LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Plats och tid:

Näset, kommunhuset, kl. 9:00-11:30

Beslutande:

Linda Svahn (S)
John Omoomian (S)
Jonas Bernström (S)
Tommy Kragh (S)
Jonas Kleber (C)
Mathz Eriksson (C)
Ulf Axelsson (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Lillemor Bodman (M)
Markus Lundin (KD)
Nils Detlofsson (L)
Mats Seijboldt (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)

Tjänstgörande
ersättare:

Anders Ceder (S) för Irja Gustafsson (S)
Fredrik Rosenbecker (SD) för Tom Persson (SD)

Övriga
deltagare:

Ellinor Halldan, kommunsekreterare
Henrik Arenvang, kommundirektör
Gunilla Sandgren, ekonomichef
Carina Fyrpihl, personalchef
Joacim Hermansson (S), ersättare som ej tjänstgör
Nafih Mawlod (S), ersättare som ej tjänstgör
Maria-Pia Karlsson (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

Utses att
justera

Mats Seijboldt (SD) med Mathz Eriksson (C) som ersättare

Justeringens
plats och tid:

Kanslienheten måndag den 30 september 2019 kl. 15.00

Underskrifter:

Sekreterare

_______________________________
Ellinor Halldan

Ordförande

__________________________________________________________
Jonas Kleber

Justerare

__________________________________________________________
Mats Seijboldt

Paragraf

146 - 174
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-25

Anslaget sätts upp
Förvaringsplats
för protokoll
Underskrift

Justerandes signatur

Anslaget tas ned

Kommunledningskontoret
......................................................................................

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Ärendeförteckning
§146/19

Kommunstyrelsens delegationsordning 2019

§147/19

Bidrag för Örebro läns nämndemannaförening 2019

§148/19

Skattesats 2020

§149/19

Borgensavgift 2020

§150/19

Samhällsbyggnadsförbundet § 63 Rapport och prognos
vinterväghållning 2019 för Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen

§151/19

Samhällsbyggnadsförbundet § 79 - Förslag till utökad budget
inför vinterväghållning 2020, Hällefors, Nora, Ljusnarsberg
och Lindesbergs kommun

§152/19

Reviderad taxebilaga 1 och 2 till taxa enligt miljöbalken samt
ny taxa enligt strålskyddslagen

§153/19

Samhällsbyggnadsnämnden § 131 Taxa för bygglov och
strandskyddsdispens

§154/19

Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal

§155/19

Riktlinje för mutor jäv och representation

§156/19

Riktlinje för fördelning av statlig ersättning från
Migrationsverket

§157/19

Genomlysning över att Lindesbergs kommuns lokaler används
kostnadseffektivt av kommunens förvaltningar

§158/19

Genomlysning av Lindesbergs kommuns befintliga nämndoch förvaltningsorganisation

§159/19

Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Specifika samverkansrådet
för folkhälsa, social välfärd och vård, Region Örebro län 20192022

§160/19

Yttrande över förslag till handlingsplan för hållbara
transporter i Örebro län

§161/19

Förbundsordning Samordningsförbundet i norra Örebro län
SOFINT -Tjänsteskrivelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

§162/19

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per
den 3 september 2019

§163/19

Redovisning av motioner som ej är slutbehandlade per den 3
september 2019

§164/19

Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om att skapa
gästbryggor i Lindesjön

§165/19

Svar på motion från Markus Lundin (KD) om sommarvistelse
för ensamma äldre

§166/19

Svar på motion från Emil Wellander (M) om
funktionsanpassade lekplatser

§167/19

Svar på motion från Inger Griberg (MP) om förstärkning till
upphandlingsavdelningen

§168/19

Svar på motion från Markus Lundin (KD) Margareta
Andergard (KD) om hållbar konsumtion

§169/19

Svar på medborgarförslag om rullstolsgunga i Lindesberg

§170/19

Svar på medborgarförslag om att det ska finnas
parkeringsplatser på rätt sida om järnvägen för hemtjänst och nattpatrullens personal i Lindesberg

§171/19

Näringslivsklimatet

§172/19

Utbildning i arbetsmiljöansvar för förtroendevalda i
kommunstyrelsen

§173/19

Delegationsärenden

§174/19

Meddelanden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

KS §146/19

Dnr: KS 2018/388

Kommunstyrelsens delegationsordning 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
•

Anta förslag till reviderad delegationsordning för
kommunstyrelsen daterad den 30 juli 2019

•

Delegationsordningen ska gälla från och med 1 oktober
2019.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen föreslås revidera punkt 1.2 med anledning av
kommunfullmäktiges beslut den 15 april 2019 § 60 att utskottet
för stöd och strategi utgör krisledningsnämnd.
Yttrande med anledning av överprövning, punkt 1.11, föreslås
förtydligas med att gälla överprövning av delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen föreslås delegera yttrande med anledning av
överprövning av nämndbeslut till ordförande/vice ordförande
enligt punkt 1.12.
Tolkning och tillämpning av bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda ska genomföras av en tolkningsgrupp för
arvodesbestämmelser enligt Bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda (KS 2018/87). Delegation till
kommunstyrelsens ordförande enligt punkt 1.14 tas bort.
Den 1 januari 2019 upphörde lotterilagen (1994:1000) och
ersattes av spellagen (2018:1138). Punkterna 7.9, 7.10 och 7.11
i kommunstyrelsens delegationsordning revideras med korrekta
hänvisningar.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerandes signatur

•

Anta förslag till reviderad delegationsordning för
kommunstyrelsen daterad den 30 juli 2019

•

Delegationsordningen ska gälla från och med 1 oktober
2019.

Utdragsbestyrkande

5 (47)

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

_____
För åtgärd:
Kanslienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

KS §147/19

Dnr: KS 2019/167

Bidrag för Örebro läns nämndemannaförening 2019
Beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag med hänvisning till
att verksamheten vid tingsrätten är en statlig angelägenhet.
Ärendebeskrivning
Örebro läns Nämndemannaförening inkom den 15 april 2019
med en ansökan om 9 900 kronor i bidrag för år 2019, för de
nämndemän som fullmäktige i Lindesbergs kommun utser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag med hänvisning till
att verksamheten vid tingsrätten är en statlig angelägenhet.
_____
För kännedom:
Örebro läns nämndemannaförening

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

KS §148/19

Dnr: KS 2019/245

Skattesats 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•

Utdebiteringen för år 2020 fastställs till 22:30 per
skattekrona

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommuns utdebitering för år 2019 fastställdes av
kommunfullmäktige i september 2018 till 22:30 kronor per
skattekrona.
Budgetförslaget innebär oförändrad skattesats 2020.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
•

Utdebiteringen för år 2020 fastställs till 22:30 per
skattekrona

Ledamöternas förslag till beslut
Ulf Axelsson (V) avstår från att delta i beslutet.
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Markus Lundin (KD) föreslår bifall till förvaltningens förslag.
_____
Meddelas för åtgärd
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

KS §149/19

Dnr: KS 2019/246

Borgensavgift 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3 % på aktuellt
lånebelopp 2019-12-31, d v s saldot året innan budgetåret.
Avgiften är oförändrad i förhållande till 2019 och gäller
åtaganden enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 210.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunal
borgensavgift för att på så sätt kompensera för den ekonomiska
fördel det innebär för de kommunala bolagen att kommunen
gått i borgen för lån.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Fastställa den kommunala borgensavgiften till 0,3 % på aktuellt
lånebelopp 2019-12-31, d v s saldot året innan budgetåret.
Avgiften är oförändrad i förhållande till 2019 och gäller
åtaganden enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 210.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

KS §150/19

Dnr: KS 2019/172

Samhällsbyggnadsförbundet § 63 Rapport och
prognos vinterväghållning 2019 för
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av rapport och prognos
vinterväghållning 2019 och uppmanar
Samhällsbyggnadsförbundet att hålla budget 2019.
Ärendebeskrivning
Den gångna vintern har inneburit insatser och därmed
kostnader för vinterväghållningen som är större än budgeterade
medel. Prognosen visar på ett underskott i förhållande till
budgeterade medel i alla fyra medlemskommunerna.
Förbundets önskan är att redovisa ett underskott på
vinterväghållningen i årsbokslutet.
Direktionen beslutade 2019-03-29 §45 att produktionschefen
fick i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till beredningen
den 12 april gällande det prognosticerade underskottet för
vinterväghållningen samt beslut på direktionen den 26 april.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår kommunstyrelsen besluta:
Kommunstyrelsen har tagit del av rapport och prognos
vinterväghållning 2019 och uppmanar
Samhällsbyggnadsförbundet att hålla budget 2019.
_____
För kännedom
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

KS §151/19

Dnr: KS 2019/200

Samhällsbyggnadsförbundet § 79 - Förslag till utökad
budget inför vinterväghållning 2020, Hällefors, Nora,
Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen avslår förslag till ökad budget för 2020.
Ärendebeskrivning
Vinterväghållningen har de senaste två åren visat ett underskott
i förhållande till budget. För att komma tillrätta med det föreslås
en justering av budget inför kommande år som motsvarar en
genomsnittlig kostnad ett antal år tillbaka.
Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun beslutade om
driftbudgetramar för 2020 den 10 juni 2019 (KF §114/19).
Ökad budget kan bli aktuellt först 2021.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår förslag till ökad budget för 2020.
Ledamöternas förslag till beslut
Jari Mehtäläinen föreslår bifall till kommunledningskontorets
förslag till beslut.
_____
För kännedom
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12 (47)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

KS §152/19

Dnr: KS 2019/204

Reviderad taxebilaga 1 och 2 till taxa enligt
miljöbalken samt ny taxa enligt strålskyddslagen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bilaga 1
och 2 till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt
taxa enligt strålskyddslagen. Taxorna ska gälla från och med
2020-01-01
Ärendebeskrivning
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
beslutades av kommunfullmäktige 2018. Då antogs en ny
timtaxa men tillhörande bilagor reviderades inte vid det
tillfället. Taxebilagorna antogs 2008 och med viss revidering
2013. Sedan dess har lagstiftningen ändrats, vilket medför att
prövningsnivåer och koder är förändrade. Med anledning av
detta bör taxan ändras.
En ny strålskyddslag antogs 2018. En förändring är bland annat
att kommunen är skyldig att utöva tillsyn i fråga om radonhalten
i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom
kommunen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bilaga 1
och 2 till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt
taxa enligt strålskyddslagen. Taxorna ska gälla från och med
2020-01-01
_____
För kännedom:
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

KS §153/19

Dnr: KS 2019/224

Samhällsbyggnadsnämnden § 131 Taxa för bygglov
och strandskyddsdispens
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta taxa för
bygglov och strandskyddsdispens mm
Ärendebeskrivning
Taxan är kommunens medel för att ta betalt för
handläggningen av exempelvis bygglov och vissa andra
ärenden enligt plan- och bygglagen, PBL. Att upprätta och
besluta om taxan är kommunens ansvar. Som stöd i arbetet
tar SKL fram underlag för konstruktion av taxan.
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att
kommunerna ska kunna få täckning för sina kostnader för
den PBL-verksamhet som kan finansieras via avgifter.
År 2014 tog SKL fram den första versionen av ett nytt
underlag för konstruktion av PBL-taxa. Målet är att
underlaget ska kunna bidra till kommunala taxor som är
långsiktigt hållbara och lätta att förstå och arbeta med.
Nämnden såg senast över PBL-taxan i sin helhet i samband
med att nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2011. Taxan
som antogs utgår från den modell som SKL tagit fram. 2014
tog SKL fram en ny modell för att beräkna PBL-taxa vilken
utgår från nedlagd tid vid olika moment i handläggningen. I
länet har Örebro, Kumla och Hallsberg övergått till den nya
modellen. Även Karlskoga bereder ärendet för att anta
samma taxemodell.
En ny taxemodell som genererar fasta prisuppgifter
avseende vad ett bygglov eller annat ärende kommer
kosta kommer dels bidra till effektivitet i handläggningen,
då handläggaren inte behöver beräkna rättssäkerheten att
samtliga handläggare använder taxan på samma sätt, det
finns inget utrymme för olika tolkningar. Slutligen bidrar
det med en förutsägbarhet för sökanden exakt vad
bygglovet eller motsvarande ärende kommer att kosta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta taxa för
bygglov och strandskyddsdispens mm
_____
För kännedom
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

KS §154/19

Dnr: KS 2019/180

Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
•

Anta riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal i
Lindesbergs kommun.

•

I samband med att riktlinje för markanvisning och
exploateringsavtal antas så upphör tidigare riktlinje för
markanvisning (KS §84 2015) och exploateringsavtal (KS
§83 2015)

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun beställde av konsult riktlinjer för
markanvisning och exploateringsavtal under 2018. Underlag har
nu inkommit från konsult för antagande i kommunstyrelsen.
Framtagandet av underlagen kommer underlätta dialogen med
externa aktörer gällande exploateringsförfrågningar. Privata
byggherrar varit inbjudna i processen kring riktlinjernas
utformning.
Tillväxtutskottet beslutade den 4 juni 2019 (TU §55/19) att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
•
•

•

Anta riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal i
Lindesbergs kommun.
I samband med att riktlinje för markanvisning och
exploateringsavtal antas så upphör tidigare riktlinje för
markanvisning (KS §84 2015) och exploateringsavtal (KS
§83 2015)
Tillväxtutskottet uppdrar till förvaltningschef att påbörja
arbetet med värdering av kommunens mark.

Mark- och exploateringsingenjör redogör för arbetet med
värdering av kommunens mark vid tillväxtutskottets
sammanträde den 10 september 2019.
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

•

Anta riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal i
Lindesbergs kommun.

•

I samband med att riktlinje för markanvisning och
exploateringsavtal antas så upphör tidigare riktlinje för
markanvisning (KS §84 2015) och exploateringsavtal (KS
§83 2015)
_____

För kännedom
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

KS §155/19

Dnr: KS 2019/216

Riktlinje för mutor jäv och representation
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
•

Regler för uppvaktning av förtroendevalda antagen av KF §
52/82 upphör att gälla.

Kommunstyrelsen antar kompletteringen i Riktlinjer för Mutor, jäv
och representation som avser att förtroendevalda inte kan ta ut
ledig dag vid sin 50-årsdag och att förtroendevald uppvaktas med
samlartallrik tas bort.

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har antagna regler för uppvaktning av
förtroendevalda i kommunfullmäktige (Kf § 52/82) som gäller
sedan 1982-05-01.
I Riktlinjen för mutor, jäv och representation som är antagen av
kommunstyrelsen 2018-04-23, finns de regler som är antagna
av kommunfullmäktige 1982-05-01 med. Det som behöver
kompletteras i riktlinjen för mutor, jäv och representation är att
förtroendevalda inte kan ta ut en ledig dag vid sin 50-årsdag, att
förtroendevald uppvaktas med samlartallrik tas bort.
Om en anställd avlider kompletteras med förtroendevald samt
att det är närmaste nämndordförande som representerar vid
begravning om den inte enligt familjens önskan sker i stillhet.
Samt att en blomma alternativt en penningdonation ges till en
90-fond eller till ett lokalt anknutet välgörande ändamål till
motsvarande värde.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
•

Regler för uppvaktning av förtroendevalda antagen av KF §
52/82 upphör att gälla.

Kommunstyrelsen antar kompletteringen i Riktlinjer för Mutor, jäv
och representation som avser att förtroendevalda inte kan ta ut
ledig dag vid sin 50-årsdag och att förtroendevald uppvaktas med
samlartallrik tas bort.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

KS §156/19

Dnr: KS 2019/233

Riktlinje för fördelning av statlig ersättning från
Migrationsverket
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
•

Av den prognostiserade schablonersättningen behålls
tolv procent i en central buffert för att finansiera riktade
insatser avseende integrationsarbete, tolkkostnader i
kommunens förvaltningar samt del av en administrativ
tjänst för överförmyndarverksamhet

•

Av den prognostiserade schablonersättningen behålls
åtta procent för att finansiera utbildningsplikten inom
svenska för invandrare.

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har en antagen riktlinje för Fördelning av
statligersättning från Migrationsverket. I den nuvarande
fördelning av statligersättning så avsätts 20 procent av
schablonersättningen för att finansiera integrationsstrateg, del
av en administrativ tjänst för överförmyndarverksamhet och
tolkkostnader i kommunen. I samband med att regeringen den 1
januari införde utbildningsplikt, tillfördes kommunen medel för
att bättre kunna möta utbildningsbehovet bland nyanlända.
Medlen fördelas till kommunerna genom att
schablonersättningen för mottagandet av nya anlända har höjts.
I statsbudgeten för 2018 tillfördes kommunerna 301 miljoner
kronor mot bakgrund av införandet av utbildningsplikten. I
statsbudgeten för 2019, som har beslutats av riksdagen, ökar
tillskottet till kommunerna till 467 miljoner kronor. Ökningen
beror på att antalet personer som omfattas av utbildningsplikten
och deltar i utbildning förväntas öka.
Schablonersättning per person, i kronor
Förändringen för 2019 gäller i jämförelse med 2018.
Förändringen för 2018 gäller i jämförelse med 2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Personer under 65 år
Prisjustering
Utbildningsplikten
Förändring schablonersättning
Schablonersättning

2018

2019

+2 000
+4 800
+6 800
133 200

+2 800
+ 6 600
+9 400
142 600

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
•

Av den prognostiserade schablonersättningen behålls
tolv procent i en central buffert för att finansiera riktade
insatser avseende integrationsarbete, tolkkostnader i
kommunens förvaltningar samt del av en administrativ
tjänst för överförmyndarverksamhet

•

Av den prognostiserade schablonersättningen behålls
åtta procent för att finansiera utbildningsplikten inom
svenska för invandrare.

_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS §157/19

Dnr: KS 2019/234

Genomlysning över att Lindesbergs kommuns lokaler
används kostnadseffektivt av kommunens
förvaltningar
Beslut
Projektdirektiv för Genomlysning över att Lindesbergs
kommuns lokaler används kostnadseffektivt av kommunens
förvaltningar daterat den 21 augusti 2019 antas.
Nulägesanalys och framtidanalys ska ha behandlats i nämnd
senast 31 december 2019
Kommunstyrelsen får en samlad bild presenterad på
sammanträde i februari 2020.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2019 (KS §99/19) att
ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en
genomlysning över alla lokaler som används av kommunens
förvaltningar och ge förslag effektivare lokalutnyttjande.
Framtida utmaningar och ekonomiska krav kräver att
organisationen arbetar mer kostnadseffektivt och att lokaler
används på bästa möjliga sätt till lägsta kostnad.
Ett effektivt resursutnyttjande leder på sikt till en mer hållbar
ekonomi.
Kommunen får ökad möjlighet till verksamheter förändringar
utifrån befolkningens behov samt nationella och regionala krav.
Första syftet med projektet är att minska kommunens totala
förhyrda lokalytor, med nuvarande verksamheter.
Det andra syftet med projektet är att ta fram
planeringsförutsättningar framtiden lokalbehov i
förvaltningarna.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår kommunstyrelsen besluta:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Projektdirektiv för Genomlysning över att Lindesbergs
kommuns lokaler används kostnadseffektivt av kommunens
förvaltningar daterat den 21 augusti 2019 antas.
Nulägesanalys och framtidanalys ska ha behandlats i nämnd
senast 31 december 2019
Kommunstyrelsen får en samlad bild presenterad på
sammanträde i februari 2020
_____
För kännedom
Kommundirektören

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
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KS §158/19

Dnr: KS 2019/235

Genomlysning av Lindesbergs kommuns befintliga
nämnd- och förvaltningsorganisation
Beslut
Projektdirektiv för Genomlysning av Lindesbergs kommuns
befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation daterat den 21
augusti 2019 antas.
Delrapportering och återkoppling till kommunstyrelsen i januari
2020.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2019 (KS §99/19) att
ge kommundirektör i uppdrag att genomföra en genomlysning
och översyn av Lindesbergs kommuns befintliga nämnds- och
förvaltningsorganisation med förslag till förändringar i
organisationsstruktur för att uppnå en kostnadseffektiv
organisation och som ger bästa möjliga service för Lindesbergs
kommuns medborgare.
Väl fungerande förvaltnings- /politisk organisation är
förutsättningen för att skattemedel samt avgifter och
ersättningar från brukare/kunder används på bra sätt och att
styrning och uppföljning fungerar på ett effektivt sätt.
Syftet med projektet är att det ska leda till en mer
kostnadseffektiv organisation och tydliga styrning, såväl
politiskt som förvaltningsmässigt och som ger bästa möjliga
service för Lindesbergs kommuns medborgare.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår kommunstyrelsen besluta:
Projektdirektiv för Genomlysning av Lindesbergs kommuns
befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation daterat den 21
augusti 2019 antas.
Delrapportering och återkoppling till kommunstyrelsen i januari
2020.

Justerandes signatur
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_____
För kännedom
Kommundirektören

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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KS §159/19

Dnr: KS 2019/2

Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Specifika
samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och
vård, Region Örebro län 2019–2022
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Susanne Karlsson (C) avsägelse
som ledamot i Specifika samverkansrådet för folkhälsa, social
välfärd och vård
Kommunstyrelsen godkänner John Omoomian (S) avsägelse som
ersättare i Specifika samverkansrådet för folkhälsa, social
välfärd och vård
Kommunstyrelsen utser för 2019–2022 nedanstående
ledamöter till rådet för folkhälsa, social välfärd och vård.
Ledamot
Mathz Eriksson (C)

Ersättare
Elin Axelsson (S)

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun ska utse en ledamot till de olika specifika
samverkansråden som Region Örebro län har beslutat om:
•
•
•
•

Skola, utbildning och kompetensförsörjning
Infrastruktur och trafik
Specifika samverkansrådet för kultur
Folkhälsa, social välfärd och vård

Kommunstyrelsen utsåg Susanne Karlsson (C) till ledamot och
John Omoomian (S) till ersättare i rådet för folkhälsa, social
välfärd och vård för perioden 2019–2022 den 29 januari 2019
(KS §23/19).
Den 25 september 2019 inkom Susanne Karlsson (C) med
avsägelse av sitt uppdrag som ledamot i rådet för folkhälsa,
social välfärd och vård.
Den 25 september 2019 inkom John Omoomian (S) med
avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i rådet för folkhälsa,
social välfärd och vård.
Förslag till beslut
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Kommunstyrelsen godkänner Susanne Karlsson (C) avsägelse
som ledamot i Specifika samverkansrådet för folkhälsa, social
välfärd och vård
Kommunstyrelsen godkänner John Omoomian (S) avsägelse som
ersättare i Specifika samverkansrådet för folkhälsa, social
välfärd och vård
Kommunstyrelsen utser för 2019–2022 nedanstående
ledamöter till rådet för folkhälsa, social välfärd och vård.
Ledamot
Mathz Eriksson (C)

Ersättare
Elin Axelsson (S)

_____
För åtgärd:
Kanslienheten
För kännedom:
Region Örebro län
De valda

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

KS §160/19

Dnr: KS 2019/196

Yttrande över förslag till handlingsplan för hållbara
transporter i Örebro län
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Lindesbergs kommun ställer sig bakom yttrande från Nora
kommun över förslag till handlingsplan för hållbara transporter
i Örebro län.
Ärendebeskrivning
Region Örebro län har upprättat ett förslag till handlingsplan för
hur Örebro län ska uppnå målet om 70 procents
utsläppsreduktion fram till 2030 jämfört med 2010.
På nationell nivå har riksdagen beslutat att utsläppen av
växthusgaser från inrikes transporter (exklusive flyg) år 2030
ska vara minst 70 procent lägre än 2010 års nivå. Detta mål
gäller även i Örebro län och finns uttryckt i länets energi- och
klimatprogram som att år 2030 är transporterna i Örebro län
fossiloberoende.
I förslaget till regional handlingsplan för att nå 2030-målet är
det åtgärder som ligger inom kommunernas och Region Örebro
läns rådighet som kommer att vara i fokus. I och med att
underlagsrapporten inkluderar hela transportsektorn i länet
kommer även förslag på hur privatpersoner och företag kan
arbeta med omställningsarbetet tas med i handlingsplanen.
I förslaget redovisas ett önskvärt tillstånd för hur olika typer av
drivmedel ska fördelas på olika fordonsslag i syfte att nå målet.
Av rapporten framgår att regionen och kommunerna har en
begränsad rådighet för hur denna fördelning ska kunna
realiseras.
Ett antal förslag till möjliga insatser i länet presenteras dock. Ett
av dem är ”Länsövergripande överenskommelse om att
upphandla och använda förnybara drivmedel”. Handlingsplanen
innehåller dock inte något sådant konkret förslag, vilket innebär
att Nora kommun har svårt att ta ställning till detta.
När det gäller ”möjliga insatser” räknas en rad möjliga åtgärder
upp utan inbördes prioritetsordning och utan bedömning av vad
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

olika åtgärder kan bedömas innebära för påverkan på
möjligheterna att uppnå målet. Uppräkningen av åtgärder
framstår snarast som en önskelista då det inte heller blir tydligt
var ansvaret för genomförande av åtgärderna ska placeras.
Fler konkreta förslag på hur den kommunala fysiska planeringen
kan underlätta det regionala arbetet kan inkluderas. Bland annat
kan planeringen möjliggöra fysiska åtgärder som beskrivs i
planen eller bidra med strategiska perspektiv. Att skapa goda
resultat för mål kopplade till hållbara transporter handlar även
om att utveckla kärnor och infrastruktur på lokal nivå (i tätorter,
landsbygdsorter m.m.), och på så sätt minska behovet av fysiska
transporter.
Ett antal möjliga insatser för kommunerna i Örebro län räknas
upp. Här framgår också att olika kommuner har olika
möjligheter att bidra till måluppfyllelsen. Inte heller här finns
någon prioritetsordning för de föreslagna åtgärderna.
För att hushålla med resurserna borde handlingsplanen
innehålla en bedömning av vilka åtgärder bedöms mest effektiva
för att nå målen. I annat fall är risken att resurser sprids på ett
antal åtgärder som är mindre effektiva.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Lindesbergs kommun ställer sig bakom yttrande från Nora
kommun över förslag till handlingsplan för hållbara transporter
i Örebro län.
_____
För kännedom
Region Örebro län

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

KS §161/19

Dnr: KS 2019/261

Förbundsordning Samordningsförbundet i norra
Örebro län SOFINT -Tjänsteskrivelse
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå att Förbundsordningen
kompletteras med lagtext samt ett förtydligande av hur
representanter utses vid avsägelse av uppdrag.
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
förbundsordningen 1, 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
förverksamhetsår 2018 där en av åtgärderna är att fullfölja det
tidigare påbörjade arbetet med att ta fram ett nytt förslag på
förbundsordning för SOFINT.
Ni bereds nu möjlighet att komma med yttranden/synpunkter
kring föreliggande förslag. Vi behöver få ert yttrande SOFINT
tillhanda senast den 15 oktober 2019. Vi kommer efter detta
bereda ett slutgiltigt förslag som sedan skickas till
fullmäktigegrupperna i norra Örebro län för beslut.
I föreliggande förslag finns följande förändringar med:
-

Mandatperioden för styrelsemedlemmarna samt revisorerna
i SOFINT ändras från 1 jan-31 dec till 1 april-31 mars.
Bakgrunden till detta ändringsförslag är att det vid åren för
allmänna val är eftersträvansvärt att ha en styrelse som
sitter kvar tillsårsredovisning och revisionsberättelse är
fastställd.

-

Justerandes signatur

Ändring avseende beslutandeordning. ”För frågor som
budget, verksamhetsplan, mål och riktlinjer för
verksamheten, beslut om projekt eller beslut om ändring av
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

redan pågående projekt, årsredovisning samt tillsättning av
förbundschef ska beslut fattas med kvalificerad majoritet.
Detta innebär att ¾ majoritet krävs.”
I nuvarande ordning krävs enkel majoritet vid alla beslut.
Bakgrunden till önskad ändring är att merparten av
styrelseledamöterna bör stå bakom beslut som är särskilt
betydelsefulla för verksamheten.
-

Minskat antal revisorer från sex till två. Med denna ändring
föreslås kommunerna och regionen att gemensamt utse en
revisor och staten utse en revisor.
Detta för att minska de administrativa kostnaderna i
förbundet. För att kunna genomföra denna förändring krävs
separat beslut i fullmäktigegrupperna utöver fastställande av
förbundsordningen.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Jonas Kleber föreslår att kommunstyrelsen beslutar
föreslå att Förbundsordningen kompletteras med lagtext samt
ett förtydligande av hur representanter utses vid avsägelse av
uppdrag.
_____
För kännedom
Samordningsförbundet SOFINT

Justerandes signatur
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KS §162/19

Dnr: KS 2019/241

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till
nämnder per den 3 september 2019
Beslut
Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per
den 3 september 2019 överlämnas till kommunfullmäktige.
Återkoppling ska ske till medborgaren när handläggningen av
förslaget tar tid.
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 3 september 2019.
Förslag till beslut
Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per
den 3 september 2019 överlämnas till kommunfullmäktige.
Ledamöternas förslag till beslut
Nils Detlofsson (L) föreslår att återkoppling ska ske till
medborgaren när handläggningen av förslaget tar tid.
Beslutsgång
Ordförande Jonas Kleber (C) frågar om kommunstyrelsen kan
besluta enligt förslag till beslut med Nils Detlofsson (L)
tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns.
_____

Justerandes signatur
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KS §163/19

Dnr: KS 2019/242

Redovisning av motioner som ej är slutbehandlade
per den 3 september 2019
Beslut
Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 3
september 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 3 september 2019.
Förslag till beslut
Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 3
september 2019 överlämnas till kommunfullmäktige
_____

Justerandes signatur
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KS §164/19

Dnr: KS 2017/385

Svar på motion från Lillemor Bodman (M) om att
skapa gästbryggor i Lindesjön
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
motionen besvaras med kommundirektörens yttrande.
Ärendebeskrivning
Lillemor Bodman (M) föreslår i en motion att det skapas
gästbryggor i Lindessjön där båtägare kan lägga till för att till
exempel handla, göra restaurangbesök, spela minigolf och köpa
glass.
Under sommaren 2019 har samhällsbyggnadsförbundet ordnat
två platser på kyrkbryggan.
Utanför före detta Strandskolan har LIBO byggt en brygga och
där kommer det också att finnas möjlighet för båtägare att
förtöja sin båt.
Med hänvisning till dessa båtplatser anses motionen om att
skapa gästbryggor i Lindesjön besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
motionen besvaras med kommundirektörens yttrande.
_____
För kännedom:
Lillemor Bodman (M)

Justerandes signatur
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KS §165/19

Dnr: KS 2019/178

Svar på motion från Markus Lundin (KD) om
sommarvistelse för ensamma äldre
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen
besvaras med hänvisning till att socialförvaltningen redan
arbetar med förslag till sommarvistelse för äldre.
Ärendebeskrivning
Markus Lundin (KD) föreslår i en motion att kommunen i
samarbete med föreningar och organisationer erbjuder äldre
ensamma en chans till några dagars vistelse på en naturskön
plats.
Socialförvaltningen arbetar med att ta fram former för
sommarvistelse för äldre med start tidigast sommaren 2020.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen
besvaras med hänvisning till att socialförvaltningen redan
arbetar med förslag till sommarvistelse för äldre.
_____
För kännedom:
Markus Lundin (KD)

Justerandes signatur
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KS §166/19

Dnr: KS 2019/68

Svar på motion från Emil Wellander (M) om
funktionsanpassade lekplatser
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
•

Motionen besvaras med yttrande från
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat den 14
juni 2019

Ärendebeskrivning
Emil Wellander (M) har inkommit med en motion som föreslår
att kommunen skapar en lekplats som är funktionsanpassad för
barn med funktionsnedsättning.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen inkom med yttrande
den 14 juni 2019 där det framgår att
samhällsbyggnadsförbundet de senaste åren har byggt flera
lekplatser med anpassning till olika funktionsvariationer och
testat olika produkter. Förbundet kommer att fortsätta med
detta utvecklingsarbete, att integrera lekmöjligheter för barn
med funktionsvariation i lekplatserna, men att skapa en unik
lekplats för barn med funktionsnedsättningar är inte aktuellt i
dagsläget.
Många av de kommunala lekplatserna är utrustade med
lekredskap som är anpassade till olika förmågor.
Vid nybyggnation av lekplatser beaktas anpassningar till olika
förmågor särskilt för att ge alla barn de bästa möjliga
förutsättningarna för att utvecklas i leken.
Lekplatsen vid församlingshemmet är ett bra exempel på hur
många olika funktionskrav har bemötts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
•

Justerandes signatur

Motionen besvaras med yttrande från
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen daterat den 14
juni 2019
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_____
För kännedom:
Emil Wellander (M)

Justerandes signatur
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KS §167/19

Dnr: KS 2019/70

Svar på motion från Inger Griberg (MP) om
förstärkning till upphandlingsavdelningen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
•

Motionen avslås med hänvisning till ekonomichefens
yttrande.

Ärendebeskrivning
Inger Griberg (MP) inkom den 25 februari 2019 med en motion
där miljöpartiet de Gröna i Lindesberg föreslår att kommunens
upphandlingsavdelning förstärks med en heltidstjänst och att
kommunkoncernen utreder en gemensam
upphandlingsavdelning.
Enligt motionären bör förslaget kunna leda till
kostnadseffektivare upphandlingar, positiva effekter på det
lokala näringslivet och minskade konsultkostnader.
Kommunledningskontoret anser att föreslaget är bra, men att
förslaget behöver utredas ytterligare. Lämpligt att så sker i det
uppdrag som nyligen getts kommundirektören i samband med
att kommunstyrelsen behandlade driftbudgetramarna för 2020
och VP 2021-2022 den 27 maj 2019.
Styrelsen beslöt då att ge kommundirektören i uppdrag att
genomföra en genomlysning och översyn av Lindesbergs
kommuns befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation med
förslag till förändringar i organisationsstruktur för att uppnå en
kostnadseffektiv organisation och som ger bästa möjliga service
för Lindesbergs kommuns medborgare. Kommundirektören ska
återkomma till kommunstyrelsen i augusti med förslag till
genomförandeplan.
Nyligen har ett projekt för införande av e-handel i kommunen
startats och inköpsprocessen i organisationen kommer därmed
att på sikt att effektiviseras.
Avslutningsvis vill vi notera att samarbete när det gäller
upphandlings-frågorna redan idag sker med fler aktörer än de
kommunala bolagen. Vissa upphandlingar sker tillsammans med
kommunerna i norra Örebro län (KNÖL) men även med andra
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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kommuner i länet. Ett nytt samverkansavtal för
inköpssamverkan i Örebro län tecknades av
kommunchefer/direktörer i december 2018.
Utskottet för stöd och strategis förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
•

Motionen avslås med hänvisning till ekonomichefens
yttrande.

_____
För kännedom
Inger Griberg (MP)
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KS §168/19

Dnr: KS 2018/441

Svar på motion från Markus Lundin (KD) Margareta
Andergard (KD) om hållbar konsumtion
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
•

Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från
tillväxtförvaltningen daterad den 3 september 2019.

Ärendebeskrivning
Markus Lundin (KD) och Margareta Andergard (KD) föreslår i en
motion att Lindesbergs kommun, tillsammans med andra
aktörer, ska anordna en mässa om återanvändning och second
hand.
Hållbarhet är en samhällsaktuell och viktig fråga och
Lindesbergs kommun arbetar med social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet på olika sätt inom olika delar i
organisationen. Lindesbergs kommun arrangerar sällan egna
mässor och då i syfte att marknadsföra kommunen för specifika
målgrupper (ex. gymnasiemässa, seniormässa). Att anordna en
mässa kräver både personella och ekonomiska resurser, vilket
inte finns avsatt i tillväxtförvaltningens budget. Däremot finns
möjligheter att bidra med praktisk hjälp om någon annan aktör
skulle vilja arrangera en liknande mässa.
Arbetsmarknadsenheten har idag samverkan med samtliga i
motionen nämnda aktörer genom bland annat praktikplatser
och arbetsträning.
Tillväxtförvaltningen uppmuntrar gärna föreningslivet och
ideella organisationer till liknande initiativ och inom
förvaltningens verksamheter finns målgrupper både inom
arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen som skulle
kunna vara aktuella vid ett liknande arrangemang om så skulle
önskas.
Tillväxtutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
•

Justerandes signatur

Motionen besvaras med tjänsteskrivelse från
tillväxtförvaltningen daterad den 3 september 2019.

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

_____
För kännedom
Markus Lundin (KD)
Margareta Andergard (KD)
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KS §169/19

Dnr: KS 2018/289

Svar på medborgarförslag om rullstolsgunga i
Lindesberg
Beslut
Medborgarförslaget besvaras med kommunsekreterarens
tjänsteskrivelse daterat den 30 juli 2019.
Ärendebeskrivning
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 9
augusti 2018 att kommunen investerar i en rullstolsgunga på
någon lekplats i Lindesberg.
Det finns en rullstolsgunga tillfälligt uppställd på förskolan
Kristallen. På grund av risken för klämskador så måste dock
gungan vara låst på tider då verksamheten är stängd och gungan
är obevakad.
Då rullstolsgungor enbart är avsedda för barn i rullstol så får en
sådan gunga enbart placeras där det finns vuxna som har
uppsikt över gungan och som låser den då det inte finns någon
uppsikt över gungan.
Lindesbergs kommun tar med sig förslaget och utreder vidare
vilka eventuella möjligheter som finns för att placera ut en
rullstolsgunga med möjlighet för allmänhet att använda utan
risk för skador.
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med kommunsekreterarens
tjänsteskrivelse daterat den 30 juli 2019.
_____
För kännedom:
Förslagsställaren
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KS §170/19

Dnr: KS 2018/57

Svar på medborgarförslag om att det ska finnas
parkeringsplatser på rätt sida om järnvägen för
hemtjänst - och nattpatrullens personal i Lindesberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
•

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till
kommundirektörens tjänsteskrivelse.

Ärendebeskrivning
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att det ska finnas
parkeringsplatser på rätt sida järnvägen för hemtjänstens och
nattpatrullens personal i Lindesberg.
Det finns möjlighet att parkera i parkeringshuset i anslutning till
arbetsplatsen. Det finns också flera andra alternativ till
parkering i centrum där personalen kan parkera. Det finns också
goda möjligheter för de som reser kollektivt eller cyklar/går till
arbetsplatsen.
Lokalisering och utformning av arbetsplatsen har
socialförvaltningen planerat ihop med personalen och det råder
samsyn att det ska fungera ändamålsenligt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
•

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till
kommundirektörens tjänsteskrivelse.

_____
För kännedom:
Förslagsställaren
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KS §171/19

Dnr:

Näringslivsklimatet
Ärendebeskrivning
Nils Detlofsson (L) lyfter frågan om näringslivsklimatet för
diskussion i kommunstyrelsen.
Jonas Kleber (C) informerar kommunstyrelsen om att vid
kommunstyrelsens sammanträde den 29 oktober 2019 ska
kommunstyrelsen få en djupgående redovisning av tankar och
idéer kring hur arbetet ska se ut framöver.
_____
För kännedom
Näringslivschefen
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KS §172/19

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 fjärde och femte delen av
utbildningspaket om förtroendevaldas arbetsmiljöansvar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna
_____
För kännedom:
Personalchef
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KS §173/19

Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärenden läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till kommunstyrelsen:
2019-09-02 Avtal mellan Svenska Judoförbundet och
Lindesbergs kommun för riksrekryterande
gymnasieutbildning i specialidrott RIG-verksamhet för
läsåren 2020/21 - 2022/23 Dnr
2019-09-06 Yttrande över ansökan om tillstånd för
avstängning av väg 5–28 september 2019 på grund av
trädfällning på Bergsstigen Fellingsbro för Arboga
Förvaltning AB A451.700/2019 Dnr
2019-09-04 Delegationsbeslut om att Medborgarförslag
om fritidsverksamhet i tidigare Ramshyttans skolas
lokaler överlämnas direkt till barn- och
utbildningsnämnden enligt punkt 1.7 Brådskande
ärende Dnr KS 2019/238
2019-09-13 Svar på remiss över Föreskrifter för väg 68
Örebro län TRV 2019/50214 Dnr KS 2019/208
2019-08-22 Hyreskontrakt för Mariedal 1:1
ekonomibyggnad lager jordbruk Dnr
2019-09-17 Sammanställning Delegationsbeslut
vuxenutbildning april-augusti 2019 Dnr KS 2018/498
2019-09-02 Köpebrev för Kvarnbacken 1:174 i Vedevåg
Dnr KS 2019/212
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2019-06-12 Avtal för biblioteksbusstjänster med Nora
kommun 1 januari-30 juni 2019 med möjlighet till
förlängning Dnr
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KS §174/19

Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande meddelas till kommunstyrelsen:
2019-08-23 Protokoll från Kommunövergripande
samverkansgrupp KÖS 2019-08-23 Dnr
2019-04-02 Protokoll # 3-2019 § 10-20
Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT
2019-04-02 Dnr KS 2019/1
2019-05-07 Protokoll # 4-2019 § 21-42
Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT
2019-05-07 Dnr KS 2019/1
2019-05-17 Protokoll # 5-2019 § 43-55
Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT
2019-05-17 Dnr KS 2019/1
2019-06-20 Protokoll # 6-2019 § 56-73
Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT
2019-06-20 Dnr KS 2019/1
2019-07-10 Antagande handling samt
fastighetsförteckning för upphävande av
fastighetsindelningsbestämmelser för Bagaren 8 9 10
genom ändring av detaljplan Dnr S-2019-98:11 Dnr
AKK2015/311
2019-08-22 SN § 81 Månadsuppföljning juni 2019 lägesrapport Dnr KS 2019/116
2019-08-26 Revisionsrapport Granskning av styrning
och ledning av gymnasieskolan Dnr KS 2019/183
2019-09-06 Protokoll för Bergskraft Bergslagen
Ekonomisk förening 2019-05-23 Dnr
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2019-09-12 Meddelande från
samhällsbyggnadsförvaltningen att överklagan KF § 178
detaljplan Lindesby 1_13 m fl inte kommer att
överklagas - planprocessen tas om Dnr KS 2019/166
2019-09-13 BUN § 88 Uppföljning internkontroll
januari-augusti 2019 Dnr KS 2019/249
2019-08-26 Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
sammanträde 2019-08-26 Dnr
2019-08-28 Kommunalt råd för personer med
funktionsnedsättning (KRF) sammanträde 2019-08-28
Dnr
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