäktige tar del av Personalekonomiskt bokslut 
2018, en övergripande redogörelse för personalrelaterade 
delar i Lindesbergs kommun som arbetsgivare. 

 
Ajournering  

 

Sammanträdet ajourneras 11.00-13.30 
 
_____ 
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Kommunstyrelsen  

 
2019-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §74/19   Dnr: AKK2016/247 
 
Information tillstånd anläggning Siggebohyttans 

vindkraftpark samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Beslut 

 

Ärendet utgår 
 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §76/19 
 
Delegationsärenden 

 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2019-01-23 Avtal om interkommunal samverkan för 
praktiksamordningsfrågor mellan Lindesbergs kommun 
och Göteborgsregionen Dnr  

  

 
 
2019-02-22 Avtal mellan personuppgiftsansvarig 
Lindesbergs kommun och personuppgiftsbiträde Nordic 
Peak AB för e-tjänsteplattform Dnr  

  

 
 
2019-02-25 Förlängning av avtal för 
ärendehanteringssystem Public 360 2019-01-01 till 
2020-12-31 Dnr  

  

 
 
2019-02-28 Hyresavtal 053220-LC12 KK 2019–2 Dnr    

 
2019-03-01 Bedömning av personuppgiftsincident 
enligt dataskyddsförordningen Dnr KS 2019/71 

  

 
 
2019-02-26 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr KS 2019/93 

  

 
 
2019-02-13 Godkänd registrering för lotteri enligt 6 
kap 9 § Spellagen för Föreningen Hjärt Lung Dnr KS 
2019/58 

  

 
 
2019-03-12 Delegationsbeslut för Registrering för 
lotteri enligt 6 kap 9 § Spellagen för Lindesbergs 
Radioklubb Dnr KS 2019/94 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019-03-01 Avtal för ekonomisystem för e-faktura Dnr    
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §77/19 
 
Meddelanden 

 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till kommunstyrelsen: 
 
2019-03-01 Protokoll från kommunövergripande 
samverkansgrupp KÖS 1 mars 2019 Dnr  

  

 
 
2019-01-30 Samhällsbyggnadsnämnden § 32 ändrade 
sammanträdestider 2019 Dnr  

  

 
2019-01-31 Val RS § 6 Region Örebro län kommunalt 
råd för personer med funktionsnedsättning rådet för 
funktionshinderfrågor för Lindesbergs kommun samt 
övriga kommuner 2019–2022 Dnr  

  

 
2019-02-01 Samhällsbyggnadsförbundet § 11 Förslag 
om skogliga åtgärder på Kyrkberget i Lindesberg samt 
svar på synpunkter Dnr  

  

 
2019-02-01 Samhällsbyggnadsförbundet § 16 yttrande 
över Inriktningsbeslut om vindkraftpark samt samråd 
för vindkraftprojekt Siggebohyttan Dnr AKK2016/247 

  

 
2019-02-14 Verksamhetsberättelse januari-december 
2018 för socialnämnden Dnr KS 2019/56 

  

 
2019-02-14 Uppföljning av internkontroll januari-
december 2018 för socialnämnden Dnr KS 2019/57 

  

 
2019-02-19 Protokoll från Bergslagens 
överförmyndarnämnd 19 februari 2019 Dnr  

  

 
2019-02-22 Information om att tivoli har blivit 
kulturförklarat Dnr  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 
2019-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-02-27 Start och slutrapport för investeringar 
besöksmål Råsvalslund gatubelysning Ramsberg väg- 
och gatubelysning Frövi strandpromenad i Lindebergs 
kommun 2019 Dnr  

  

 
2019-02-28 Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla - 
Arbetsmiljöverket 2017/061088 Dnr  

  

 
2019-03-01 Samhällsbyggnadsförbundet § 24 Yttrande 
över förslag från Hällefors och Ljusnarsbergs kommun 
om justering av förbundsordning Dnr  

  

 
2019-03-01 Samhällsbyggnadsförbundet § 29 yttrande 
över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för 
vindkraftpark i Munkhyttan Dnr KS 2019/6 

  

 
2019-03-04 Arbetsförmedlingen står inför sin största 
förändring Dnr  

  

 
2019-03-13 Protokoll från Bergslagens 
överförmyndarnämnd 13 mars 2019 Dnr  

  

 
 
2019-02-28 Stadshus § 1 Ägardirektiv Linde Energi AB 
- avkastningskrav Dnr  

  

 
 
2019-02-22 Synpunkter på broar i Oppboga Dnr    

 
2019-02-19 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 
sammanträde den 19 februari 2019 - Nämndernas 
verksamhetsberättelse januari-december 2018 för 
tillväxtförvaltningen - ny version inkom 17 februari 
2019 Dnr KS 2019/56 

  

 
2019-02-19 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 
sammanträde den 19 februari 2019 - Uppföljning av 
internkontroll januari-december 2018 för 
tillväxtförvaltningen Dnr KS 2019/57 

  

 
 
2019-01-15 Rapport Antologi 2018 - Finska berättelser 
från Bergslagen Dnr KS 2018/374 
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Kommunstyrelsen  

 
2019-03-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-02-14 Rapport över Statsbidrag för insatsen 
Jämställdhet och sexuell hälsa - YOUMO Dnr KS 
2018/247 

  

 

 

 
 


