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Ledamöter
Bengt Storbacka (S)
Fredrik Lindmark (M)
Tuula Marjeta (C)
Margareta Ahlm (S)
Daniel Andersson (S)
Linda Andersson (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)
Linda Svahn (S)
Ulf Axelsson (V)
Gunilla Remnert (V)
Jonas Kleber (C)
Anders Persson (C)
Christina Pettersson (C)
Lillemor Bodman (M)
Jan Hansson (M)
Sven-Erik Larsson (M)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Anniette Lindvall (M)
Anna Öfverström (M)
Agneta Nilsdotter (MP)
Birgitta Duell (SD)
Thord Durnell (SD)
Pamela Hopkins (SD)
Jan Marne (SD)
Vakant 1 (SD)
Mats Seijboldt (SD)
Per Söderlund (SD)
Virosa Viberg (SD)
Tjänstgörande ersättare
Pia Sternheden (S) för Annamaria Ericsson (S)
Hans-Olof Hake (S) för Kristine Andersson (S)
Joacim Hermansson (S) för Farhia Ahmed Shekh (S)
Ulla Lundqvist (S) för Arnold Bengtsson (S)
Johan Andersson (C) för Susanne Karlsson (C)
Björn Pettersson (C) för Jenny Larsson (C)
Hlödur Bjarnason (KD) för Ingrid Åberg (KD)
Per Carlström (FP) för Göran Gustavsson (-)
Andreas Funk (SD) för Bengt Evertsson (MP)
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Ärendeförteckning
§ 60/2015

Tyst minut till minne av Anders Rapp (SD)

§ 61/2015

Allmänhetens frågestund

§ 62/2015

Information från Arvika kommun om arbetet med
kommunfullmäktigeberedningar

§ 63/2015

Personalekonomiskt bokslut 2014

§ 64/2015

Presentation av ledamöter

§ 65/2015

Detaljplan för

§ 66/2015

Revisionsberättelse 2014 för Nerikes Brandkår

§ 67/2015

Årsredovisning 2014 för Nerikes Brandkår

§ 68/2015

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 18 mars 2015

§ 69/2015

Medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 18 mars 2015

§ 70/2015

Revidering av reglemente för Kommunalt råd för personer med
funktionsnedsättning

§ 71/2015

Revidering av reglemente för Stipendium för årets eldsjäl

§ 72/2015

Revidering av reglemente för Byggnadsvårdsstipendium för Lindesbergs
kommun

§ 73/2015

Revidering av arkivreglemente

§ 74/2015

Revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna gällande grävning och
schaktning för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun

§ 75/2015

Svar på motion från Thord Durnell (SD) och Magnus Ingwall (SD) om
kommunalt finansierat ridhus åt föreningen Linde Ridskola

§ 76/2015

Svar på motion från Sven Erik Larsson (M) om Kristinavägen

§ 77/2015

Svar på motion från Anders Ceder (S) om Kyrkberget i Lindesberg som
stadspark

§ 78/2015

Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om utökning av antalet ledamöter i
beredningen för lokal utveckling
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i Lindesberg
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§ 79/2015

Svar på motion från Christina Pettersson (C) om att skapa en
pensionärsvårdcentral i Lindesberg

§ 80/2015

Medborgarförslag om användning av tingshuset

§ 81/2015

Medborgarförslag om förändring av kommunens bidragspolicy

§ 82/2015

Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om riktlinjer för konst i det offentliga
rummet

§ 83/2015

Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om utformande av trädplan

§ 84/2015

Meddelanden

§ 85/2015

Avsägelse från Lars Ivarsson (SD) som ersättare i kommunfullmäktige

§ 86/2015

Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om en cykelled, gångled och ridled runt
Råsvalen

§ 87/2015

Motion från Agneta Nilsdotter och Bengt Evertsson (MP) om att rusta upp
kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg

§ 88/2015

Motion från Jan Hansson (M) om ställplats i Lindesberg

§ 89/2015

Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) till socialnämndens ordförande om
korttidsplatser inom LSS

§ 90/2015

Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) till kommunstyrelsens ordförande om
integration

§ 91/2015

Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) till ordförande i barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden om vaktmästeri

§ 92/2015

Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om miljövänlig byggnation av
högstadieskola i Lindesberg

§ 93/2015

Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om skräpplockardag

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 60

Tyst minut till minne av Anders Rapp (SD)
Kommunfullmäktige den 14 april 2015 inleds med en tyst minut till minne
av Anders Rapp (SD) som avlidit.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

5
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 61

Allmänhetens frågestund
Här får medborgare i Lindesbergs kommun möjlighet att ställa frågor till
kommunens politiker.
Ingen från allmänheten ställde frågor till politikerna.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

6
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 62

Information från Arvika kommun om arbete med
kommunfullmäktigeberedningar
Kommunfullmäktiges ordförande i Arvika kommun, Sten Fransson, och
ordförande i kommunfullmäktiges framtidsgrupp Tillväxt i Arvika
kommun, Carina Bönström, informerade om Arvikas arbete med
kommunfullmäktigeberedningar.
Arvika kommun har haft kommunfullmäktigeberedningar sedan år 2006
och har idag två beredningar igång; framtidsgruppen Tillväxt och
kompetens samt framtidsgruppen för Trivsel, trygghet och bärkraft. Arvika
kommun har genom dessa beredningar genomfört ungefär 1 000 samtal per
år med medborgare i kommunen.
Lindesbergs kommuns kommunfullmäktigeberedningar ska påbörja sitt
arbete under hösten 2015. Målområdesberedningarna ska arbeta utifrån två
mål i kommunens utvecklingsstrategi Vision 2025; Attraktivitet och
infrastruktur samt Demokrati, integration och internationella kontakter.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår till kommunfullmäktiges
sammanträde i maj 2015 vilka uppdrag målområdesberedningarna ska få
utifrån varsitt inriktningsmål för respektive mål.
Val av ledamöter till målområdesberedningarna tas av kommunfullmäktige
i maj 2015, nomineringar ska vara kanslienheten tillhanda senast den 5 maj.
Målområdesberedningarna delredovisar för kommunfullmäktige i februari
2016. Slutredovisning sker i rapportform och presenteras för
kommunfullmäktige i juni 2016.
_________
Meddelas för kännedom:
Samtliga ledamöter

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 63

Dnr. 2015/131

Personalekonomiskt bokslut 2014
Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ambitionen med ett personalekonomiskt bokslut är att redovisningen ska
utgöra en grund för dialog och analys för att därefter kunna ta strategiska
beslut om framtidens inriktning av personalpolitiska frågor.
1 november 2014 hade Lindesbergs kommun 1 800 tillsvidareanställda,
vilket var 26 fler än 2013. 83% av kommunens medarbetare var då kvinnor
och 17% män. Under 2014 slutade 172 medarbetare av olika anledningar
sin anställning vid Lindesbergs kommun.
35% av kommunens medarbetare arbetade inom skola och barnomsorg.
39% av kommunens medarbetare arbetade inom vård och omsorg.
64% av kommunens medarbetare var heltidsanställda den 1 november
2014, genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 89,8% och bland
män 95,1%.
Medelåldern för kommunens medarbetare var 47 år.
Kvinnors meddelön var 88,5% av männens och sjukfrånvaron var 4,77 %
av ordinarie arbetstid.
Kommunstyrelsen beslutade den 24 mars 2015 att de tagit del av det
personalekonomiska bokslutet och överlämnar det till kommunfullmäktige.
_________
Meddelas för kännedom:
Personalchefen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 64

Presentation av ledamöter
Under våren kommer varje ordinarie ledamot få två minuter i talarstolen för
att presentera sig själv och berätta om sina förhoppningar inför
mandatperioden 2014-2018.
De som kommer att gavs möjlighet vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 14 april var:
Anders Ceder (S)
Irja Gustavsson (S)
Linda Svahn (S)
Linda Andersson (S)
Daniel Andersson (S)
Moa Fohlin (S)
Zaki Habib (S)
Kristine Andersson (S)
John Omoomian (S)
Victoria Johansson (S)
Lennart Olsson (S)
Margareta Ahlm (S)
Jonas Bernström (S)
Farhia Ahmed (S)
Arnold Bengtsson (S)
AnnaMaria Ericsson (S)
Nafih Mawlod (S)
Zaki Habib (S), Kristine Andersson (S), John Omoomian (S), Margareta
Ahlm (S), Farhia Ahmed (S), Arnold Bengtsson (S) och AnnaMaria
Ericsson (S) presenterade sig inte vid detta sammanträde.
_________
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 65

Detaljplan

Dnr. 2014/294

m fl

i Lindesberg

Beslut
Detaljplan för

m fl

i Lindesberg antas.

Ärendebeskrivning
Bergslagens miljö- och byggförvaltning har på uppdrag av Lindesbergs
kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för
m fl
.
Det har även upprättats ett avtal mellan Per Eriksson, via företaget Eriksson
fastigheter i Lindesberg AB och Lindesbergs kommun gällande markköp.
Eriksson fastigheter i Lindesberg AB får i enlighet med aktuellt avtal köpa
den mark som krävs för att genomföra detaljplanen av kommunen.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och handel i de
befintliga fabriksbyggnaderna samt komplettering av bostadsbebyggelse
och förskola kring de befintliga byggnaderna.
Detaljplanen har varit föremål för samråd under perioden 10 juli 2014 - 8
september 2014. Reviderade planhandlingar samt samrådsredogörelsen har
skickats ut till berörda sakägare i samband med granskning 15 december
2014 – 23 januari 2015. Kungörelse för granskning har skett i Nerikes
Allehanda 13 och 17 december 2014.
Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande meddelat att: ”Länsstyrelsen
bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu
kända förhållanden att frågor som berör människors hälsa måste lösas i
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande av detaljplanen inte
ska prövas av Länsstyrelsen.”
Antagandehandlingen har reviderats utifrån Länsstyrelsens synpunkter.
Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade den 19 februari 2015 att
tillstyrka detaljplanen för
m fl
i Lindesberg,
Lindesbergs kommun, Örebro län och överlämna den till Lindesbergs
kommun för antagandeprövning.
Kommunstyrelsen beslutade den 24 mars 2015 att föreslår
kommunfullmäktige besluta:
Detaljplan för

Justerande

m fl

Utdragsbestyrkande

i Lindesberg antas.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-14
Ledamöternas förslag till beslut
Jonas Kleber (C), Agneta Nilsdotter (MP), Pär-Ove Lindqvist (M), Linda
Svahn (S), Mats Seijboldt (SD), Ulf Axelsson (V), Per Carlström (FP) och
Hlödur Bjarnason (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsen förslag om att
anta detaljplanen.
_________
Meddelas för åtgärd:
Bergslagens miljö- och byggförvaltning
Meddelas för kännedom:
Näringslivsenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 66

Dnr. 2015/141

Revisionsberättelse 2014 för Nerikes Brandkår
Beslut
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i kommunalförbundet
Nerikes Brandkår beviljas ansvarsfrihet för den bedrivna verksamheten
2014.
Ärendebeskrivning
Revisorerna i kommunalförbundet Nerikes Brandkår inkom den 3 mars
2015 med revisionsberättelse för verksamheten år 2014.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning
för 2014 godkänns.
_________
Meddelas för kännedom:
Nerikes brandkår

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 67

Dnr. 2015/145

Årsredovisning 2014 för Nerikes Brandkår
Beslut
Kommunalförbundet Nerikes Brandkårs årsredovisning för år 2014
godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Nerikes Brandkår inkom den 26 mars 2015 med
årsredovisning för år 2014.
_________
Meddelas för kännedom:
Nerikes Brandkår

Justerande

Utdragsbestyrkande

13
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 68

Dnr. 2015/123

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den
18 mars 2015
Beslut
De motioner som inte är slutbehandlade redovisas till kommunfullmäktige
enligt förteckning från den 18 mars 2015.
Ärendebeskrivning
Enligt § 29 i Arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen
vid fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisa de motioner
som inte har beretts färdigt.
Kommunstyrelsens kansli har i en förteckning redovisat de motioner som
inte är slutbehandlade per den 18 mars 2015.
Kommunstyrelsen beslutade den 24 mars 2015 att de motioner som inte är
slutbehandlade redovisas till kommunfullmäktige enligt förteckning från
den 18 mars 2015.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 69

Dnr. 2015/132

Medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 18 mars
2015
Beslut
Medborgarförslag överlåtna till nämnder redovisas till kommunfullmäktige
enligt förteckning från den 18 mars 2015.
Ärendebeskrivning
Enligt § 32 i Arbetsordningen för kommunfullmäktige ska det vid
fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisas de
medborgarförslag som överlåtits till nämnder att besvara.
Kommunstyrelsens kansli har i en förteckning redovisat de
medborgarförslag som är överlämnade till nämnder per den 18 mars 2015.
Kommunstyrelsen beslutade den 24 mars 2015 att medborgarförslag
överlåtna till nämnder redovisas till kommunfullmäktige enligt förteckning
från den 18 mars 2015.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 70

Dnr. 2015/74

Revidering av reglemente för Kommunalt råd för personer
med funktionsnedsättning
Beslut
Ärendet återremiteras för att utreda möjligheterna att utse sju ledamöter till
rådet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 16 december 2014 § 241/2014 revidering
av reglemente för kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning.
Rådet är hela kommunens referensorgan i alla frågor och är organisatoriskt
knutet till kommunstyrelsen.
Enligt § 3 a) ska rådet bestå av sju förtroendevalda ledamöter varav en
representant från kommunstyrelsen, en representant vardera för
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, tillväxtutskottet
Bergslagens miljö- och byggförvaltning och räddningstjänsten.
I och med den nya politiska organisationen som trädde i kraft den 1 januari
2015, försvann kultur- och fritidsnämnden och arbetsmarknadsnämnden,
som tidigare hade varsin representant och deras ansvarsområden hamnade
under tillväxtutskottet. Tillväxtutskottet är ett utskott under
kommunstyrelsen, som redan är representerat i rådet. Därför bör rådets
sammansättning ändras till att bestå av fem ledamöter istället för av sju
ledamöter.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2015 föreslå
kommunfullmäktige att besluta:
Revidering av reglemente för kommunalt råd för personer med
funktionsnedsättning antas enligt kanslienhetens förslag, daterat den 19
februari 2015.
Ledamöternas förslag till beslut
Ulf Axelsson (V) föreslog att ärendet återremitteras för att utreda
möjligheterna att utse sju ledamöter till rådet.
Irja Gustavsson (S) och Agneta Nilsdotter (MP) föreslog bifall till Ulf
Axelssons (V) förslag om återremiss.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-14
Beslutsgång
Ordförande ställde förslaget om återremiss mot förslaget att ärendet ska
avgöras idag och fann att kommunfullmäktige beslutat att ärendet inte ska
avgöras idag.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 71

Dnr. 2015/72

Revidering av reglemente för Stipendium för årets eldsjäl
Beslut
Revidering av reglemente för stipendium till årets eldsjäl antas enligt
kanslienhetens förslag, daterat den 19 februari 2015.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 22 februari 2012 § 68/2012 reglemente för
stipendium till årets eldsjäl. Stipendiet utdelas enligt reglementet som
belöning, stöd eller uppmuntran till en person eller grupp av personer som
genom sitt ideella engagemang har bidragit till lokal utveckling inom
kultur- och fritidsområdet samt varit inspiratör och förebild för andra.
Lindesbergs kultur- och fritidsnämnd har tidigare varit stipendienämnd för
årets eldsjäl. I och med den politiska organisationsförändringen som trädde
i kraft den 1 januari 2015 försvann kultur- och fritidsnämnden, och dess
ansvarsområde hamnade under det nya tillväxtutskottet. Därför föreslås
tillväxtutskottet bli stipendienämnd för årets eldsjäl.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2015 föreslå
kommunfullmäktige att besluta:
Revidering av reglemente för stipendium till årets eldsjäl antas enligt
kanslienhetens förslag, daterat den 19 februari 2015.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Kulturenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 72

Dnr. 2015/73

Revidering av reglemente för Byggnadsvårdsstipendium
Beslut
Revidering av reglemente för byggnadsvårdsstipendium för Lindesbergs
kommun antas enligt kanslienhetens förslag, daterat den 19 februari 2015.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 16 maj 2008 § 56/2008 reglemente för
byggnadsvårdsstipendium för Lindesbergs kommun. Stipendiet delas enligt
reglementet ut som belöning för insatser i syfte att bevara historiskt
värdefull byggnadskultur i Bergslagen.
Stipendiet ska delas ut till person eller personer i Lindesbergs kommun som
respektfullt restaurerar och återställer hus eller byggnader till ursprungligt
skick.
Lindesbergs kommuns kultur- och fritidsnämnd har tidigare varit
stipendienämnd för byggnadsvårdsstipendiet. I och med den nya politiska
organisationen som trädde i kraft den 1 januari 2015 försvann kultur- och
fritidsnämnden, och dess ansvarsområden hamnade istället under det nya
tillväxtutskottet. Därför föreslås tillväxtutskottet bli stipendienämnd för
byggnadsvårdsstipendium i Lindesbergs kommun.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2015 föreslå
kommunfullmäktige att besluta:
Revidering av reglemente för byggnadsvårdsstipendium för Lindesbergs
kommun antas enligt kanslienhetens förslag, daterat den 19 februari 2015.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Kulturenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 73

Dnr. 2015/26

Revidering av arkivreglemente
Beslut
Revidering av arkivreglemente antas enligt kommunarkivets förslag,
daterad den 12 januari 2015.
Ärendebeskrivning
Kommunarkivet inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 12 januari 2015
där de önskar få delegation att vid behov göra uppdateringar av
dokumenthanteringsplaner och ta gallringsbeslut enligt gällande
lagstiftning.
I tjänsteskrivelsen framkommer det att kommunens organisation är i
ständig förändring där nya handlingstyper och mediebärare ständigt
tillkommer. Arkivpersonalen vill därför kunna göra löpande uppdateringar i
dokumenthanteringsplanen istället för att kommunstyrelsen ska ta beslut
om varje ny handling som ska föras in i dokumenthanteringsplanen.
Tillsammans med tjänsteskrivelsen inkom kommunarkivet med ett förslag
till reviderat arkivreglemente.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2015 föreslå
kommunfullmäktige att besluta:
Revidering av arkivreglemente antas enligt kommunarkivets förslag,
daterad den 12 januari 2015.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 74

Dnr. 2014/545

Revidering av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna
gällande grävning och schaktning för Hällefors, Nora,
Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun
Beslut
Revidering av § 6, i de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna, enligt
förslag från Bergslagens kommunalteknik godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunerna Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors lokala
ordningsföreskrifter skiljer sig åt på flera punkter, bland annat § 6
schaktning, grävning med mera.
Direktionen för Bergslagens kommunalteknik beslutade den 12 december
2014 att föreslå Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun att
revidera i de ”allmänna lokala ordnings-föreskrifterna” § 6 gällande
grävning och schaktning i Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs
kommun.
Direktionen föreslår att:
§ 6 kompletteras med:
Grävtillstånd krävs för alla schaktningsarbeten i kommunal mark. Ansökan
ska vara inkommen till bergslagens kommunalteknik senast 10 arbetsdagar
före varje arbetes igångsättande.
Arbeten som innebär påverkan på trafiken ska ha en godkänd TA-plan.
Trafikanordningsplan ska upprättas och insändas till Bergslagens
kommunalteknik för godkännande. I övrigt hänvisas till ”Anvisningar för
schaktningsarbeten i gatumark” respektive ”Anvisningar för
Schaktningsarbeten i parkmark.”
Förvaltningen får i uppdrag av direktionen att ta fram förslag på taxa
gällande handläggning av schakttillstånd. Taxan godkänns av direktionen
och antas sedan av respektive kommun.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige besluta:
Lindesbergs kommun reviderar i de ”allmänna lokala ordningsföreskrifterna” § 6 gällande grävning och schaktning i Hällefors, Nora,
Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommun.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2015-04-14
§ 6 kompletteras med:
Grävtillstånd krävs för schaktningsarbeten i kommunal mark. Ansökan ska
vara inkommen till Bergslagens kommunalteknik senast tio arbetsdagar
före varje arbetes igångsättande.
Arbeten som innebär påverkan på trafiken ska ha en godkänd TA-plan.
Trafikanordningsplan ska upprättas och insändas till Bergslagens
kommunalteknik för godkännande. I övrig hänvisas till ”Anvisningar för
schaktningsarbeten i gatumark” respektive ”Anvisningar för
schaktningsarbeten i parkmark”.
_________
Meddelas för kännedom:
Bergslagens kommunalteknik

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 75

Dnr. 2014/384

Svar på motion från Thord Durnell (SD) och Magnus
Ingwall (SD) om kommunalt finansierat ridhus åt föreningen
Linde Ridskola
Beslut
Motionen besvaras med att en utredning av ridskoleverksamheten i
Lindesberg är påbörjad och ska presenteras för tillväxtutskottet senast i
november 2015.
Ärendebeskrivning
Magnus Ingwall (SD) och Thord Durnell (SD) inkom den 23 september
2014 med en motion daterad den 15 juni 2014. I motionen föreslår de att
kommunen ska:




Granska möjligheten att finansiera och bygga nytt ridhus åt
Föreningen Linde Ridskola (FLR) som har godkända tävlingsmått
för lektioner och tävlingar
Granska möjligheten att handikappanpassa anläggningen, Norslund
gård
Finansiera, bygga och slutligen hyra ut ett nytt ridhus med
godkända tävlingsmått (20*60m) åt FLR för lektioner, tävlingar och
annan aktivitet i samband med ridsport.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2014 att remittera motionen
till kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 20 november 2014 att uppdra till
fritidskonsulenten att inkomma med ett svar på motionen till nämndens
sammanträde i december 2014.
Fritidskonsulenten inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 4 december
2014. I tjänsteskrivelsen framgår att:
Kultur- och fritidsförvaltningen har fört en diskussion, i över ett år, med
Föreningen Linde Ridskola om möjligheterna att bygga ett nytt ridhus i
Norslund. Föreningen har under senaste året fått hjälp av SISU
Idrottsutbildarnas ridsportkonsulent som bistått det interna arbete som
inletts av föreningen för att förbättra och utveckla föreningens verksamhet
samt komma tillrätta med föreningens dåliga ekonomi. Föreningen Linde
Ridskola har under 2014 gjort stora förbättringar och ökat antalet ridande
vilket också har förbättrat föreningens ekonomi.
Ett eventuellt nytt ridhus kommer att vara handikappanpassat.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Nyligen har diskussionen om att bygga ett nytt ridhus tagits upp igen av
föreningen eftersom de nu tycker att föreningen har kommit tillrätta med
flera av de brister som föreningen tidigare hade. Kultur- och
fritidsförvaltningen har tillsammans med föreningen tittat på möjligheten
att söka medel från Allmänna arvsfonden som grund för att bygga ett nytt
ridhus i Norslund.
I och med den politiska organisationsförändringden som trädde i kraft 1
januari 2015, och kultur- och fritidsnämnden försvann, övertog
tillväxtutskottet ärendet.
Tillväxtutskottet beslutade den 12 februari 2015 att uppdra åt
tillväxtförvaltningen att:


Utreda vilka alternativa lösningar andra kommuner har använt sig
av och vilka olika modeller av lösningar som kan vara aktuella för
ridskoleverksamheten i Lindesbergs kommun.



Utreda om Föreningen Linde Ridskola tillsammans med allmänna
arvsfonden kan hitta finansieringsförslag till ett nytt ridhus.



Återrapportering ska ske till tillväxtutskottet i två omgångar, senast
i juni 2015 samt november 2015.

Tillväxtutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige
beslutar att motionen besvaras med att en utredning av
ridskoleverksamheten i Lindesberg är påbörjad och ska presenteras för
tillväxtutskottet senast i november 2015.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige besluta:
Motionen besvaras med att en utredning av ridskoleverksamheten i
Lindesberg är påbörjad och ska presenteras för tillväxtutskottet senast i
november 2015.
_________
Meddelas för kännedom:
Thord Durnell (SD)
Magnus Ingwall (SD)

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-04-14
KF § 76

Dnr. 2014/355

Svar på motion från Sven Erik Larsson (M) om
Kristinavägen
Beslut
Motionen besvaras med yttrande från trafikenheten, Bergslagens miljö- och
byggförvaltning, daterad den 9 januari 2015.
Ärendebeskrivning
Sven Erik Larsson (M) har inkommit med en motion daterad den 8
september 2014. Han föreslår att en ny trafikplan för Lindesbergs tätort tas
fram.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2014 att remittera ärendet
till kommunstyrelsen.
Motionen remitterades den 7 oktober 2014 till Bergslagens miljö- och
byggnämnd för yttrande. Mats Liedstig på trafikenheten, Bergslagens
miljö- och byggförvaltning inkom med yttrande den 2 februari 2015 där det
framkommer att arbetet med att ta fram en ny trafikplan är påbörjad och
upphandling av konsult är det som sker nu. När upphandling av konsult är
färdig kommer arbetet med en ny trafikplan att starta.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige besluta:
Motionen besvaras med yttrande från trafikenheten, Bergslagens miljö- och
byggförvaltning, daterad den 9 januari 2015.
_________
Meddelas för kännedom:
Bergslagens miljö- och byggförvaltning

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 77

Dnr. 2014/298

Svar på motion från Anders Ceder (S) om Kyrkberget i
Lindesberg som stadspark
Beslut
Motionen besvaras med att kommunfullmäktige den 24 februari 2015
beslutade att Kyrkberget fortsättningsvis ska utgöra parkområde.
Ärendebeskrivning
Anders Ceder (S) föreslår i en motion daterad 6 augusti 2014 att
Kyrkberget ska få status som stadspark enligt plan- och bygglagen.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2014 att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari 2015 att föreslår
kommunfullmäktige besluta:
Anders Ceders (S) motion besvaras med kommunstyrelsens beslut från den
27 januari 2015, där kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att området Kyrkberget även fortsättningsvis ska utgöra parkområde och
upphäver inriktningsbeslutet från den 14 februari 2012 om att Kyrkberget
ska skyddas som naturreservat.
_________
Meddelas för kännedom:
Kommunchefen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KF § 78

Dnr. 2014/474

Svar på motion från Bengt Evertsson (MP) om utökning av
antalet ledamöter i beredningen för lokal utveckling
Beslut
Motionen besvaras med kommunchefens tjänsteskrivelse daterad den 20
januari 2015.
Ärendebeskrivning
Bengt Evertsson (MP) inkom den 18 november 2014 med en motion om
utökning av antalet ledamöter i beredningen för lokal utveckling. Han
föreslår att antalet ledamöter i beredningen för lokal utveckling utökas från
nuvarande fem ledamöter till sju eller åtta ledamöter.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2014 att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Kommunchefen inkom den 20 januari 2015 med en tjänsteskrivelse där det
framgår att kommunfullmäktige beslutade om en ny politiskt organisation i
juni 2014 vars syfte är att skapa en mer kostnadseffektiv politisk och
förvaltningsmässig organisation. De områden som den nytillsatta
beredningen ska arbeta med ingår i uppdragen för kommunstyrelsens
utskott för stöd och strategi och tillväxtutskottet.
Enligt beslut om ny organisation ska den utvärderas under första halvåret
2017. Kommunchefen föreslår att ingen förändring i antal ledamöter i
beredningen för lokal utveckling ska ske i avvaktan på utvärderingen.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari 2015 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta: Motionen besvaras med kommunchefens
tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2015.
Ledamöternas förslag till beslut
Agneta Nilsdotter (MP) föreslår bifall till Bengt Everssons motion om att
antalet ledamöter i beredningen för lokal utveckling ska utökas till sju eller
åtta ledamöter.
Ulf Axelsson (V) och Inger Griberg (MP) föreslår bifall till Agneta
Nilsdotters (MP) förslag.
Irja Gustavsson (S), Per Söderlund (SD), Jan Hansson (M) och Jonas
Kleber (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag om att avvakta

Justerande

Utdragsbestyrkande
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utvärdering av ny organisation innan eventuella förändringar görs i
organisationen.
Beslutsgång
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot Agneta Nilsdotters
(MP) förslag och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Agneta Nilsotter (MP) och Inger Griberg (MP) reserverade sig mot beslutet
till förmån för Agneta Nilsdotters (MP) förslag.
_________
Meddelas för kännedom:
Bengt Evertsson (MP)
Kommunchefen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-02-24
KF § 79

Dnr. 2014/346

Svar på motion från Christina Pettersson (C) om att skapa
en pensionärsvårdcentral i Lindesberg
Beslut
Motionen besvaras med socialchefens tjänsteskrivelse, daterad den 21
oktober 2014
Ärendebeskrivning
Christina Pettersson (C) inkom med en motion daterad den 2 september
2014.
Hon föreslår att Lindesbergs kommun aktivt ska arbeta för att nya
vårdcentralen i kvarteren Bulten kommer att innehålla en speciell
Pensionärsvårdcentral (PVC).
Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2014 att remittera ärendet
till kommunstyrelsen. Ärendet remitterades den 7 oktober 2014 till
Socialnämnden för yttrande med svar senast den 3 november 2014.
Förvaltningschef Madde Gustafsson har i en tjänsteskrivelse daterad den 21
oktober 2014 besvarat motionen. I hennes svar framkommer det att
primärvården har för avsikt att bygga en ny vårdcentral i kvarteret Bulten.
Diskussioner förs redan med primärvården kring gemensamma
verksamhetsomården som ska inrymmas i den nya vårdcentralen, bland
annat familjecentralen. Det för även diskussioner med fastighetsbolaget
LIBO gällande alternativa bostäder för äldre personer som inryms i samma
fastighet.
Socialförvaltningen ser positivt på Centerpartiets förslag och har för avsikt
att lyfta fram dessa tankar tillsammans med andra gemensamma
verksamhetsområden där de ser att samarbetet främjar kommuninnevånarna
i Lindesberg.
Socialnämnden beslutade den 23 oktober 2014 att anta förvaltningens svar
på motionen som sitt och överlämna detta till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2014 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta: Motionen besvaras med socialchefens
tjänsteskrivelse, daterad den 21 oktober 2014
_________
Meddelas för kännedom:
Socialchefen
Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-04-14
KF § 80

Dnr. 2015/90

Medborgarförslag om användning av Tingshuset
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
i Lindesberg föreslår i ett medborgarförslag, inlämnat den
27 mars 2015, att Lindesbergs kommun ska köpa Tingshuset i Lindesberg.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KF § 81

Dnr. 2015/102

Medborgarförslag om förändring av kommunens
bidragspolicy
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
i Frövi föreslår i ett medborgarförslag, daterat den 2 mars
2015, att en revidering av Regler och villkor för föreningsbidrag ska
genomföras. I dagens Regler och villkor för föreningsbidrag får inte bidrag
beviljas för religiös, social eller politisk verksamhet.
föreslår att religiös verksamhet ska ges möjlighet att beviljas bidrag.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-04-14
KF § 82

Dnr. 2015/167

Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om riktlinjer för konst i
det offentliga rummet
Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Agneta Nilsdotter (MP) inkom den 1 april 2015 med en motion där hon
föreslår att riktlinjer för konst i det offentliga rummet ska tas fram.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-04-14
KF § 83

Dnr. 2015/169

Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om utformande av
trädplan
Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Agneta Nilsdotter (MP) föreslår i en motion inlämnad den 1 april 2015 att
en trädplan för centrala Lindesberg ska tas fram.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KF § 84

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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-04-14
KF § 85

Dnr. 2015/197

Avsägelse från Lars Ivarsson (SD) som ersättare i
kommunfullmäktige
Beslut
Lars Ivarssons (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige godkänns,
Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i
Örebro län för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Lars
Ivarsson (SD).
Ärendebeskrivning
Lars Ivarsson (SD) utsågs till ny ersättare i kommunfullmäktige efter ny
röstsammanräkning hos Länsstyrelsen den 30 mars 2015.
Lars Ivarsson (SD) överklagade Länstyrelsens beslut den 2 april 2015 med
motivering att hans jobb inte gör det möjligt att vara politiskt aktiv.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Länsstyrelsen i Örebro län

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

36

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 86

Dnr. 2015/176

Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om en cykelled, gångled
och ridled runt Råsvalen
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Agneta Nilsdotter (MP) föreslår i en motion daterad den 13 april 2015 att
en cykelled, gångled och ridled runt Råsvalen ska skapas.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-04-14
KF § 87

Dnr. 2015/177

Motion från Agneta Nilsdotter och Bengt Evertsson (MP) om
att rusta upp kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Agneta Nilsdotter (MP) och Bengt Evertsson (MP) föreslår i en motion
daterad den 12 april 2015 att:






Kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg ska kulturminnesmärkas
Planering av en upprustning av banan ska påbörjas
Pengar ska sökas från Länsstyrelsen
Andra bidrag ska sökas
Upprustningen kan ske som ett arbetsmarknadsprojekt under
kompetent ledning
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KF § 88

Dnr. 2015/199

Motion från Jan Hansson (M) om ställplats i Lindesberg
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Jan Hansson (M) inkom den 14 april 2015 med en motion om
iordningställande av ställplats i Lindesberg.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KF § 89

Dnr. 2015/204

Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) till
socialnämndens ordförande om korttidsplatser inom LSS
Beslut
Interpellationen får ställas vid nästa sammanträde.
Ärendebeskrivning
Agneta Nilsdotter inkom på kommunfullmäktiges sammanträde den 14
april 2015 med en interpellation till socialnämndens ordförande. I
interpellationen frågar hon socialnämndens ordförande:



Planerar Lindesbergs kommun att utöka antalet korttidsplatser?
Planerar Lindesbergs kommun att öppna en ny avdelning för
personer äldre än 23 år inom Lagen om stöd och service (LSS)?
 Planerar Lindesbergs kommun att ha sommaröppet på LSS
korttidsboenden?
 Säljer kommunen platser till andra kommuner?
_________
Meddelas för kännedom:
Socialnämndens ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-04-14
KF § 90

Dnr. 2015/205

Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) till
kommunstyrelsens ordförande om integration
Beslut
Interpellationen får ställas vid nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
Agneta Nilsdotter inkom på kommunfullmäktiges sammanträde den 14
april 2015 med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I
interpellationen frågar hon kommunstyrelsens ordförande:






Hur ser Lindesbergs kommuns organisation ut för mottagande och
integration av flyktingar?
Sammarbetar kommunen och frivilligorganisationer? Om så är
fallet: hur?
Är det som görs tillräckligt?
Finns det fler föreningar som skulle kunna involveras i
integrationsarbetet?
Hur kan arbetet med integration utvecklas?

_________
Meddelas för kännedom:
Kommunstyrelsens ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 91

Dnr. 2015/209

Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) till ordförande i
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden om
vaktmästeri
Beslut
Interpellationen får ställas vid nästa sammanträde
Ärendebeskrivning
Agneta Nilsdotter inkom på kommunfullmäktiges sammanträde den 14
april 2015 med en interpellation till socialnämndens ordförande och barnoch utbildningsnämndens ordförande. I interpellationen frågar hon de två
ordförandena:



Hur ser kommunens vaktmästeriorganisation ut?
Vad kan man göra för att sammarbetet mellan Lindesbergsbostäder
AB (LIBO) och olika förvaltningar ska öka?
 Vad kan du som ordförande i respektive nämnd göra för att
äldreboenden, skolor och förskolor ska få snabbare service?
_________
Meddelas för kännedom:
Socialnämndens ordförande
Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 92

Dnr. 2015/210

Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om miljövänlig
byggnation av högstadieskola i Lindesberg
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Agneta Nilsdotter inkom på kommunfullmäktiges sammanträde den 14
april 2015 med en motion där hon föreslår att byggnationen av ny
högstadieskola i Lindesberg ska ske på ett miljömässigt sätt och att
solceller ska installeras på taket.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-14
KF § 93

Dnr. 2015/203

Motion från Agneta Nilsdotter (MP) om skräpplockardag
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Agneta Nilsdotter inkom på kommunfullmäktiges sammanträde den 14
april 2015 med en motion där hon föreslår att en årlig skräpplockardag
införs av Lindesbergs kommun tillsammans med Bergslagens
kommunalteknik (BKT).
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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