LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2015-02-24

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 18.00-21.15

Beslutande

Se bilaga

Övriga deltagande

Anna Nilsson, sekreterare
Gunilla Sandgren, ekonomichef
Christer Lenke, kommunchef
Christel Store, kommunhusets reception § 1 - 3
Malin Sjöberg, kommunstrateg § 1 – 50
Margareta Andergaard (FP), ej tjänstgörande ersättare
Per Carlström (FP), ej tjänstgörande ersättare
Agneta Lindqvist (V), ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Zaki Habib (S) och Anniette Lindvall (M) ersättare Daniel Andersson (S)
och Jan Hansson (M)

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Kanslienheten,
Sekreterare .....................................................................

Paragrafer

1-59

Anna Nilsson

Ordförande ……………………………………………
Fredrik Lindmark

Justerare .........................................................................
Zaki Habib

Justerare .........................................................................
Anniette Lindvall

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-02-24

Anslaget sätts upp
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

2015-03-09

Anslaget tas ned

Kanslienheten
..............................................................................................

2015-03-31
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Kommunfullmäktige

2015-02-24

Sammanträdesdatum

Ledamöter
Fredrik Lindmark (M)
Tuula Marjeta (C)
Margareta Ahlm (S)
Daniel Andersson (S)
Kristine Andersson (S)
Linda Andersson (S)
Arnold Bengtsson (S)
Jonas Bernström (S)
Anders Ceder (S)
Moa Fohlin (S)
Irja Gustavsson (S)
Zaki Habib (S)
Victoria Johansson (S)
Nafih Mawlod (S)
Lennart Olsson (S)
John Omoomian (S)
Linda Svahn (S)
Ulf Axelsson (V)
Gunilla Remnert (V)
Susanne Karlsson (C)
Jonas Kleber (C)
Jenny Larsson (C)
Anders Persson (C)
Lillemor Bodman (M)
Jan Hansson (M)
Sven-Erik Larsson (M)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Anniette Lindvall (M)
Anna Öfverström (M)
Ingrid Åberg (KD)
Göran Gustavsson (FP)
Agneta Nilsdotter (MP)
Birgitta Duell (SD)
Thord Durnell (SD)
Pamela Hopkins (SD)
Jan Marne (SD)
Anders Rapp (SD)
Mats Seijboldt (SD)
Per Söderlund (SD)
Virosa Viberg (SD)
Tjänstgörande ersättare
Hans-Olof Hake (S) för Farhia Ahmed Shekh (S)
Joacim Hermansson (S) för Bengt Storbacka (S)
Ulla Lundqvist (S) för Maria Eriksson (S)
Johan Andersson (C) för Christina Pettersson (C)
Marita Haraldson (MP) för Bengt Evertsson (MP)

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Ärendeförteckning
§ 1/2015

Allmänhetens frågestund

§ 2/2015

Information från kommunhusets reception

§ 3/2015

Information om Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

§ 4/2015

Ändring av bolagsordning för Besök Linde AB

§ 5/2015

Val av 7 ledamöter i styrelsen för Linde Stadshus AB 2015-2018

§ 6/2015

Val av 7 ledamöter i styrelsen för Fastigheter i Linde AB

§ 7/2015

Val av 7 ledamöter i styrelsen för Lindesbergsbostäder AB

§ 8/2015

Val av 7 ledamöter i styrelsen för Linde energi AB

§ 9/2015

Val av 7 ledamöter i styrelsen för Linde energi försäljning AB

§ 10/2015

Val av 7 ledamöter till styrelsen för Besök Linde AB

§ 11/2015

Val av vice ordförande till Bergslagens miljö- och byggnämnd

§ 12/2015

Val av 1 lekmannarevisor med eventuellt 1 suppleant i styrelsen för Linde
Stadshus AB 2015-2018

§ 13/2015

Val av 3 revisorer i Direktionen för Bergslagens kommunalteknik

§ 14/2015

Val av 1 revisor med 1 revisorsersättare till Stiftelser/donationsfonder med
tillgångar under 1 500 000 kronor

§ 15/2015

Val av 1 revisor med 1 revisorsuppleant i Tallen kooperativa hyresrättsförening

§ 16/2015

Val av 1 revisor med 1 revisorsersättare till Nerikes brandkår direktionen

§ 17/2015

Val av 1 revisor med 1 revisorsersättare till Samordningsförbundet i norra
Örebro län (SOFINT)

§ 18/2015

Val av 1 lekmannarevisor med eventuellt 1 revisorersättare till styrelsen för
Näringsfastigheter i Linde AB

§ 19/2015

Val av 1 lekmannarevisor med eventuellt 1 suppleant i styrelsen för Fastigheter i
Linde AB

§ 20/2015

Val av 1 lekmannarevisor med eventuellt 1 suppleant i styrelsen för
Lindesbergsbostäder AB

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2015-02-24

Sammanträdesdatum

§ 21/2015

Val av 1 lekmannarevisor med eventuellt 1 suppleant i styrelsen för Linde
Energi AB

§ 22/2015

Val av 1 lekmannarevisor med eventuellt 1 suppleant i styrelsen för Linde
energi försäljning AB

§ 23/2015

Val av 1 lekmannarevisor med eventuellt 1 suppleant i styrelsen för Besök
Linde AB

§ 24/2015

Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare till stämma med Lindesbergsbostäder
AB

§ 25/2015

Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare till stämma med Näringsfastigheter i
Linde AB

§ 26/2015

Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare till stämma med Linde Stadshus AB
2015-2018

§ 27/2015

Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare till stämma med Fastigheter i Linde AB

§ 28/2015

Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare till stämma med Linde energi AB

§ 29/2015

Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare till stämma med Linde energi
försäljning AB

§ 30/2015

Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare till stämma med Besök Linde AB

§ 31/2015

Naturreservat på Kyrkberget i Lindesberg

§ 32/2015

Etableringar på Norra Industriområdet, rakan i Lindesberg

§ 33/2015

Detaljplan för del av

§ 34/2015

Förlängning av giltighetstiden för nuvarande avfallsplan till och med 2015-1031

§ 35/2015

Ombudgetering av investeringsprojekt 2015

§ 36/2015

Måltidspriser 2015

§ 37/2015

Val av 1 revisor och 1 revisorersättare i styrelsen för Klotens
vägsamfällighetsförening

§ 38/2015

Avsägelse från Maria Eriksson (S) som ledamot i kommunfullmäktige

§ 39/2015

Motion från Lillemor Bodman (M) om att skapa en specialpedagogisk avdelning
för elever som inte klarat grundskolans kurser på den nya högstadieskolan
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Sammanträdesdatum

§ 40/2015

Motion från Lillemor Bodman (M) om att bygga vandrarhem och/eller stugby på
Loppholmarna eller i dess närhet

§ 41/2015

Motion från Lillemor Bodman (M) om ett ungdomens hus beläget på Kullgatan

§ 42/2015

Medborgarförslag om en säkrare strandpromenad utan gropar och stora
nivåskillnader

§ 43/2015

Medborgarförslag om neonreklamskylt på p-huset vid Flugparken

§ 44/2015

Medborgarförslag om fasadmålning vid ICA-parkeringen

§ 45/2015

Medborgarförslag om fartgupp istället för chikaner på Bondskogsvägen

§ 46/2015

Medborgarförslag om att asfaltera om Gruvgatan, Lindesberg

§ 47/2015

Svar på motion från Sven Erik Larsson (M) om förtätning av Lindesberg

§ 48/2015

Svar på motion från Sven-Erik Larsson (M) om uppdatering av
näringslivsprogram för Lindesbergs kommun

§ 49/2015

Svar på motion från Bengt Storbacka (S) om plan för hållbar kommunal service

§ 50/2015

Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om att förbättra för cyklisterna i
Lindesbergs kommun

§ 51/2015

Svar på interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om Lindesbergs dricksvatten
till Bergslagens kommunalteknik och Bergslagens miljö- och byggförvaltning

§ 52/2015

Svar på interpellation från Sven-Erik Larsson (M) till kommunstyrelsens
ordförande om museiverksamheten i Lindesberg

§ 53/2015

Meddelanden

§ 54/2015

Motion från Mats Seijboldt (SD) och Per Söderlund (SD) om
informationsskyltar vid riks- och länsväg

§ 55/2015

Val av vice ordförande till Överförmyndarnämnden

§ 56/2015

Motion från Linda Svahn (S) och Susanne Karlsson (C) om framtagande av en
trästrategi för byggande av bostäder, skolor och andra fastigheter

§ 57/2015

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om biblioteket i Ramsberg

§ 58/2015

Val av ersättare till Bergslagens kommunalteknik

§ 59/2015

Enkel fråga från Agneta Nilsdotter (MP) till kommunstyrelsens ordförande om
jämnställd snöröjning
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6

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 1

Allmänhetens frågestund
Elvan Andersson undrar om kommunen kommer att handikappanpassa
badrummen vid ombyggnation av äldreboenden. Elvan undrar också om
Lindesbergs kommun erbjuder parboenden för äldre.
Kommunstyrelsens ordförande, Irja Gustavsson (S), svarar att Lindesbergs
kommuns kommunala pensionärsråd och rådet för personer med
funktionsnedsättningar får möjlighet att yttra sig i alla
nybyggnationsärenden.
Socialnämndens ordförande, Susanne Karlsson (C), svarar att det idag finns
två lediga parboenden i Lindesbergs kommun och att dessa platser kan
komma att utökas om efterfrågan ökar.
Inger Karlsson undrar vem det är som har bestämt i vilka orter det ska delas
ut gratis sand av Bergslagens kommunalteknik (BKT) och varför inte
Rockhammar är en av dessa orter. Inger undrar också vem som är ansvarig
för trädfällningen vid lekparken i Rockhammar och varför dessa fällda träd
inte fraktas bort.
Ordföranden för BKT, Hans Olof Hake (S), svarar att beslutet om utdelning
av sand är ett gammalt beslut som han inte vet när eller av vem det tagits
av. Det är fler orter än Rockhammar där det inte finns möjlighet att få gratis
sand, invånarna är dock välkomna till en ort i närheten för att hämta sand
där. Hans-Olof tar med sig frågan till BKT:s direktion för att undersöka
saken vidare och påtala missnöjet.
Ordföranden för BKT, Hans Olof Hake (S), svarar även på Ingers fråga om
fällda träd. Det är inte BKT som har fällt träden men Hans-Olof tar med
frågan till BKT:s direktion för att undersöka saken vidare.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 2

Information från kommunhusets reception
Christel Store, driftoperatör, informerar om kommunhusets reception och
dess verksamhet.
Idag består receptionen av fyra medarbetare, utöver detta bemannas
receptionen ibland av Securitas. Dessa medarbetare besvarar även
kommunens telefonväxel. Kommunens telefonväxel är öppen från 7.30 till
16.30 men stängd för lunch mellan 12-13. Receptionen är öppen från 7.30 –
16.30.
Christel ber alla ledamöter att anmäla sig i receptionen med namn och
ärende vid besök till kommunhuset.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 3

Information om Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
Malin Sjöberg, kommunstrateg, informerade om kommunens resultat i
jämförelseprojektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).
För femte året i rad deltog Lindesbergs kommun i Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) jämförelseprojekt Kommunens Kvalitet i Korthet
(KKiK). Det var totalt 225 kommuner som medverkade i arbetet år 2014
och jämförelsen omfattar cirka 40 mått ur ett medborgarperspektiv indelat i
områdena:






Din kommuns tillgänglighet
Trygghetsaspekter i din kommun
Din delaktighet och kommunens information
Din kommuns effektivitet
Din kommun som samhällsbyggare
Syftet med KKiK är bland annat att kommuner ska använda måtten som en
del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med
invånarna.
Åtta av måtten i KKiK används som indikatorer på
kommunfullmäktigenivå i utvecklingsstrategin och även några nämndmål
har KKiK-mått som indikatorer. Det gör att det är lätt att jämföra
kommunens resultat med andra och ta del av goda exempel från andra
kommuner som har fått bra resultat.
KKiK har medborgarfokus och är till för att kommunens invånare ska
kunna se vilken kvalitet kommunen har inom olika verksamhetsområden.
Resultatet för KKiK läggs ut på kommunens webbplats under februari så
att invånarna lätt ska kunna se kommunens resultat i förhållande till andra
kommuner. Nämnderna, utskotten och kommunfullmäktiges
målområdesberedningar kan också använda resultatet i sin dialog med
medborgarna. Resultatet i KKiK kommer även att presenteras i sin helhet i
kommunens årsredovisning.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 4

Dnr. 2014/530

Ändring av bolagsordning för Besök Linde AB
Beslut
§ 8 i bolagsordningen för Besök Linde AB ändras från att styrelsen ska
bestå av lägst tre och högst fem ledamöter, till att styrelsen ska bestå av
lägst fem och högst sju ledamöter.
Ärendebeskrivning
Linde Stadshus AB beslutade den 25 november 2014 att föreslå
kommunfullmäktige besluta att ändra Besök Linde ABs styrelse från tre till
fem ledamöter till fem till sju ledamöter.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 december 2015 att föreslå
kommunfullmäktige besluta:
§ 8 i bolagsordningen för Besök Linde AB ändras från att styrelsen ska
bestå av lägst tre och högst fem ledamöter, till att styrelsen ska bestå av
lägst fem och högst sju ledamöter.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
VD för Besök Linde AB

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 5

Dnr. 2015/44

Val av 7 ledamöter i styrelsen för Linde Stadshus AB 20152018
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Irja Gustavsson (S)

Linda Svahn (S)

Jonas Bernström (S)

Jonas Kleber (C)

Pär-Ove Lindqvist (M)

Anniette Lindvall (M)

Mats Seijboldt (SD)

Ordförande: Irja Gustavsson (S)
Vice ordförande: Pär-Ove Lindqvist (M)

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
Ärendebeskrivning
Partierna har nominerat:
Irja Gustavsson (S)
Linda Svahn (S)
Jonas Bernström (S)
Jonas Kleber (C)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Anniette Lindvall (M)
Mats Seijboldt (SD)
Till ordförande nomineras: Irja Gustavsson (S)
Till vice ordförande nomineras: Pär-Ove Lindqvist (M)
Valberedningen beslutade den 18 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige utse för perioden 2015-2018:
Irja Gustavsson (S)

Linda Svahn (S)

Jonas Bernström (S)

Jonas Kleber (C)

Pär-Ove Lindqvist (M)

Anniette Lindvall (M)

Justerande

Utdragsbestyrkande

11

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
Mats Seijboldt (SD)

Ordförande: Irja Gustavsson (S)
Vice ordförande: Pär-Ove Lindqvist (M)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Samtliga ledamöter
Personalenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande

12
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Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 6

Dnr. 2015/63

Val av 7 ledamöter i styrelsen för Fastigheter i Linde AB
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Jan Sahlin (S)

Bengt Storbacka (S)

Anders Persson (C)

Björn Pettersson (C)

Anniette Lindvall (M)

Hassan Abdi Bidar (S)

Jan Marne (SD)

Till ordförande: Jan Sahlin (S)
Till vice ordförande: Anniette Lindvall (M)

Ärendebeskrivning
Justerande

Utdragsbestyrkande

13
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Kommunfullmäktige

2015-02-24
Partierna har nominerat:
Jan Sahlin (S)
Bengt Storbacka (S)
Anders Persson (C)
Björn Pettersson (C)
Anniette Lindvall (M)
Hassan Abdi Bidar (S)
Jan Marne (SD)
Till ordförande nomineras: Jan Sahlin (S)
Till vice ordförande nomineras: Anniette Lindvall (M)
Valberedningen beslutade den 18 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige att utse för perioden 2015-2018:
Jan Sahlin (S)
Bengt Storbacka (S)
Anders Persson (C)
Björn Pettersson (C)
Anniette Lindvall (M)
Hassan Abdi Bidar (S)
Jan Marne (SD)
Till ordförande föreslås: Jan Sahlin (S)
Till vice ordförande föreslås: Anniette Lindvall (M)
Reservation
Gunilla Remnert (V) och Ulf Axelsson (V) reserverar sig mot beslutet på
grund av ojämn könsfördelning bland de nominerade ledamöterna.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
VD för Fastigheter i Linde AB
Samtliga ledamöter
Personalenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande

14
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 7

Dnr. 2015/49

Val av 7 ledamöter i styrelsen för Lindesbergsbostäder AB
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Jan Sahlin (S)

Bengt Storbacka (S)

Anders Persson (C)

Björn Pettersson (C)

Anniette Lindvall (M)

Hassan Abdi Bidar (S)

Jan Marne (SD)

Till ordförande: Jan Sahlin (S)
Till vice ordförande: Anniette Lindvall (M)

Ärendebeskrivning
Justerande

Utdragsbestyrkande

15
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
Partierna har nominerat:
Jan Sahlin (S)
Bengt Storbacka (S)
Anders Persson (C)
Björn Pettersson (C)
Anniette Lindvall (M)
Hassan Abdi Bidar (S)
Jan Marne (SD)
Till ordförande nomineras: Jan Sahlin (S)
Till vice ordförande nomineras: Anniette Lindvall (M)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att ber partierna se över sina
nomineringar utifrån bolagsordningens § 8: Båda könen ska, så långt som
möjligt, vara representerade i styrelsen med lika antal ledamöter
Partierna ska inkomma med eventuella förändringar i nomineringarna till
kanslienheten senast den 10 februari 2015. En uppmaning ska skickas ut till
alla partier i slutet på denna mandatperiod för att uppmärksamma partierna
på bolagsordningens § 8 inför framtida nomineringar.
Inga förändringar i nomineringarna har inkommit till kanslienheten den 10
februari 2015.
Valberedningen beslutade den 18 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige att utse som ledamöter för perioden 2015-2018:
Jan Sahlin (S)
Bengt Storbacka (S)
Anders Persson (C)
Björn Pettersson (C)
Anniette Lindvall (M)
Hassan Abdi Bidar (S)
Jan Marne (SD)
Till ordförande nomineras: Jan Sahlin (S)
Till vice ordförande nomineras: Anniette Lindvall (M)
Reservation
Gunilla Remnert (V) och Ulf Axelsson (V) reserverar sig mot beslutet på
grund av ojämn könsfördelning bland de nominerade ledamöterna.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
VD för Lindesbergsbostäder AB
Samtliga ledamöter
Personalenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 8

Dnr. 2015/52

Val av 7 ledamöter i styrelsen för Linde energi AB
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Greger Nilsson (S)

Åsa Viggeborn (S)

Tord Wahlström (C)

Jonas Kleber (C)

Maria Lindkvist (M)

Sven Öberg (KD)

Per Söderlund (SD)

Till ordförande: Greger Nilsson (S)
Till vice ordförande: Maria Lindkvist (M)
Ärendebeskrivning
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
Partierna har nominerat:
Greger Nilsson (S)
Åsa Viggeborn (S)
Tord Wahlström (C)
Jonas Kleber (C)
Maria Lindkvist (M)
Sven Öberg (KD)
Per Söderlund (SD)
Till ordförande nomineras: Greger Nilsson (S)
Till vice ordförande nomineras: Maria Lindkvist (M)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att be partierna se över sina
nomineringar utifrån bolagsordningens § 8: Båda könen ska, så långt som
möjligt, vara representerade i styrelsen med lika antal ledamöter
Partierna ska inkomma med eventuella förändringar i nomineringarna till
kanslienheten senast den 10 februari 2015.
En uppmaning ska skickas ut till alla partier i slutet på denna mandatperiod
för att uppmärksamma partierna på bolagsordningens § 8 inför framtida
nomineringar.
Inga förändringar i nomineringarna har inkommit till kanslienheten den 10
februari 2015.
Valberedningen beslutade den 18 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige att utse som ledamöter för perioden 2015-2018:
Greger Nilsson (S)
Åsa Viggeborn (S)
Tord Wahlström (C)
Jonas Kleber (C)
Maria Lindkvist (M)
Sven Öberg (KD)
Per Söderlund (SD)
Till ordförande nomineras: Greger Nilsson (S)
Till vice ordförande nomineras: Maria Lindkvist (M)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
VD för Linde energi AB
Samtliga ledamöter
Personalenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 9

Dnr. 2015/55

Val av 7 ledamöter i styrelsen för Linde energi försäljning
AB
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Greger Nilsson (S)

Åsa Viggeborn (S)

Tord Wahlström (C)

Jonas Kleber (C)

Maria Lindkvist (M)

Sven Öberg (KD)

Per Söderlund (SD)

Till ordförande: Greger Nilsson (S)
Till vice ordförande: Maria Lindkvist (M)

Justerande

Utdragsbestyrkande

19

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

20

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
Ärendebeskrivning
Partierna har nominerat:
Greger Nilsson (S)
Åsa Viggeborn (S)
Tord Wahlström (C)
Jonas Kleber (C)
Maria Lindkvist (M)
Sven Öberg (KD)
Per Söderlund (SD)
Till ordförande nomineras: Greger Nilsson (S)
Till vice ordförande nomineras: Maria Lindkvist (M)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att be partierna se över sina
nomineringar utifrån bolagsordningens § 8: Båda könen ska, så långt som
möjligt, vara representerade i styrelsen med lika antal ledamöter
Partierna ska inkomma med eventuella förändringar i nomineringarna till
kanslienheten senast den 10 februari 2015.
En uppmaning ska skickas ut till alla partier i slutet på denna mandatperiod
för att uppmärksamma partierna på bolagsordningens § 8 inför framtida
nomineringar.
Inga förändringar i nomineringarna har inkommit till kanslienheten den 10
februari 2015.
Valberedningen beslutade den 18 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige att utse som ledamöter för perioden 2015-2018:
Greger Nilsson (S)
Åsa Viggeborn (S)
Tord Wahlström (C)
Jonas Kleber (C)
Maria Lindkvist (M)
Sven Öberg (KD)
Per Söderlund (SD)
Till ordförande nomineras: Greger Nilsson (S)
Till vice ordförande nomineras: Maria Lindkvist (M)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
VD för Linde energi försäljning AB
Samtliga ledamöter
Personalenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 10

Dnr. 2015/58

Val av 7 ledamöter till styrelsen för Besök Linde AB
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Arnold Bengtsson (S)

Linda Svahn (S)

Anne Nyström (C)

Åsa Nilsson (C)

Per Carlström (FP)

Stefan Andersson (MP)

Virosa Viberg (SD)

Till ordförande: Arnold Bengtsson (S)
Till vice ordförande: Per Carlström (FP)
Ärendebeskrivning
Justerande

Utdragsbestyrkande

21

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

22

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
Partierna har nominerat:
Arnold Bengtsson (S)
Linda Svahn (S)
Anne Nyström (C)
Åsa Nilsson (C)
Per Carlström (FP)
Inger Griberg (MP)
Virosa Viberg (SD)
Till ordförande nomineras: Arnold Bengtsson (S)
Till vice ordförande nomineras: Per Carlström (FP)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att be partierna se över sina
nomineringar utifrån bolagsordningens § 8: Båda könen ska, så långt som
möjligt, vara representerade i styrelsen med lika antal ledamöter
Partierna ska inkomma med eventuella förändringar i nomineringarna till
kanslienheten senast den 10 februari 2015.
En uppmaning ska skickas ut till alla partier i slutet på denna mandatperiod
för att uppmärksamma partierna på bolagsordningens § 8 inför framtida
nomineringar.
Miljöpartiet inkom med en förändring i sin nominering, istället för Inger
Griberg (MP) nomineras Stefan Andersson (MP).
Valberedningen beslutade den 18 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige att utse som ledamöter för perioden 2015-2018:
Arnold Bengtsson (S)
Linda Svahn (S)
Anne Nyström (C)
Åsa Nilsson (C)
Per Carlström (FP)
Stefan Andersson (MP)
Virosa Viberg (SD)
Till ordförande nomineras: Arnold Bengtsson (S)
Till vice ordförande nomineras: Per Carlström (FP)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
VD för Besök Linde AB
Samtliga ledamöter
Personalenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

23

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 11

Dnr. 2015/66

Val av vice ordförande till Bergslagens miljö- och
byggnämnd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Antti Tsupukka (S) som vice
ordförande för Bergslagens miljö- och byggnämnd för perioden 2015-2018.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun beslutade den 11 december
2014 att som vice ordförande i Bergslagens miljö- och byggnämnd under
perioden 2015-2018 utse Antti Tsupukka (S)
Valberedningen beslutade den 24 februari 2014 att föreslå
kommunfullmäktige att utse för perioden 2015-2018:
Antti Tsupukka (S), Ljusnarsbergs kommun.
_________
Meddelas för kännedom:
Bergslagens miljö- och byggnämnd
Ljusnarsbergs kommun

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 12

Dnr. 2015/46

Val av 1 lekmannarevisor med eventuellt 1 suppleant i
styrelsen för Linde Stadshus AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse för perioden 2015-2018:
Mats Melander (M)

Ärendebeskrivning
Den kommunala revisionen har nominerat:
Mats Melander (M)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige att utse för perioden 2015-2018:
Mats Melander (M)

_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Den kommunala revisionen
Mats Melander (M)

Justerande

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 13

Dnr. 2014/504

Val av 3 revisorer i Direktionen för Bergslagens
kommunalteknik
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utser för perioden 2015-2018:
Gunilla Carlsson (S)

Mainy Andersson (KD)

Birgitta Asp-Eriksson (S)

Ärendebeskrivning
Den kommunala revisionen har nominerat:
Gunilla Carlsson (S)
Mainy Andersson (KD)
Birgitta Asp-Eriksson (S)
Valberedningen beslutade den 18 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige utser för perioden 2015-2018:
Gunilla Carlsson (S)
Mainy Andersson (KD)
Birgitta Asp-Eriksson (S)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Den kommunala revisionen
Gunilla Carlsson (S)
Mainy Andersson (KD)
Birgitta Asp-Eriksson (S)

Justerande

Utdragsbestyrkande

25

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 14

Dnr. 2014/522

Val av 1 revisor med 1 revisorsersättare till
Stiftelser/donationsfonder med tillgångar under 1 500 000
kronor
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Revisor
Mats Melander (M)

Revisorersättare
Gunilla Carlsson (S)

Ärendebeskrivning
Den kommunala revisionen har nominerat:
Revisor
Mats Melander (M)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att be den kommunala
revisionen att inkomma med en nominering till revisorersättare.
Den kommunala revisionen ska inkomma med nomineringen till
kanslienheten senast den 10 februari 2015.
Den kommunala revisionen inkom med nominering till revisorersättare:
Gunilla Carlsson (S)
Valberedningen beslutade den 18 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige att utse för perioden 2015-2018:
Revisor
Justerande

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
Mats Melander (M)
Revisorersättare
Gunilla Carlsson (S)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Den kommunala revisionen
Mats Melander (M)
Gunilla Carlsson (S)
Personalenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 15

Dnr. 2014/517

Val av 1 revisor med 1 revisorsuppleant i Tallen kooperativa
hyresrättsförening
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Revisor
Roland Rodhe (C)

Revisorersättare
Mats Melander (M)

Ärendebeskrivning
Den kommunala revisionen har nominerat:
Revisor
Roland Rodhe (C)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att be den kommunala
revisionen att inkomma med en nominering till revisorersättare.
Den kommunala revisionen ska inkomma med nomineringen till
kanslienheten senast den 10 februari 2015.
Den kommunala revisionen inkom med nominering till revisorersättare:
Mats Melander (M)
Valberedningen beslutade den 18 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige att utse för perioden 2015-2018:
Revisor
Roland Rodhe (C)
Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
Revisorersättare
Mats Melander (M)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Den kommunala revisionen
Roland Rodhe (C)
Mats Melander (M)
Personalenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande

29

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 16

Dnr. 2014/526

Val av 1 revisor med 1 revisorsersättare till Nerikes
brandkår direktionen
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Revisor
Gunilla Carlsson (S)

Revisorersättare
Mats Melander (M)

Ärendebeskrivning
Den kommunala revisionen har nominerat:
Revisor
Gunilla Carlsson (S)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att be den kommunala
revisionen att inkomma med en nominering till revisorersättare.
Den kommunala revisionen ska inkomma med nomineringen till
kanslienheten senast den 10 februari 2015.
Den kommunala revisionen inkom med nominering till revisorersättare:
Mats Melander (M)
Valberedningen beslutade den 18 februari 2015 att föreslår
kommunfullmäktige att utse för perioden 2015-2018:
Revisor
Gunilla Carlsson (S)
Justerande

Utdragsbestyrkande

30

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
Revisorersättare
Mats Melander (M)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Den kommunala revisionen
Gunilla Carlsson (S)
Mats Melander (M)
Personalenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 17

Dnr. 2014/524

Val av 1 revisor till Samordningsförbundet i norra Örebro
län (SOFINT)
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Roger Vikberg (SD)

Ärendebeskrivning
Den kommunala revisionen har nominerat:
Roger Vikberg (SD)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige utse för perioden 2015-2018:
Roger Vikberg (SD)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
SOFINT
Roger Vikberg (SD)
Personalenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 18

Dnr. 2015/42

Val av 1 lekmannarevisor med eventuellt 1 revisorersättare
till styrelsen för Näringsfastigheter i Linde AB
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Ulla-Britt Strandberg (FP)

Ärendebeskrivning
Den kommunala revisionen har nominerat:
Ulla-Britt Strandberg (FP)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige att utse för perioden 2015-2018:
Ulla-Britt Strandberg (FP)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Den kommunala revisionen
Ulla-Britt Strandberg (FP)
Personalenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 19

Dnr. 2015/48

Val av 1 lekmannarevisor med eventuellt 1 suppleant i
styrelsen för Fastigheter i Linde AB
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Mats Melander (M)

Ärendebeskrivning
Den kommunala revisionen har nominerat:
Mats Melander (M)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige utse:
Mats Melander (M)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Den kommunala revisionen
Mats Melander (M)
Personalenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande

34

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 20

Dnr. 2015/51

Val av 1 lekmannarevisor med eventuellt 1 suppleant i
styrelsen för Lindesbergsbostäder AB
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Mats Melander (M)

Ärendebeskrivning
Den kommunala revisionen har nominerat:
Mats Melander (M)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige utse för perioden 2015-2018:
Mats Melander (M)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Den kommunala revisionen
Mats Melander (M)
Personalenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 21

Dnr. 2015/54

Val av 1 lekmannarevisor med eventuellt 1 suppleant i
styrelsen för Linde Energi AB
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Mainy Andersson (KD)

Ärendebeskrivning
Den kommunala revisionen har nominerat:
Mainy Andersson (KD)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige utse:
Mainy Andersson (KD)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Den kommunala revisionen
Mainy Andersson (KD)
Personalenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande

36

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 22

Dnr. 2015/57

Val av 1 lekmannarevisor med eventuellt 1 suppleant i
styrelsen för Linde energi försäljning AB
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Mainy Andersson (KD)

Ärendebeskrivning
Den kommunala revisionen har nominerat:
Mainy Andersson (KD)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige utse:
Mainy Andersson (KD)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Den kommunala revisionen
Mainy Andersson (KD)
Personalenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande

37

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 23

Dnr. 2015/60

Val av 1 lekmannarevisor med eventuellt 1 suppleant i
styrelsen för Besök Linde AB
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Roger Vikberg (SD)

Ärendebeskrivning
Den kommunala revisionen har nominerat:
Roger Vikberg (SD)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige att utse:
Roger Vikberg (SD)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Den kommunala revisionen
Roger Vikberg (SD)

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

39

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 24

Dnr. 2015/50

Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare till stämma med
Lindesbergsbostäder AB
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Ombud

Ombudsersättare
Ingrid Åberg (KD)

Ärendebeskrivning
Partierna har nominerat:
Ombudsersättare
Ingrid Åberg (KD)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige utse som ombudsersättare:
Ingrid Åberg (KD)
Valberedningen beslutade även den 2 februari 2015 att be
Socialdemokraterna inkomma med nominering till valet av ombud.
Nomineringen ska vara kanslienheten tillhanda senast den 10 februari 2015.
Socialdemokraterna har nominerat som ombud: Daniel Andersson (S)
Valberedningen beslutar föreslå att kommunfullmäktige utser ombud för
perioden 2015-2018: Daniel Andersson (S)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
VD för Lindesbergsbostäder AB

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

40

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 25

Dnr. 2015/43

Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare till stämma med
Näringsfastigheter i Linde AB
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Ombud
Dan Walterson (S)

Ombudsersättare
Jan Hansson (M)

Ärendebeskrivning
Inga nomineringar har inkommit till kanslienheten.
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att be partierna inkomma
med nominering till valet av ombud och ombudsersättare. Nomineringarna
ska vara kanslienheten tillhanda senast den 10 februari 2015.
Partierna har nominerat:
Dan Walterson (S)
Jan Hansson (M)
Valberedningen beslutade den 18 februari 2015 att föreslår
kommunfullmäktige att utse för perioden 2015-2018: Dan Walterson (S)
och Jan Hansson (M)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Jan Hansson (M)
Dan Walterson (S)
VD för Näringsfastigheter i Linde AB

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 26

Dnr. 2015/45

Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare till stämma med
Linde Stadshus AB
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Ombud
Hans-Olof Hake (S)

Ombudsersättare
Lillemor Bodman (M)

Ärendebeskrivning
Partierna har nominerat:
Ombudserättare
Lillemor Bodman (M)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige utse ombudsersättare för perioden 2015-2018:
Lillemor Bodman (M)
Valberedningen beslutade den 2 februari att be Socialdemokraterna
inkomma med nominering till valet av ombud. Nomineringen ska vara
kanslienheten tillhanda senast den 10 februari 2015.
Socialdemokraterna har nominerat:
Hans-Olof Hake (S)
Valberedningen beslutade den 18 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige utse som ombud för perioden 2015-2018:

Justerande

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
Hans-Olof Hake (S)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Hans-Olof Hake (S)
Lillemor Bodman (M)
VD för Linde Stadshus AB

Justerande

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 27

Dnr. 2015/47

Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare till stämma med
Fastigheter i Linde AB
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Ombud

Ombudsersättare
Ingrid Åberg (KD)

Ärendebeskrivning
Partierna har nominerat:
Ombudserättare
Ingrid Åberg (KD)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige utse ombudsersättare:
Ingrid Åberg (KD)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att be Socialdemokraterna
inkomma med nominering till valet av ombud. Nomineringen ska vara
kanslienheten tillhanda senast den 10 februari 2015.
Socialdemokraterna har nominerat:
Daniel Andersson (S)
Valberedningen beslutade den 18 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige att utser som ombud för perioden 2015-2018:

Justerande

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
Daniel Andersson (S)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Daniel Andersson (S)
Ingrid Åberg (KD)
VD för Fastigheter i Linde AB
Personal

Justerande

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 28

Dnr. 2015/53

Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare till stämma med
Linde energi AB
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Ombud
Margareta Ahlm (S)

Ombudsersättare
Göran Gustavsson (-)

Ärendebeskrivning
Partierna har nominerat:
Ombudserättare
Göran Gustavsson (-)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige att utse ombudsersättare:
Göran Gustavsson (-)
Valberedningen beslutade att be Socialdemokraterna inkomma med
nominering till valet av ombud. Nomineringen ska vara kanslienheten
tillhanda senast den 10 februari 2015.
Socialdemokraterna har nominerat som ombud:
Margareta Ahlm (S)
Valberedningen beslutade den 18 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige utse som ombud för perioden 2015-2018:

Justerande

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
Margareta Ahlm (S)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Margareta Ahlm (S)
Göran Gustavsson (FP)
VD för Linde energi AB
Personalenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 29

Dnr. 2015/56

Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare till stämma med
Linde energi försäljning AB
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Ombud
Margareta Ahlm (S)

Ombudsersättare
Göran Gustavsson (-)

Ärendebeskrivning
Partierna har nominerat:
Ombudserättare
Göran Gustavsson (-)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige att utse ombudsersättare:
Göran Gustavsson (-)
Valberedningen beslutade att be Socialdemokraterna inkomma med
nominering till valet av ombud. Nomineringen ska vara kanslienheten
tillhanda senast den 10 februari 2015.
Socialdemokraterna har nominerat som ombud:
Margareta Ahlm (S)
Valberedningen beslutade den 18 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige utse som ombud för perioden 2015-2018:
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Margareta Ahlm (S)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Margareta Ahlm (S)
Göran Gustavsson (FP)
VD för Linde energi försäljning AB
Personalenheten
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KF § 30

Dnr. 2015/59

Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare till stämma med
Besök Linde AB
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Ombud
Linda Andersson (S)

Ombudsersättare
Jan Hansson (M)

Ärendebeskrivning
Partierna har nominerat:
Ombudserättare
Jan Hansson (M)
Valberedningen beslutade den 2 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige att utse ombudsersättare:
Jan Hansson (M)

Valberedningen beslutade att be Socialdemokraterna inkomma med
nominering till valet av ombud. Nomineringen ska vara kanslienheten
tillhanda senast den 10 februari 2015.
Socialdemokraterna har nominerat som ombud:
Linda Andersson (S)
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Valberedningen beslutade den 18 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige utse som ombud för perioden 2015-2018:
Linda Andersson (S)
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Linda Andersson (S)
Jan Hansson (M)
VD för Besök Linde AB
Personalenheten
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KF § 31

Dnr. 2010/58

Naturreservat på Kyrkberget i Lindesberg
Beslut
Området Kyrkberget ska även fortsättningsvis utgöra parkområde och
kommunfullmäktige upphäver inriktningsbeslutet från den 14 februari 2012
om att Kyrkberget ska skyddas som naturreservat.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2012 att inriktningen ska
vara att Kyrkberget skyddas som naturreservat. En skötselplan ska göras
där det ska framgå att området ska användas till rekreation. Det uppdras till
Bergslagens miljö- och byggnämnd att ta fram förslag enligt ovanstående
inriktning med en tydlig områdesgräns.
Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) beslutade den 19 september
2013 om förslag till områdesgräns för naturreservatet och gav
förvaltningschefen i uppdrag att ta fram skötselplan och föreskrifter. När
skötselplan och föreskrifter är framtagna föreslås kommunfullmäktige att
fastställa naturreservatets områdesgränser och skötselplan med föreskrifter.
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2013 att fastställa områdesgräns för
naturreservat på Kyrkberget. Områdesgränsen skiljer sig från BMB:s
förslag genom att det i större utsträckning följer områdets naturliga gränser
och är större till ytan.
Kommunekolog Ingrid Andrén informerar i en skrivelse daterad den
6 september 2013 om läget i processen att bilda naturreservat på
Kyrkberget.
Kommunstyrelsen beslutade den 24 september 2013 att planerings- och
utvecklingsutskottets (PU) utses till styrgrupp för arbetet med bildande av
naturreservat på Kyrkberget. Ärendet tas upp i PU i november 2013.
Kommunekolog Ingrid Andrén gav den 13 januari 2014 en lägesrapport i
ärendet till PU ledamöter. Hon presenterade förslag till syfte, föreskrifter
och skötselplan för naturreservatet. PU efterfrågar ett skriftligt förslag på
skötselplan och föreskrifter till den 3 mars 2014.
På PU den 3 februari 2014 gav kommunekolog Ingrid Andrén skriftligt
information om skötselplan men information om föreskrifter saknades.
Kommunekolog, Ingrid Andrén ska till nästa PU sammansträde den 3 mars
2014 redogöra för ett utkast till skötselplan och föreskrifter.
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Ett utkast om föreskrifter och skötselplan presenterades av kommunekolog,
Ingrid Andrén vid PU sammanstädet den 3 mars 2014. Ingrid Andrén får i
uppdrag till nästa PU att kontakta Linde Energi AB för att stämma av
skrivningen i föreskrift/skötselplan om bolagets möjligheter för underhåll
m.m. Ingrid Andrén vill ha synpunkter senast den 14 mars 2014 avseende
utkastet och därefter är hon inbjuden till PU den 7 april 2014 för slutlig
presentation av arbetet om föreskrifter och skötselplan.
Kommunekolog, Ingrid Andrén, presenterade arbetet om Kyrkberget
gällande föreskrifter och skötselplan för nämndens ledamöter den 7 april
2014. Presentationen innehöll också ett förslag till beslut för remiss och PU
ledamöter föreslog två månader för remissen.
Kommunekolog, Ingrid Andrén, inkom den 13 augusti 2014 med en rapport
med remissvaren.
Vid PU:s sammanträden den 1 september 2014 presenterade Ingrid Andrén
de remissvar som inkommit och förslag till beslut, daterade den 11 augusti
2014.
PU beslutade den 1 september 2014 att:
Uppdra åt kommunchefen att sammankalla till ett möte med Bergslagens
miljö- och byggförvaltning (BMB), Bergslagens kommunalteknik (BKT)
och Linde Energi AB för att gemensamt strukturera upp ett framtagande av
skötselplan
Rapportering ska ske till utskottet varje månad
Kommunekolog, Ingrid Andrén, har inkommit med ett förslag till
skötselplan daterat den 21 oktober 2014.
Kommunchefen har sammankallat till möte med de berörda parterna.
Kommunchefen framhåller i en tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober
2014 att det nu finns underlag till att inrätta Kyrkberget som ett
naturreservat enligt kommunfullmäktiges inriktningsbeslut år 2014 samt ett
alternativt förslag genom en motion som föreslår att Kyrkberget ska utgöra
parkområde.
Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott beslutade den 3
november att remittera skötselplanen till Linde Energi ABs styrelse och
direktionen för Bergslagens kommunalteknik, med sista svarsdag 25
november 2014.
Linde Energi ABs styrelse inkom med svar på remissen den 26 november
2014. De kvarstår vid åsikten att Kyrkberget är olämpligt som naturreservat
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runt Linde Energis nätstation, då huvudmatning för elenergi till
Lindesbergs tätort finns på, och går igenom Kyrkberget.
Bergslagens kommunalteknik (BKT) inkom med ett svar på remissen
antagen av direktionen den 28 november 2014.
Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott beslutade den 1
december 2014 att återremittera ärendet till kommunchefen för att till
kommunstyrelsens sammanträde i januari presentera en sammanställning
av handlingarna i ärendet för vidare beslut.
Kommunchefen inkom den 19 januari 2015 med en sammanställning av
ärendet samt två beslutsalternativ;
Alternativ 1:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige förklarar med stöd av 7 kapl. 4 § miljöbalken
(1998:808) det område som avgränsas enligt bifogad beslutskarta och med
de gränser som slutligen märks ut i fält, som naturreservat.
Reservatsområdet utgör en del av fastigheterna Kyrkberget 1:1 och Haga
1:1 i Lindesbergs kommun.
Naturreservatets namn ska vara naturreservatet Kyrkberget.
För att uppnå angivet syfte med naturreservatet beslutas med stöd av 7 kap.
5, 6och 30 §§ miljöbalken att angivna föreskrifter ska gälla för
naturreservatet.
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m., fastställs skötselplan för naturreservatet, enligt bilaga 3.
Skötselplanen kan utvecklas och preciseras vid omprövning inom ramen
för gällande syfte och föreskrifter.
Alternativ 2:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beslutar att området Kyrkberget även fortsättningsvis
ska utgöra parkområde och upphäver inriktningsbeslutet den 14 februari
2012 om att Kyrkberget ska skyddas som naturreservat.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 januari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige besluta:
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Området Kyrkberget ska även fortsättningsvis utgöra parkområde och
upphäver inriktningsbeslutet från den 14 februari 2012 om att Kyrkberget
ska skyddas som naturreservat.
Ledamöternas förslag till beslut
Agneta Nilsdotter (MP) föreslår att ärendet återremitteras för att
ledamöterna i kommunfullmäktige ska genomgå en utbildning om
naturreservat innan beslut tas. I andra hand föreslår Agneta Nilsdotter (MP)
att Kyrkberget ska utgöra naturreservat.
Anders Ceder (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag om att
Kyrkberget även fortsättningsvis ska utgöra parkområde och att
kommunfullmäktige upphäver inriktningsbeslutet från den 14 februari 2012
om att Kyrkberget ska skyddas som naturreservat.
Jonas Kleber (C), Ulf Axelsson (V), Pär-Ove Lindqvist (M), Per Söderlund
(SD), Jan Hansson (M), Ingrid Åberg (KD) och Göran Gustavsson (-)
föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställde förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag
och fann att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställde därefter kommunstyrelsens förslag mot Agneta
Nilsdotters (MP) förslag och fann att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärdes och genomfördes enligt följande: de som stödjer
kommunstyrelsens förslag om parkmark röstar ja. De som stödjer Agneta
Nilsdotters (MP) förslag om naturreservat röstar nej.
Omröstningen utföll med 43 ja och 2 nej. Av rösningslistan nedan framgår
hur var och en av ledamötena röstade.
Reservation
Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldsson (MP) reserverade sig mot
beslutet till förmån för Agneta Nilsdotters (MP) förslag.
_________
Meddelas för åtgärd:
Bergslagens miljö- och byggförvaltning
Meddelas för kännedom:
Linde energi
Bergslagens kommunalteknik

Röstningslista JA=Parkmark, NEJ= Naturreservat
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Ja

Nej

Avstår

Nr Namn

Ja

1

Anders Ceder (S)

X

24 Johan Andersson (C)

X

2

Irja Gustavsson (S)

X

25 Ulf Axelsson (V)

X

3

Linda Svahn (S)

X

26 Gunilla Remnert (V)

X

4

Joacim Hermansson (S)

X

27 Pär-Ove Lindqvist (M)

X

5

Linda Andersson (S)

X

28 Anniette Lindvall (M)

X

6

Daniel Andersson (S)

X

29 Jan Hansson (M)

X

7

Moa Fohlin (S)

X

30 Lillemor Bodman (M)

X

8

Zaki Habib (S)

X

31 Sven Erik Larsson (M)

X

9

Kristine Andersson (S)

X

32 Anna Öfverström (M)

X

10 John Omoomian (S)

X

34 Göran Gustavsson (-)

X

11 Victoria Johansson (S)

X

35 Ingrid Åberg (KD)

X

12 Lennart Olsson (S)

X

36 Marita Haraldsson (MP)

13 Margareta Ahlm (S)

X

37 Agneta Nilsdotter (MP)

14 Jonas Bernström (S)

X

38 Per Söderlund (SD)

X

15 Hans Olov Hake (S)

X

39 Virosa Viberg (SD)

X

16 Arnold Bengtsson (S)

X

40 Pamela Hopkins (SD)

X

17 Ulla Lundqvist (S)

X

41 Thord Durnell (SD)

X

18 Nafih Mawlod (S)

X

42 Jan Marne (SD)

X

19 Jonas Kleber (C)

X

43 Birgitta Duell (SD)

X

20 Susanne Karlsson (C)

X

44 Mats Seijboldt (SD)

X

21 Jenny Larsson (C)

X

45 Anders Rapp (SD)

X

22 Tuula Marjeta (C)
23 Anders Persson

X
X

33 Fredrik Lindmark (M)

X

Nej

Avstår

X
X
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KF § 32

Dnr. 2014/492

Etableringar på Norra Industriområdet, rakan i Lindesberg
Beslut


Fastigheter ska säljas inklusive VA-anslutningsavgift på norra
industriområdet i Lindesberg (Rakan)



Priset sätts till 85 kr/kvm. Detta pris kommer sedan revideras i samband
med framtida förändring av anläggningstaxan



VA-kollektivet fakturerar Lindesbergs kommun (FALAB) på
denna kostnad i samband med avstyckning av nya fastigheter, samt faktisk
kostnad för upprättande av servis.
Ärendebeskrivning
När industriområdet byggdes ut under 70-talet sattes en VA
anslutningsavgift av VA-kollektivet som täckte den del som investerats i
kommunen, utöver ledningsnätet i industriområdet, såsom reningsverk,
ledningar till och från området etc.
Byggnationen av ledningsnätet i industriområdet finansierades av
Lindesbergs kommun och ingen avgift togs ut för denna. Pris för anslutning
sattes till 10 kr/kvm, vilket då skulle täcka områdets del i reningsverk,
vidare ledningsnät från området etc. När utbyggnad av området
(rakanområdet) påbörjades på 2000-talet beslutades det att det på samma
sätt skulle kosta 10 kr/kvm plus den faktiska kostnaden för upprättandet av
servis, vilket i sin tur betyder att kommunen står för investeringarna i
området.
I dagsläget har kommunen stått för nyinvesteringarna i området. Kostnaden
för övriga delar av VA-kollektivets nät bedöms idag överstiga de uttagna
10 kr/kvm som tas ut av VA-kollektivet. VA-kollektivet har beräknat att
den kostnad de idag behöver för drift och underhåll av VA-nätet uppgår till
15 kr, utöver faktisk kostnad för upprättande av servis. En sådan varierar
naturligtvis beroende på terräng, möjligheter att ansluta osv men hamnar i
normalfallet på 20-30 000 kr.
För att förenkla kostnadsbilden för intresserade företag kan kommunen
(i dagsläget FALAB) sälja fastigheter med anslutningsavgift inkluderad.
Detta kräver således att en anslutningsavgift faktureras direkt på
kommunen (idag FALAB) från Bergslagens kommunalteknik (BKT).
Detta kommer givetvis leda till att det pris/kvm som är satt, utifrån
skrivelsen 2010-0057, att försäljning av fastigheter skall täcka de
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investeringar kommunen har haft i området, behöver justeras. Som priset är
idag kommer det inte att täcka de kostnader som redan har lagts ned i
området, och en höjning kommer försvåra etableringar. Försäljning av
mark i området lider av tidigare prissättning, som har förändrats med varje
försäljning.
Det bör klarläggas att det idag inte finns någon som helst möjlighet att
gjorda investeringar i området kommer täckas av markförsäljning enligt
tidigare beslut då Lindesbergs kommun har betalat investeringen, men
FALAB äger marken. Således tillfaller intäkt från området FALAB.
Dock pågår en överflytt av delar av FALAB:s markinnehav tillbaka till
kommunen, där industriområdet bland annat ingår.
För att förenkla prisbilden för intresserade företag som är intresserade av
att köpa mark, samt VA-kollektivets ökade kostnader anser näringsliv
och utveckling att fastigheter på industriområdet bör säljas med VAanslutning inkluderad. För resterande delar av industriområdet kommer
tidigare beslut att gälla. Möjlighet måste dock finnas att jämka priset i de
delar av industriområdet som kräver mycket kostsamma
grundläggningar/förstärkningar på grund av markförhållanden.
Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott beslutade den 5 maj
2014 att:





Fastigheter ska säljas inklusive VA-anslutningsavgift på norra
industriområdet i Lindesberg (Rakan).
Priset sätts till 85 kr/kvm. Detta pris kommer sedan revideras i samband
med framtida förändring av anläggningstaxan.
VA-kollektivet fakturerar Lindesbergs kommun (FALAB) på
denna kostnad i samband med avstyckning av nya fastigheter, samt faktisk
kostnad för upprättande av servis.
Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott har inte befogenhet
att fatta det beslutet, utan ärendet måste vidare till kommunfullmäktigen för
beslut.
Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott beslutade den 1
december 2014 att föreslå kommunstyrelsen att besluta:





Fastigheter ska säljas inklusive VA-anslutningsavgift på norra
industriområdet i Lindesberg (Rakan).
Priset sätts till 85 kr/kvm. Detta pris kommer sedan revideras i samband
med framtida förändring av anläggningstaxan.
VA-kollektivet fakturerar Lindesbergs kommun (FALAB) på
denna kostnad i samband med avstyckning av nya fastigheter, samt faktisk
kostnad för upprättande av servis.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 december 2014 att föreslår
kommunfullmäktige besluta:
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2015-02-24
Fastigheter ska säljas inklusive VA-anslutningsavgift på norra
industriområdet i Lindesberg (Rakan).
Priset sätts till 85 kr/kvm. Detta pris kommer sedan revideras i samband
med framtida förändring av anläggningstaxan.
VA-kollektivet fakturerar Lindesbergs kommun (FALAB) på
denna kostnad i samband med avstyckning av nya fastigheter, samt faktisk
kostnad för upprättande av servis.
_________
Meddelas för åtgärd:
Näringsliv och utveckling
Meddelas för kännedom:
Ekonomienheten
Ekonomichefen
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KF § 33

Dnr. 2013/135

Detaljplan för del av
Beslut
Detaljplan för del av

antas

Ärendebeskrivning
Bergslagens miljö- och byggförvaltning har på uppdrag av Lindesbergs
kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för del av
. Syftet med planen är att möjliggöra för byggnation av vändplan för
bussar samt pendlarparkering och cykelparkering på en yta som idag är
planlagd som parkmark.
Ärendet har varit ute på samråd under perioden 5-30 september 2014 och
därefter varit utställd för granskning under perioden 6-29 oktober 2014.
Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade den 20 november 2014 att
tillstyrka Detaljplan för del av
i Lindesbergs
kommun, Örebro län, för att sedan skicka den vidare för antagandeprövning
i Lindesbergs kommun.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 december 2014 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta:
Detaljplan för del av

antas.

_________
Meddelas för åtgärd:
Bergslagens miljö- och byggnämnd
Meddelas för kännedom:
Näringsliv och utveckling
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KF § 34

Dnr. 2014/408

Förlängning av giltighetstiden för nuvarande avfallsplan
(BKT)
Beslut
Giltighetstiden för nuvarande avfallsplan förlängs till och med 2015-10-31.
Ärendebeskrivning
En avfallsplan ska finnas i varje kommun enligt miljöbalkens 15 kapitel.
Naturvårdsverket kom 2006 med föreskrifter om vad en kommunal
avfallsplan ska innehålla. Nuvarande avfallsplan antogs 2007-04-27 och är
förlängd att gälla fram till 2014-12-31.
Avfallsplanen ska bidra till att de nationella och avfallsrelaterade
miljökvalitetsmålen uppnås. En av målsättningarna med avfallsplanen kan
vara att ge allmänheten och olika verksamhetsutövare information om
avfallsfrågor.
För att uppfylla kravet på att avfallsplanen ska omfatta alla olika avfallsslag
som uppstår i kommunen, med vissa undantag, bör avfallsplanen ses som
hela kommunens strategiska styrdokument i avfallsfrågor. Den tydliggör
kommunens ambitioner på avfallsområdet.
Bergslagens kommunalteknik har för avsikt att driva projektet med att
skriva ny avfallsplan i samarbete med inhyrd konsult. En väl genomarbetad
avfallsplan förutsätter dock ett aktivt deltagande från andra kommunala
funktioner samt en dialog med externa aktörer. Diskussion om mål,
strategier och åtgärder är centralt i processen och bör pågå under arbetet
med hela planen.
Direktionen föreslår kommunfullmäktige att besluta att förlänga
giltighetstiden för nuvarande avfallsplan till och med 2015-10-31
Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2014 § 231 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta:
Giltighetstiden för nuvarande avfallsplan förlängs till och med 2015-06-30
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2014 att giltighetstiden för
nuvarande avfallsplan förlängs till och med 2015-06-30. Beslutet måste tas
om eftersom fel datum blev beslutat.
_________
Meddelas för åtgärd:
Bergslagens kommunalteknik
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KF § 35

Dnr. 2015/27

Ombudgetering av investeringsprojekt 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombudgetering på 15 371 000
kronor.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret inkom den 21 januari 2015 med en
sammanställning av förslag till ombudgetering av pågående
investeringsprojekt.
Förslag till ombudgetering omfattar projekt som beslutas för utförande
2014, men som av olika anledningar inte kunnat påbörjas eller färdigställas.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige besluta:
Förslaget till ombudgetering av pågående investeringsprojekt godkänns.
_________
Meddelas för åtgärd:
Ekonomienheten
Meddelas för kännedom:
Ekonomichefen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 36

Dnr. 2014/448

Måltidspriser 2015
Beslut
Priserna för dagens lunch, kuponghäften och matlådor på måltidsenheten
för år 2015 ligger kvar på samma nivå som beslutats i KF § 11/2014
Priserna för dagens lunch, kuponghäften och matlådor på måltidsenheten
räknas upp med konsumentprisindex varje år från och med januari 2016
Ärendebeskrivning
Priserna för dagens lunch, kuponghäften och matlådor på måltidsenhetens
restauranger Tallen, Grönboda, Ekgården, Vedevågsskolan och för
kommunhusets café fastställdes i KF § 11/2014 enligt kostchefens
tjänsteskrivelse daterad den 26 november 2013.

Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott beslutade den 3
november 2014 att föreslå kommunstyrelsen att besluta att:


Priserna för dagens lunch, kuponghäften och matlådor på
måltidsenheten för år 2015 ligger kvar på samma nivå som beslutats
i KF § 11/2014



Priserna för dagens lunch, kuponghäften och matlådor på
måltidsenheten räknas upp med konsumentprisindex varje år från
och med januari 2016.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 december 2014 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta:


Priserna för dagens lunch, kuponghäften och matlådor på
måltidsenheten för år 2015 ligger kvar på samma nivå som beslutats
i KF § 11/2014



Priserna för dagens lunch, kuponghäften och matlådor på
måltidsenheten räknas upp med konsumentprisindex varje år från
och med januari 2016
_________
Meddelas för åtgärd:
Måltidsenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-02-24
KF § 37

Dnr. 2015/5

Val av 1 revisor och 1 revisorersättare i styrelsen för Klotens
vägsamfällighetsförening
Beslut
Kommunfullmäktige väljer att inte utse revisor och revisorersättare till
styrelsen för Klotens vägsamfällighetsförening
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2014 att lämna över ärendet
till den kommunala revisionsgruppen för att utse en revisor och en
revisorsersättare i styrelsen för Klotens vägsamfällighetsförening.
Revisorerna och Trafikverket har uppmärksammat kommunen på att
kommunen inte bör utse ledamöter till styrelsen eftersom alla
vägsamfällighetsföreningar bör behandlas på samma sätt.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Klotens vägsamfällighet

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-02-24
KF § 38

Dnr. 2015/13

Avsägelse från Maria Eriksson (S) som ledamot i
kommunfullmäktige
Beslut
1. Maria Eriksson (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige godkänns.
2. Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i
Örebro län för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Maria
Eriksson (S)
Ärendebeskrivning
Maria Eriksson (S) avsäger sig sin plats som ledamot i kommunfullmäktige
i en skrivelse daterad den 27 december 2014.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Länsstyrelsen i Örebro län
Maria Eriksson (S)

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-02-24
KF § 39

Dnr. 2015/28

Motion från Lillemor Bodman (M) om att skapa en
specialpedagogisk avdelning för elever som inte klarat
grundskolans kurser på den nya högstadieskolan
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Lillemor Bodaman (M) föreslår i en motion daterad den 14 januari 2015 att
en specialpedagogisk avdelning ska inrättas i den nya högstadieskolan.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

67

Sammanträdesdatum
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2015-02-24
KF § 40

Dnr. 2015/29

Motion från Lillemor Bodman (M) om att bygga
vandrarhem och/eller stugby på Loppholmarna eller i dess
närhet
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Lillemor Bodman (M) föreslår i en motion daterad den 14 januari 2015 att
ett mindre vandrarhem och/eller en stugby i närheten av Loppholmarna i
Lindesberg.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 41

Dnr. 2015/30

Motion från Lillemor Bodman (M) om ett ungdomens hus
beläget på
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Lillemor Bodman (M) föreslår i en motion daterad den 14 januari 2015 att
ett ungdomens hus ska skapas på
i Lindesberg.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-02-24
KF § 42

Dnr. 2015/1

Medborgarförslag om en säkrare strandpromenad utan
gropar och stora nivåskillnader
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Margaret Lennartsdotter i Lindesberg föreslår i ett medborgarförslag
daterat den 30 december 2014 att strandpromenaden ska ses över för att
åtgärda eventuella gropar och nivåskillnader.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-02-24
KF § 43

Dnr. 2015/32

Medborgarförslag om neonreklamskylt på p-huset vid
Flugparken
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
i Lindesberg föreslår i ett medborgarförslag daterat den 19
januari 2015 att neonreklamskylten på parkeringshuset vid resecentrum i
Lindesberg tas bort.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-02-24
KF § 44

Dnr. 2015/33

Medborgarförslag om fasadmålning vid ICA-parkeringen
Beslut
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
i Lindesberg föreslår i ett medborgarförslag daterat den 19
januari 2015 att fasadmålningen, som uppfördes i samband med Paint the
city, vid ICA-parkeringen ska målas om.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 45

Dnr. 2015/34

Medborgarförslag om fartgupp istället för chikaner på
Bondskogsvägen
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
i Lindesberg föreslår i ett medborgarförslag daterat den 23
januari 2015 att de chikaner som idag är placerade på Bondskogsvägen i
Lindesberg ska bytas ut mot fartgupp.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-02-24
KF § 46

Dnr. 2014/542

Medborgarförslag om att asfaltera om Gruvgatan,
Lindesberg
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
i Lindesberg föreslår i ett medborgarförslag daterat den 17
december 2014 att Gruvgatan, från Torphyttevägen till elevhemmet, ska
asfalteras om.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 47

Dnr. 2014/303

Svar på motion från Sven Erik Larsson (M) om förtätning
av Lindesberg
Beslut
Motionen besvaras med Bergslagens miljö- och byggnämnds yttrande,
daterad den 15 december 2015.
Ärendebeskrivning
Sven-Erik Larsson (M) inkom den 10 augusti 2014 med en motion där han
föreslår att ett hyreshus ska byggas på gamla Teliatomten.
Ärendet remitterades den 7 oktober 2014 till Bergslagens miljö- och
byggnämnd.
Bergslagens miljö och byggnämnd inkom med svar på remissen den 22
december 2014 där det framkommer att tomten skulle passa bra för
hyreshus, och Bergslagens miljö- och byggnämnd ser inga problem med att
fastigheten prövas för byggnation.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta:
Motionen besvaras med Bergslagens miljö- och byggnämnds yttrande,
daterad den 15 december 2015.
_________
Meddelas för kännedom:
Bergsalgens miljö- och byggnämnd

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-02-24
KF § 48

Dnr. 2014/224

Svar på motion från Sven-Erik Larsson (M) om uppdatering
av näringslivsprogram för Lindesbergs kommun
Beslut
Arbete pågår med en strategi för kommunens näringslivsarbete. Motionen
anses därmed besvarad.
Ärendebeskrivning
Sven-Erik Larsson (M) föreslår i en motion daterad den 13 maj 2014 att
kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett nytt
uppdaterat näringslivsprogram för Lindesbergs kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2014 att remittera ärendet till
kommunstyrelsen.
Motionen skickades på remiss till Näringsliv och utveckling den 6 augusti
2014. Näringslivslivschef Merit Israelsson inkom med svar i en
tjänsteskrivelse den 7 oktober 2014 där det framkommer att:
Avgörande för att nå en bättre position när det gäller näringslivsklimatet i
kommunen är att arbetet genomsyrar hela kommunens verksamhet från
politiken till det operativa arbetet inom varje förvaltning. Det är viktigt att
såväl politiker som tjänstemän inom kommunen har insikt om betydelsen
av ett gott näringslivsklimat och hur det påverkar hela kommunens
utveckling.
Näringslivsenheten stödjer motionen och framtagande av ett
näringslivsprogram, men anser att det istället bör kallas för Strategi för
kommunens näringslivsarbete. Arbetet med framtagandet bör ske i samråd
med politiker och tjänstemän. Näringslivschefen anser att ett rimligt datum
för överlämnande av ett förslag är den 28 februari 2015.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2014 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta:
Arbete pågår med en strategi för kommunens näringslivsarbete. Motionen
anses därmed besvarad.
_________
Meddelas för kännedom:
Näringsliv och utveckling

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-02-24
KF § 49

Dnr. 2014/256

Svar på motion från Bengt Storbacka (S) om plan för
hållbar kommunal service
Beslut
Motionen besvaras med landsbygdsutvecklarens tjänsteskrivelse, daterad
den 3 oktober 2014
Ärendebeskrivning
Bengt Storbacka (S) föreslår i en motion daterad den 11 juni 2014 att
Lindesbergs kommun, under mandatperioden 2015-2018 genomför en
process i bred dialog med medborgarna för att definiera vad som är rimlig
service i Lindesbergs kommun och dess olika kommundelar. Bengt
Storbacka (S) föreslår även att ett serviceplaneringsunderlag för
kommunens verksamhet och resursfördelning på så sätt skapas.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen den 17 juni 2014.
Ärendet remitterades till Näringsliv och utveckling den 6 augusti 2014.
Landsbygdsutvecklare Christer Kallin inkom med en tjänsteskrivelse
daterad den 3 oktober 2014 där det framkommer att de metoder som
användes i Örnsköldsvik är rimilga för att definiera god kommunal service.
I den nya verksamhetsorganisationen som träder i kraft den 1 januari 2015
är det tillväxtutskottet som beslutar om mål för områdena näringsliv,
landsbygdsutveckling, kultur och fritid. Tillväxtförvaltningen kommer att
genomföra aktiviteter utifrån politiskt beslutade mål och där kan uppdraget
att arbeta för en hållbar kommunal service ingå.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2014 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta:
Motionen besvaras med landsbygdsutvecklarens tjänsteskrivelse, daterad
den 3 oktober 2014
_________
Meddelas för kännedom:
Bengt Storbacka (S)
Landsbygdsutvecklaren

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-02-24
KF § 50

Dnr. 2014/357

Svar på motion från Agneta Nilsdotter (MP) om att
förbättra för cyklisterna i Lindesbergs kommun
Beslut
Motionen besvaras med yttrande från Bergslagens miljö- och byggnämnd,
daterad den 26 november 2014.
Ärendebeskrivning
Agneta Nilsdotter (MP) har inkommit med en motion daterad den 9
september 2014. Hon föreslår att man ska undersöka vart det kan finnas
behov av cykelställ med tak och en extra kedja och att man avsätter medel i
budgeten till inköp av cykelställ med tak.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2014 att remittera ärendet
till kommunstyrelsen.
Ärendet remitterades den 7 oktober till Bergslagens miljö- och byggnämnd
för yttrande med svar senast 24 november 2014.
I remissvaret från Bergslagens miljö- och byggnämnd daterat den 26
november 2014, framgår det att hela stationsområdet kommer att ses över.
Detta innebär att cyklisternas situation kommer att förändras i och med
projektet.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 december 2014 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta:
Motionen besvaras med yttrande från Bergslagens miljö- och byggnämnd,
daterad den 26 november 2014.
_________
Meddelas för kännedom:
Bergslagens miljö- och byggnämnd

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-02-24
KF § 51

Dnr. 2014/475

Svar på interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om
Lindesbergs dricksvatten till Bergslagens kommunalteknik
och Bergslagens miljö- och byggförvaltning
Beslut
Interpellationen ställs och besvaras
Ärendebeskrivning
Agneta Nilsdotter (MP) inkom den 18 november 2014 med en
interpellation om Lindesbergs kommuns dricksvatten. Hon vill ha svar på
ett antal frågor;







Har några gifter hittats i vattenverk i Lindesbergs kommun?
Lindesbergs kommun har ett flertal vattentänkter. Är vattnet
likadant i hela kommunen?
Vad är det som kontrolleras och hur ofta?
På vilka platser kontrolleras vattnet?
Varför upplyser inte Bergslagens kommunalteknik eller
Bergslagens miljö- och byggförvaltning invånarna i Lindesbergs
kommun om att inte hälla kemikalier och dylikt i avloppet?
Har man uppmätt PFAA (perflourerande alkylsyror) någon
annanstans i Lindesbergs kommun? Har man undersökt vattnet till
exempel nedanför gamla soptippen där Räddningstjänsten hade sin
övningsplats tidigare?

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2014 att interpellationen
ställs och besvaras vid nästa sammanträde i februari.
Bergslagens kommunaltekniks ordförande Hans-Olof Hake (S) har i ett
skriftligt svar redogjort för kommunaltförbundets (BKT) svar på Agnetas
frågor.
Vid samtliga vattenverk är vattnet som levereras till abonnenterna tjänligt,
och i de fall vattnet varit otjänligt av någon anledning, som oftast handlar
om bakterier, så har användare alltid informerats om detta och åtgärder
vidtagits. Några kända gifter som resulterar i otjänligt vatten finns alltså i
skrivande stund inte. I Lindesbergs kommun finns som sagt ett flertal
vattentäkten. Inom BKT:s verksamhetsområde finns 25 stycken varav 13 i
Lindesbergs kommun. Råvattnet är inte likadant för samtliga vattentäkter.
För att redovisa vad som kontrolleras samt hur ofta hänvisar vi till
Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 men kort sagt handlar det
om en bakteriologisk och en fysikalisk kemisk analys. Vid samtliga
vattenverk tas regelbundet prover på råvattnet, utgående vatten från
Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-02-24
vattenverket samt hos ett antal användare på ledningsnätet. Samtliga
provtagningar är utformade efter Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS
2001:30 varför provtagningsfrekvensen samt analys är olika beroende av
hur många som är anslutna till verket och mycket respektive vattenverk
producerar. Till viss del genomförs riktad information till invånarna i
Lindesbergs kommun gällande utsläpp till det kommunala
avloppsledningsnätet genom den årliga almanackan som Bergslagens
kommunalteknik sammanställer. För samtliga vattentäkter har provtagning
av PFAA (perflourerade alkydsyror) genomförts under 2014.
Analysresultaten för våra vattenverk ligger under gränsen för vad som är
detekterbart, vilket vi informerat om på vår hemsida www.bergslagenskt.se i oktober 2014. Då vattnet nedan gamla soptippen inte är en
kommunal vattentäkt är detta ingen provtagningspunkt som Bergslagens
kommunalteknik undersöker.
Kristine Andersson (S) har i ett skriftligt och muntligt svar på
kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2015 redogjort för
Bergslagens miljö- och byggnämnds (BMB) svar på Agnetas frågor.
Inga gifter har hittats i vattenverket i Lindesberg. Det finns 25 vattentäckter
i Lindesbergs kommun, allt vatten är tjänligt. Kontroll sker efter
Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30. Råvattnet kontrolleras
utgående från vattenverket och hos användare på ledningsnätet.
Information om att kemikalier inte ska slängas i avloppet finns på BMB:s
webbplats samt almanackan som skickas ut till medborgarna i kommunen.
Ytvattenprover ligger under detektionsgränsen, för privata brunnar i
närheten finns ett ägaransvar för provtagning.
_________

Justerande
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2015-02-24
KF § 52

Dnr. 2015/61

Svar på interpellation från Sven-Erik Larsson (M) till
kommunstyrelsens ordförande om museiverksamheten i
Lindesberg
Beslut
Interpellationen får ställas och besvaras
Ärendebeskrivning
Sven-Erik Larsson (M) inkom den 4 februari 2015 med en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande. Sven-Erik Larsson (M) undrar om
kommunen letar efter nya lokaler till museet och vad denna flytt kommer
att kosta. Han undrar även om beredningen för kultur- och fritidfrågor fått
ta del av eventuella flyttplaner.
Kommunstyrelsens ordförande, Irja Gustavsson (S), besvarar Sven-Erik
Larssons (M) interpellation skriftligt och muntligt. Kommunstyrelsen gav i
uppdrag till en arbetsgrupp att utreda och föreslå praktiska åtgärder för att
utveckla det uppdrag som Besök Linde AB fått av kommunfullmäktige.
Arbetsgruppen gjorde bedömningen att Stripa har stor utvecklingspotential,
inte minst i ett turistiskt perspektiv. Utvecklingen bör ske i nära samverkan
med Intresseföreningen Bergslaget och länsstyrelse. Där förordnade
arbetsgruppen också att museiverksamheten skulle placeras under
tillvästutskottet och att tjänsten som museiintendent, placeras på biblioteket
i Lindesberg samt att man skulle hitta en ny plats för förvaringen av
samtliga museiföremål inom Lindesbergs tätort. Kommunstyrelsen antog
arbetsgruppens förslag den 28 oktober 2014.
Irja Gustavsson (S) svarar även att arbetet med ett gemensamt Bergslags
arkiv fortsätter. De nya beredningarna har inte delgetts några tankar
eftersom de inte varit aktiva förens år 2015.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KF § 53

Meddelanden
Beslut
Redovisning av meddelanden enligt bifogad förteckning läggs till
handlingarna
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-02-24
KF § 54

Dnr. 2015/79

Motion från Mats Seijboldt (SD) och Per Söderlund (SD) om
informationsskyltar vid riks- och länsväg
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Mats Seijboldt (SD) och Per Söderlund (SD) inkom den 19 februari 2015
med en motion om informationsskyltar vid riks- och länsväg.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-02-24
KF § 55

Dnr. 2015/91

Val av vice ordförande till Överförmyndarnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun föreslår att Ljusnarsbergs
kommun för perioden 2015-2018 utser:
Bertil Jansson (M)

Ärendebeskrivning
Valberedningen beslutade den 24 februari 2015 att föreslår Bertil Jansson
(M) till vice ordförande i Överförmyndarnämnden.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Ljusnarsbergs kommun

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 56

Dnr. 2015/81

Motion från Linda Svahn (S) och Susanne Karlsson (C) om
framtagande av en trästrategi för byggande av bostäder,
skolor och andra fastigheter
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Linda Svahn (S) och Susanne Karlsson (C) inkom den 24 februari 2015
med en motion om framtagande av en trästrategi för byggande av bostäder,
skolor och andra fastigheter.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 57

Dnr. 2015/82

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om
biblioteket i Ramsberg
Beslut
Den enkla frågan ställs och besvaras.
Ärendebeskrivning
Agneta Nilsdotter (M) inkom den 20 februari 2015 med en enkel fråga till
kommunstyrelsens ordförande om biblioteket i Ramsberg. Agneta
Nilsdotter (MP) undrar om kommunstyrelsens ordförande kommer att
arbeta för att Ramsberg ska få ha ett folkbibliotek.
Kommunstyrelsens ordförande, Irja Gustavsson (S), besvarar Agneta
Nilsdotters (MP) fråga med att det i budgeten för 2016 inte finns medel
avsatta för biblioteket i Ramsberg. Svenska kyrkan som äger bibliotekets
lokaler har sagt upp hyresavtalet med biblioteket. Irja Gustavsson (S)
meddelar att biblioteksverksamhet i någon form kommer att finnas i
Ramsberg.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 58

Dnr. 2015/92

Val av ersättare till Bergslagens kommunalteknik
Beslut
För perioden 2015-2018 utses:
Ingrid Åberg (KD)

Beslutet ersätter tidigare beslut taget av kommunfullmäktige §216/2014 om
att Markus Lundin (KD) ska väljas till ersättare i Bergslagens
kommunalteknik
Ärendebeskrivning
Den 16 december 2014 beslutade kommunfullmäktige att utse Markus
Lundin (KD) till ersättare i Bergslagens kommunalteknik.
I efterhand har det upptäckts att detta val inte är möjligt eftersom Markus
Lundin (KD) inte är invald i kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun.
Enligt kommunallagens 4 kap 23 a §: En förbundsmedlem får till ledamot
eller ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling välja endast
den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Bergslagens kommunalteknik

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-24
KF § 59

Dnr.2015/85

Enkel fråga från Agneta Nilsdotter (MP) till
kommunstyrelsens ordförande om jämnställd snöröjning
Beslut
Frågan ställs och besvaras.
Ärendebeskrivning
Agneta Nilsdotter inkom den 24 februari 2015 med en enkle fråga till
kommunstyrelsens ordförande om jämnställd snöröjning. Agneta Nilsdotter
(M) undrar om Lindesbergs kommun har jämnställd snöröjning.
Kommunstyrelsens ordförande, Irja Gustavsson (S), svarar Agneta
Nilsdotter (MP) att kommunen inte har jämnställd snöröjning.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

