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Ledamöter
Bengt Storbacka (S)
Fredrik Lindmark (M)
Margareta Ahlm (S)
Daniel Andersson (S)
Kristine Andersson (S)
Linda Andersson (S)
Arnold Bengtsson (S)
Jonas Bernström (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)
Susanne Karlsson (C)
Jonas Kleber (C)
Christina Pettersson (C)
Lillemor Bodman (M)
Jan Hansson (M)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Anniette Lindvall (M)
Ingrid Åberg (KD)
Bengt Evertsson (MP)
Agneta Nilsdotter (MP)
Thord Durnell (SD)
Anders Eriksson (SD)
Mats Seijboldt (SD)
Per Söderlund (SD)
Virosa Viberg (SD)
Tjänstgörande ersättare
Margareta Tillas (L) för Per Carlström (-)
Hans-Olof Hake (S) för Annamaria Ericsson (S)
Joacim Hermansson (S) för Farhia Ahmed Shekh (S) § 120-134
Ulla Lundqvist (S) för Moa Fohlin (S)
Christer Pilblad (S) för Anders Ceder (S)
Agnetha Lindkvist (V) för Gunilla Remnert (V)
Anne Nyström (C) för Jenny Larsson (C)
Tomas Klockars (M) för Sven-Erik Larsson (M)
Christian Nygren Kokvik (M) för Anna Öfverström (M) § 120-133
Marita Haraldson (MP) för Agneta Nilsdotter (MP) § 124-140
Kenneth Danielsson (SD) för Pamela Hopkins (SD)
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Ärendeförteckning
§ 120/2016 Förändring av ärendeordning
§ 121/2016 Information om förslag till ny regionindelning
§ 122/2016 Information om asyl- och flyktingmottagandet
§ 123/2016 Allmänhetens frågestund
§ 124/2016 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2016
§ 125/2016 Delårsbokslut/Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2016 för alla
nämnder
§ 126/2016 Ishallen i Lindesberg
§ 127/2016 Bidragsansökan från Lindesbergs Tennisklubb om renovering av befintlig
tennisanläggning och nybyggnation av en paddelbana
§ 128/2016 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2025
§ 129/2016 Plan för Lindesbergs brottsförebyggande råd - LindeBRÅ 2016-2019
§ 130/2016 Strategi mot våldsbejakande extremism
§ 131/2016 Medborgarlöfte för Lindesbergs kommun
§ 132/2016 Val av ersättare till Tallens styrelse
§ 133/2016 Omdisponering av driftanslag till Bergslagens kommunalteknik för investering i
ny parkering i anslutning till Grönbodahemmet
§ 134/2016 Slutrapport från målområdesberedning för demokrati, integration och
internationella kontakter
§ 135/2016 Slutrapport från målområdesberedning för attraktivitet och infrastruktur
§ 136/2016 Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 1 år 2016
§ 137/2016 Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 12 september 2016
§ 138/2016 Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 12 september
2016
§ 139/2016 Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från Moa Fohlin
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§ 140/2016 Avsägelse av uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden från Moa
Fohlin (S)
§ 141/2016 Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från Per Carlström
§ 142/2016 Svar på motion från Mats Seijboldt (SD) och Per Söderlund (SD) om
informationsskyltar vid riks- och länsväg
§ 143/2016 Motion om att anlägga en Micropark istället för återvinningsstation på
Kristinavägen i Lindesberg
§ 144/2016 Meddelanden
§ 145/2016 Interpellation från Virosa Viberg (SD) till barn- utbildningsnämndens
ordförande Linda Svahn (S) om Lindesbergs kommun har implementerat
handlingsprogrammet om skydd mot olyckor ut till kommunens verksamheter
främst i förskoleverksamheterna
§ 146/2016 Medborgarförslag om att investera i en cykelpumpstation i centrala Lindesberg
§ 147/2016 Inställt sammanträde
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Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 120

Dnr.

Förändring av ärendeordning
Ärendeordningen förändras på följande sätt



Ärende 24 Information om regionsindelning tas upp som ärende 1.
Ärende 27 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2016 hanteras
som ärende 5.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 121

Dnr.

Information om förslag till ny regionindelning
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
Ärende
Regiondirektör Rickard Simonsson informerar om förslag till ny
regionsindelning.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 122

Dnr.

Information om asyl- och flyktingmottagandet
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
Ärende
Kommunchef Christer Lenke ger en rapport om det aktuella läget gällande
asyl- och flyktingmottagandet.
Länsstyrelsen arbetar med att samordna lägesbilden utifrån påverkan i olika
verksamheter. Inom socialtjänsten är det betydande påverkan inom barnoch ungdomsvården. Inom övriga verksamheter är det måttlig påverkan.
Största utmaningen för närvarande är att skapa boenden för de som lämnar
kommunens HVB-boenden.
För närvarande har kommunen tagit emot 121 ensamkommande
barn/ungdomar. Av dem bor 40 st i kommunens egna verksamheter.
Inom överförmyndarverksamheten är det måttlig påverkan på utbetalningen
av ersättning till gode män. Det har även varit svårt med byte av gode män
när barnen/ungdomarna flyttar till annan kommun.
Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, Henrik Arenvang
informerar att alla elever nu finns i skolans befintliga lokaler. Situationen är
fortfarande ansträngd men utmaningarna hanteras allt eftersom.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 123

Dnr.

Allmänhetens frågestund
Ärendebeskrivning
, Rockhammar frågar;


Då en prognos visar att skatten behöver höjas med en krona under
2018 och 2019, kommer Lindesbergs kommun att under 2017
fortsätta att ta emot asylsökande och flyktingar samt investera i
idrottsverksamheter?

Kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S) svarar att i
Verksamhetsplan och budget 2017-2019 finns det inga förslag på
skatteökningar. Kommunen bestämmer inte om att ta emot asylsökande
men Migrationsverket har meddelat att kommunen kommer att vara
”nollad” nästa år. Finns det asylsökande och flyktingar som väljer att flytta
hit ska vi ta emot dem med öppna armar och se till att kommunen växer.
Gällande idrottsverksamheter så är det viktigt att om vi har en kommunal
anläggning så har vi ett kommunalt ansvar att rusta dem och se till att de
används av ungdomarna.
Vidare frågar


;

Vart ska de gamla och multisjuka bo?

Socialnämndens ordförande Susanne Karlsson (C) svarar att för närvarade
pågår intervjuer och arbete i fokusgrupper med äldre om dessa frågor. Det
är viktigt att lyssna på vad fokusgrupperna säger och vad de vill ha.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 124

Dnr. 2016/336

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2016
Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas bedömning av
delårsrapporten per den 30 juni 2016.
Ärendebeskrivning
Revisorerna i Lindesbergs kommun har uppdraget att bedöma om resultatet
i delårsrapport per 2016-06-30 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges
behandling av densamma.
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten,
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.
Revisorerna i Lindesbergs kommun inkom med sin bedömning av
delårsrapporten 2016 den 26 september 2016. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas. Delårsrapporten
uppfyller, med undantag för några punkter, kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god revisionssed.
Prognostiserat resultat är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 2016.
Samtliga mål som fullmäktige fastställt följs upp i delårsrapporten men alla
är inte uppfyllda. Revisionens granskning visar på att måluppfyllelsen
avseende verksamheten inte är förenlig med de av fullmäktige fastställda
målen i budget 2016.

_________
Meddelas för kännedom:
Revisorerna i Lindesbergs kommun
Ekonomienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 125

Dnr. 2016/289

Delårsbokslut/Nämndernas verksamhetsberättelse januarijuni 2016 för alla nämnder
Beslut
Delårsrapport per den 30 juni 2016 godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret överlämnade den 9 september 2016 nämndernas
verksamhetsberättelse januari-juni 2016.
Året inleddes med att kommunen hade ett positivt resultat för år 2015 med
86 miljoner kronor. I resultatet ingår bl. a intäkter av engångskaraktär
såsom tillfälligt stöd för flyktingmottagande, återbetalning av AFApremier, reavinst för försäljning av en såld tomt samt lägre personal/pensionskostnader än beräknat. Av nämnderna redovisade däremot
socialnämnden ett underskott på ca 9 miljoner där ökade kostnader för
externa placeringar var en orsak till avvikelsen.
Under första halvåret har bland annat följande beslut fattats av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:








Justerande

Förändring av bolagsstrukturer samt revidering av bolagsordning för Linde
Stadshus AB och Fastigheter i Linde AB. Vidare nytt ägardirektiv för
Fastigheter i Linde AB. Anledning till förändringen är att Bolaget
Näringsfastigheter i Linde AB utgår och verksamheten delas upp och
överförs till de andra två bolagen.
En ny avfallsplan för åren 2016-2020 har antagits som innehåller
föreskrifter om hantering av avfall.
Nya detaljplaner har antagits för Kyrkberget 18:2 med flera, kvarteret
Bulten, Lindesby Norra i Lindesberg samt för Tallenområdet i Frövi. Här
möjliggörs byggande av nya bostäder, vårdcentral och handel.
Beslut om utökat borgensåtagande för byggnation av Tallen i Frövi för
kommande byggnation av bostäder.
Fördelning av extra statsbidrag för ökat flyktingmottagande till nämnderna.
Revidering av kommunens styrdokument - Utvecklingsstrategi 2017-2019,
Vision 2025.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige






2016-09-28
Samverkan i Bergslagen - utveckling av befintliga och nya
samverkansområden inom kommunerna i norra Örebro län Samhällsbyggnad i Bergslagen.
Mål och budget för 2017-2019, driftbudgeten samt utdebitering 2017 har i
år antagits i juni månad istället för under senhösten efter en förändrad
process. Utdebiteringen 22:30 per skattekrona.
Antagit en gång och cykelplan för Lindesbergs kommun.
Tecknat ett samarbetsavtal för utbyggnad av fiber på landsbygden.
Beslutat påbörja ombyggnaden av vändplanen i Guldsmedshyttan.
Lindesbergs kommun redovisar per den sista juni på ett positivt resultat på
78 mnkr.
Helårsprognosen för Lindesbergs kommun är ett överskott på 53,8 mnkr.
Både i utfallet sista juni och i helårsprognosen ingår intäkter av
engångskaraktär, såsom tillfälligt stöd för flyktingmottagande. Utfallet för
den gemensamma kommunala verksamheten, koncernen är per den sista
juni 87,6 mnkr i överskott. Helårsprognosen är 66,5 mnkr.
Verksamhetens intäkter i kommunen har ökat med 26,5 mnkr i jämförelse
med delårsrapporten 2015 och verksamhetens kostnader har ökat med 64,9
mnkr. Nettokostnaden inklusive avskrivningar har ökat med 38 mnkr
jämfört med delår 2015. Det är framför allt socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden som ökat nettokostnaderna i jämförelse med 2015.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 september 2016 § 164 att
Delårsrapport per den 30 juni 2016 godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige.
Ledamöternas förslag till beslut
Ulf Axelsson (V), Pär-Ove Lindkvist (M), Irja Gustavsson (S) och Per
Söderlund (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt
kommunstyrelsens förslag.
_________
Meddelas för åtgärd:
Ekonomienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 126

Dnr. 2016/296

Ishallen i Lindesberg
Beslut
Lindesbergs kommun förvärvar av Lindlövens IF byggnaden på fastigheten
till en köpeskilling av 3 500 000 kronor enligt bilaga 1,
Avtal om förvärv av byggnad.
Finansiering av förvärvet sker genom ianspråktagande ur det egna kapitalet.
Kommunen säljer därefter hela fastigheten
till Fastigheter i
Linde AB till en köpeskilling av 4 730 000 kronor enligt bilaga 2, Avtal om
förvärv av fastighet.
Kommunen hyr därefter anläggningen till en årlig kostnad om 2 688 000
kronor enligt bilaga 3, Hyresavtal.
Finansiering av ökade driftkostnader på 1 000 000 kronor sker genom
omdisponering av 2017 års finansbudget avseende finansiella kostnader.
Finansiering från år 2018 hänvisas till kommande års budgetberedningar.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun äger fastigheten Lindesberg
och på
fastigheten finns ägd av isplatta, omklädningsrum samt sarg exklusive
publikskydd. Det bokförda värdet är 84 244 kronor.
Lindlövens IF har genom ett avtal upprättat år 1985 upplåtits att anlägga en
byggnad innefattande byggnad, läktare, publikskydd till sarg och
matchklocka. Byggnaden utgör i fastighetsregistret byggnad på ofri grund.
I samband med detta beslutade kommunfullmäktige § 29/1985 om
borgensförbindelse på 1 500 000 kronor varav 1 242 914 kronor återstår per
den 31 december 2015.
Kommunchefen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 15 september
2016 att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att av
Lindlövens IF förvärva byggnaden på fastigheten
till en
köpeskilling av 3 500 000 kronor enligt bilaga 1, Avtal om förvärv av
byggnad.
Finansiering av förvärvet sker genom ianspråktagande ur det egna kapitalet.
Kommunen säljer därefter hela fastigheten
till Fastigheter i
Linde AB till en köpeskilling av 4 730 000 kronor enligt bilaga 2, Avtal om
förvärv av fastighet.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2016-09-28
Kommunen hyr därefter anläggningen till en årlig kostnad om 2 688 000
kronor enligt bilaga 3, Hyresavtal.
Finansiering av ökade driftkostnader på 1 000 000 kronor sker genom
omdisponering av 2017 års finansbudget avseende finansiella kostnader.
Det samlade ägandet innebär ekonomisk kontroll i förhållande till
nuvarande situation med delat ägarskap och säkerställer även kontinuerligt
underhåll av fastigheten. Vidare säkerställs tillgången till en ishall för
allmänheten, förskolor och skolor i kommunens centralort.
Ishallen kommer att ligga i direkt anslutning till den planerade nya
grundskolan och bildar tillsammans med gymnasieskolan och arenahallen
en enhet som är en bra förutsättning för ett komplett idrottsgymnasium.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 september 2016 § 166:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att av Lindlövens IF
förvärva byggnaden på fastigheten
till en köpeskilling av
3 500 000 kronor enligt bilaga 1, Avtal om förvärv av byggnad.
Finansiering av förvärvet sker genom ianspråktagande ur det egna kapitalet.
Kommunen säljer därefter hela fastigheten
till Fastigheter i
Linde AB till en köpeskilling av 4 730 000 kronor enligt bilaga 2, Avtal om
förvärv av fastighet.
Kommunen hyr därefter anläggningen till en årlig kostnad om 2 688 000
kronor enligt bilaga 3, Hyresavtal.
Finansiering av ökade driftkostnader på 1 000 000 kronor sker genom
omdisponering av 2017 års finansbudget avseende finansiella kostnader.
Finansiering från år 2018 hänvisas till kommande års budgetberedningar.
Ledamöternas förslag till beslut
Bengt Evertsson (MP) föreslår att ärendet ska avslås på grund av den
ekonomiska aspekten.
Pär-Ove Lindkvist (M), Irja Gustavsson (S), Jonas Kleber (C) och Ulf
Axelsson (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Bengt Storbacka (S) ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2016-09-28
Reservation
Bengt Evertsson (MP) och Marita Haraldsson (MP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Bengt Evertssons (MP) förslag om avslag.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunchef
Meddelas för kännedom:
Ekonomienheten
Ekonomichef
Fastigheter i Linde AB
Lindlövens IF

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2016-09-28
KF § 127

Dnr. 2016/299

Bidragsansökan från Lindesbergs Tennisklubb om
renovering av befintlig tennisanläggning och nybyggnation
av en paddelbana
Beslut
Bidrag till Lindesbergs Tennisklubb med 677 000 kronor beviljas.
Finansiering sker genom att omfördela 677 000 av extra statsbidrag för
ökat flyktingmottagande avsatta till driftbidrag till föreningar/frivilliga
organisationer.
Lindesbergs Tennisklubb uppmanas att fortsätta arbeta med integration.
Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att undersöka
möjligheten att frigöra marken vid tennisanläggningen för exploatering av
bostäder.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs Tennisklubb har ansökt om investeringsbidrag på 677 000 kr.
Ansökan omfattar renovering av föreningens tennisanläggning i Lindesberg
samt en nybyggnation av en Paddelbana. Totalkostnaden är beräknad till
2 020 000 kr.
Föreningen har sökt och blivit beviljade följande externa bidrag
Allmänna arvsfonden
Örebro läns Idrottsförbund
Sparbanksstiftelsen Bergslagen

648 000 kr
395 000 kr
100 000 kr

Föreningen finansierar 300 000 kr med egna medel varav 200 000 kr är ett
nytaget lån. Återstår att finansiera är 677 000 kr.
Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom med en tjänsteskrivelse den 26
augusti 2016 där det framkommer att det inte finns utrymme i budget inom
föreningsbidrag att finansiera det sökta bidraget på 677 000 kr. Det återstår
ca 1 700 000 kr av avsatta medel för bidrag till integrationsprojekt.
Förslaget är att återföra 677 000 kr av dessa medel för att finansiera
bidraget till Lindesbergs Tennisklubb.
Tillväxtutskottet beslutade den september 2016 att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja bidrag till
Lindessbergs Tennisklubb med 677 000 kronor.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2016-09-28
Finansiering sker genom att omfördela 677 000 av extra statsbidrag för
ökat flyktingmottagande avsatta till driftbidrag till föreningar/frivilliga
organisationer.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 september 2016 § 167 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att bevilja bidrag till Lindesbergs
Tennisklubb med 677 000 kronor.
Finansiering sker genom att omfördela 677 000 av extra statsbidrag för
ökat flyktingmottagande avsatta till driftbidrag till föreningar/frivilliga
organisationer.
Lindesbergs Tennisklubb uppmanas att fortsätta arbeta med integration.
Ledamöternas förslag till beslut
Pär-Ove Lindkvist (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag och med tilläggsförslaget;
Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen att undersöka
möjligheten att frigöra marken vid tennisanläggningen för exploatering av
bostäder.
Irja Gustavsson (S), Ulf Axelsson (V), Jonas Kleber (C) och Bengt
Evertsson (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt
kommunstyrelsens förslag och med Pär- Ove Lindkvists (M)
tilläggsförslag.
_________
Meddelas för åtgärd:
Ekonomienheten
Kommunchef
Kommunstyrelsen
Meddelas för kännedom:
Lindesbergs tennisklubb

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 128

Dnr. 2016/305

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2025
Beslut
Beslut KF § 118/2009 Bostadsförsörjningsplan för Lindesbergs kommun
upphör att gälla.
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2025 antas.
Ärendebeskrivning
Enligt Lagen (2000:1383) om kommunens bostadsförsörjningsansvar ska
varje kommun planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar
för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under
varje mandatperiod.
De nu gällande riktlinjerna fastställdes 2009-10-19, KF § 118.
Fastigheter i Linde AB inkom den 29 augusti med nytt förslag till Riktlinjer
för bostadsförsörjning 2016-2025.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 september 2016 § 170 att föreslå
kommunfullmäktige att besluta;
Beslut KF § 118/2009 Bostadsförsörjningsplan för Lindesbergs kommun
upphör att gälla.
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2025 antas.
_________
Meddelas för åtgärd:
Fastigheter i Linde AB
Meddelas för kännedom:
Tillväxtförvaltningen

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 129

Dnr. 2016/276

Plan för Lindesbergs brottsförebyggande råd - LindeBRÅ
2016-2019
Beslut
Plan för Lindesbergs brottsförebyggande råd, LindeBRÅ, 2016 – 2019 daterad
den 13 juni 2016 antas.

Ärendebeskrivning
LindeBRÅ, har vid möte den 2 juni 2016 diskuterat förslag till plan för
Lindesbergs brottsförebyggande råd, LindeBRÅ, 2016 -2019. Tidigare plan
har gällt t o m 2015.
Planen tar sin utgångspunkt i vision och inriktningsmål som beslutats i
kommunens utvecklingsstrategi samt i samverkansöverenskommelse mellan
Lindesbergs kommun och lokalpolisområde Lindeberg om samverkan i
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete med syfte att minska
brottsligheten och öka tryggheten.
Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 13
juni 2016 att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta:
Plan för Lindesbergs brottsförebyggande råd, LindeBRÅ, 2016 – 2019 daterad
den 13 juni 2016 antas.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 augusti 2016, § 151 att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar:
Plan för Lindesbergs brottsförebyggande råd, LindeBRÅ, 2016 – 2019 daterad
den 13 juni 2016 antas.

Ledamöternas förslag till beslut
Mats Seijboldt (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
_________
Meddelas för kännedom:
Linde BRÅ
Folkhälsoteamet

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 130

Dnr. 2016/277

Strategi mot våldsbejakande extremism
Beslut
Förslag till länsdelsgemensam strategi mot våldsbejakande extremism
daterad den 13 juni 2016 antas.
Ärendebeskrivning
Folkhälsoteamet har på uppdrag av kommuncheferna och
kommunstyrelsens ordföranden i norra Örebro län arbetat fram en
länsdelsgemensam strategi mot våldsbejakande extremism. Strategin ger
förslag på åtgärder för det lokala arbetet i kommunen:
1. Implementera den länsdelsgemensamma strategin i respektive kommuns
befintliga strukturer för brottsförebyggande och trygghetskapande arbete
och inom dessa använda befintliga nätverk och vid behov skapa nya
nätverk av civila och professionella.
2. Genomföra fördjupade analyser av nuläget samt målgruppsanalyser för
att kunna identifiera riskgrupper och riskfaktorer.
3. Utarbeta en lokal utbildningsplan för att öka kunskapen hos medborgare,
professionella, anhöriga m fl om våldsbejakande extremism.
Strategin har behandlats av LindeBRÅ vid möte den 2 juni 2016.
Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den
13 juni 2016 att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta:
Förslag till länsdelsgemensam strategi mot våldsbejakande extremism
daterad den 13 juni 2016 antas.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att implementera strategin i LindeBRÅs
organisation och arbete.
Kommunstyrelsen beslutade den 30 augusti 2016, § 152 att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar:
Förslag till länsdelsgemensam strategi mot våldsbejakande extremism
daterad den 13 juni 2016 antas.
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en
handlingsplan med konkreta åtgärder samt att implementera strategin i
LindeBRÅs organisation.
_________
Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
Meddelas för kännedom:
Folkhälsoteamet
Integrationskoordinator

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 131

Dnr. 2015/535

Medborgarlöfte för Lindesbergs kommun
Beslut
Förslag till medborgarlöfte daterat den 2 juni 2016 antas att utgöra bilaga
till samverkansöverenskommelse mellan Lindesbergs kommun och
lokalpolisområde Lindesberg, om samverkan i brottsförebyggande- och
trygghetsskapande arbete.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-15, § 303, att anta
samverkansöverenskommelse mellan Lindesbergs kommun och
lokalpolisområde Lindesberg, om samverkan i brottsförebyggande- och
trygghetsskapande arbete.
Med utgångspunkt i en gemensam lägesbild är det enligt
överenskommelsen båda parters uppgift att gentemot varandra tydliggöra
ansvarsfördelningen av åtgärder och åtaganden som respektive part
förbinder sig att utföra för att uppfylla medborgarlöftena i syfte att minska
brottsligheten och öka tryggheten i Lindesbergs kommun.
Beslutade medborgarlöften med åtaganden läggs som bilaga till
samverkansöverenskommelsen. Arbetet med åtaganden kopplade till
medborgarlöftets åtgärdsplan följs upp kontinuerligt genom dokumentation
av respektive part i aktuell åtgärdsplan och redovisning i det lokala
brottsförebyggande rådet.
Det lokala brottsförebyggande rådet beslutar när ett medborgarlöfte bedöms
klart att avslutas och slutredovisas. LindeBRÅ har vid möte den 2 juni
2016 diskuterat ett förslag till medborgarlöfte som ska utgöra bilaga till
överenskommelsen.
Kommunstyrelsen beslutade den 30 augusti 2016, § 150 att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar:
Förslag till medborgarlöfte daterat den 2 juni 2016 antas att utgöra bilaga
till samverkansöverenskommelse mellan Lindesbergs kommun och
lokalpolisområde Lindesberg, om samverkan i brottsförebyggande- och
trygghetsskapande arbete.

Ledamöternas förslag till beslut

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
Per Söderlund (SD) och Irja Gustavsson (S) föreslår att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunchef
Lokalpolisområde i Lindesberg
Meddelas för kännedom:
Folkhälsoteamet

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 132

Dnr. 2016/322

Val av ersättare till Tallens styrelse
Beslut
Sofia Håkanssons avsägelse godkänns.
Susanne Kilström utses till tjänstemannaersättare i Tallens styrelse.
Ärendebeskrivning
Sofia Håkansson, enhetschef för hemtjänsten i Frövi har avslutat sin
anställning och ersatts av Susanne Kilström. Då Sofia Håkansson tidigare
varit tjänstemannaersättare i Tallens styrelse ska hennes uppdrag där
upphöra och istället föreslås nytillträdda Susanne Kilström utses till ny
tjänstemannaersättare i Tallens styrelse.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Susanne Kihlström
Karls-Arne Löthgren

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN
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24

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 133

Dnr. 2015/482

Omdisponering av driftanslag till Bergslagens
kommunalteknik för investering i ny parkering i anslutning
till Grönbodahemmet
Beslut
I driftanslaget till Bergslagens kommunalteknik omdisponeras 500 000 kr
till investering i ny parkering i anslutning till Grönbodahemmet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att uppdra till
kommunchefen att utreda ägarskapet för fastigheten
utifrån ett
medborgarförslag om att göra en parkeringsplats av fastigheten där före
detta förskolan Lysmasken låg i Storå
Det är fortfarande frågetecken runt vem som är ägare till marken, men för
närvarande kan kommunen inte anlägga en parkeringsplats där. Ett annat
alternativ behövs tills ägarskapet är utrett.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2015 att uppdra till
kommunchef att lämna förslag på utökning av parkeringsplatser vid
Grönboda i Storå.
Kommunchef Christer Lenke informerade kommunstyrelsen den 20 juni
2016 om att diskussion pågår med Bergslagens kommunalteknik om att
projektera och genomföra fler parkeringsplatser vid Grönboda i Storå.
Kommunstyrelsen delegerade den 20 juni 2016 till kommunchefen att
verkställa fler parkeringsplatser vid Grönboda i Storå.
Bergslagens kommunalteknik tilldelades extra driftsbidrag om 1,8 mnkr av
fullmäktige den 24 maj 2016, § 75. Dessa pengar ska gå till asfaltering och
urgrävning i gator i Vedevåg. Anslaget tilldelas ur det tilldelade tillfälliga
stödet med anledning av flyktingsituationen.
Bedömningen är att 1,3 mnkr är tillräckligt för detta ändamål och att
500 000 kr kan omdisponeras till investering i ny parkeringsplats i
anslutning till Grönbodahemmet.
Kommunchefen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2016
att kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige beslutar:
I driftanslaget till Bergslagens kommunalteknik omdisponeras 500 000 kr
till investering i ny parkering i anslutning till Grönbodahemmet.
Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
Kommunstyrelsen beslutade den 20 september 2016 § 171 att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar:
I driftanslaget till Bergslagens kommunalteknik omdisponeras 500 000 kr
till investering i ny parkering i anslutning till Grönbodahemmet.
_________
Meddelas för åtgärd:
Ekonomienheten
Meddelas för kännedom:
Bergslagens kommunalteknik

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 134

Dnr. 2015/462

Slutrapport från målområdesberedningen för demokrati,
integration och internationella kontakter
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar rapporten till alla nämnder och
förvaltningar.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genomföra årlig
demokratidag för ungdomar samt att kommunstyrelsen ansvarar för att
konkreta förslag från demokratidagar/medborgardialoger och liknande
överlämnas till lämplig nämnd eller förvaltning för åtgärd inklusive
återrapport.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige valde den 19 maj 2015 § 96 och § 97 ledamöter till
målområdesberedningen för attraktivitet och infrastruktur samt
målområdesberedning för demokrati, integration och internationella
kontakter.
Målområdesberedningen för attraktivitet och infrastruktur ska arbeta utifrån
frågeställningarna: Vad är attraktivt boende? Vart bör attraktiva boenden
planeras och byggas?
Målområdesberedning för demokrati, integration och internationella
kontakter ska arbeta utifrån frågeställningen Vad vill du kunna påverka
som kommuninvånare?
Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2016 att
målområdesberedningarna ska lämna en delrapport till kommunfullmäktige
i juni 2016 (direkt till beslutande kommunstyrelse i juni) och en slutrapport
vid kommunfullmäktige i oktober 2016 (direkt till beslutande
kommunstyrelse i september).
Målområdesberedningen för demokrati, integration och internationella
kontakter inkom med slutrapport 2016-09-13.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 september 2016, § 176 att godkänna
slutrapporten från målområdesberedningen för demokrati, integration och
internationella kontakter och överlämnar den till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige överlämnar rapporten
till alla nämnder och förvaltningar.
Ledamöternas förslag till beslut
Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
Arnold Bengtsson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag och med tillägget;
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genomföra årlig
demokratidag för ungdomar samt att kommunstyrelsen ansvarar för att
konkreta förslag från demokratidagar/medborgardialoger och liknande
överlämnas till lämplig nämnd eller förvaltning för åtgärd inklusive
återrapport.
Bengt Evertsson (MP) och John Omoomian (s) föreslår att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag med
Arnold Bengtssons (S) tilläggsförslag.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunstyrelsen
Alla nämnder och bolag
Meddelas för kännedom:
Folkhälsoteamet

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 135

Dnr. 2015/497

Slutrapport från målområdesberedningen för attraktivitet
och infrastruktur
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar slutrapporten till alla nämnder och bolag.
Kommunstyrelsen ansvarar för att respektive frågor överlämnas till rätt
instans.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige valde den 19 maj 2015 § 96 och § 97 ledamöter till
målområdesberedningen för attraktivitet och infrastruktur samt
målområdesberedning för demokrati, integration och internationella
kontakter.
Målområdesberedningen för attraktivitet och infrastruktur ska arbeta utifrån
frågeställningarna: Vad är attraktivt boende? Vart bör attraktiva boenden
planeras och byggas?
Målområdesberedning för demokrati, integration och internationella
kontakter ska arbeta utifrån frågeställningen Vad vill du kunna påverka
som kommuninvånare?
Kommunfullmäktige beslutade den 19 april 2016 att
målområdesberedningarna ska lämna en delrapport till kommunfullmäktige
i juni 2016 (direkt till beslutande kommunstyrelse i juni) och en slutrapport
vid kommunfullmäktige i oktober 2016 (direkt till beslutande
kommunstyrelse i september).
Målområdesberedningen för attraktivitet och infrastruktur inkom med
slutrapport 2016-09-09.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 september, § 177 att godkänna
slutrapporten från målområdesberedningen för attraktivitet och
infrastruktur och överlämna den till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige överlämnar
slutrapporten till alla nämnder och förvaltningar.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
Ledamöternas förslag till beslut
Christina Pettersson (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag med tillägget att kommunstyrelsen ansvarar för
att respektive frågor överlämnas till rätt instans.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunstyrelsen
Alla nämnder och bolag

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 136

Dnr. 2016/270

Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 1 år
2016
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för rapporten och lägger informationen till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg biståndsbeslut som inte
verkställts inom tre månader efter beslutsdatum.
Rapporteringen ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige i en
statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska
även ange vilka typer av bistånd och insatser besluten gäller samt hur lång
tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Socialnämnden inkom med redovisning av ej verkställda beslut för första
kvartalet 2016 den 29 juni 2016.
Kommunstyrelsen beslutade den 30 augusti 2016 att redovisningen av ej
verkställda beslut inom socialförvaltningen första kvartalet 2016
överlämnas till kommunfullmäktige.

_________
Meddelas för kännedom:
Socialnämnden

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 137

Dnr. 2016/325

Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den
12 september 2016
Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska
kommunstyrelsen vid fullmäktiges april- och oktobersammanträde
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Kanslienheten har i en förteckning redovisat de motioner som inte är
slutbehandlade per den 12 september 2016.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 september 2016, § 178 att;
Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 12 september
2016 överlämnas till kommunfullmäktige.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 138

Dnr. 2016/326

Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder
per den 12 september 2016
Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 32 ska det vid
fullmäktiges april- och oktobersammanträde redovisas de
medborgarförslag som överlåtits till nämnder att besvara.
Kanslienheten har i en förteckning redovisat medborgarförslag överlåtna
till nämnder per den 12 september 2016.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 september 2016, § 179 att;
Redovisning av medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 12
september 2016 överlämnas till kommunfullmäktige.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

32

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

33

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 139

Dnr. 2016/313

Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
från Moa Fohlin
Beslut
1. Moa Fohlins (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 Moa
Fohlin (S)
Ärendebeskrivning
Moa Fohlin (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska därför ta ställning till Moa
Fohlins (S) avsägelse för att begära ny röstsammanräkning hos
Länsstyrelsen i Örebro län.

_________
Meddelas för åtgärd:
Länsstyrelsen Örebro län
Meddelas för kännedom:
Moa Fohlin

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 140

Dnr. 2016/314

Avsägelse av uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden från Moa Fohlin (S)
Beslut
Moa Fohlins (S) avsägelse godkänns.
Platsen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden lämnas vakant
eftersom valsedelsgruppen finns representerad bland ersättarna i nämnden.
Ärendebeskrivning
Moa Fohlin (S) inkom den 1 september 2016 med en avsägelse som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Ledamöter och ersättare till barn- och utbildningsnämnden valdes genom
proportionellt valsätt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16
december 2014. Efter kommunikation med jurist vid Sveriges kommuner
och landsting (SKL) finns inga regler i lagen när det gäller avsägelse av
ersättare som valts proportionellt. Om det behövs en ersättare till, om
valsedelsgruppen på grund av avhoppet inte har fler ersättare, så är SKL:s
bedömning att man kan ha fyllnadsval på den platsen men det finns inget
krav på att fyllnadsval ska ske.
_________
Meddelas för kännedom:
Moa Fohlin
Barn- och utbildningsnämnden

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 141

Dnr. 2016/259

Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
från Per Carlström
Beslut


Per Carlströms (-) avsägelse från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige godkänns.



Lindesbergs kommun begär ny röstsammanräkning hos
Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Per Carlström (-)

Ärendebeskrivning
Per Carlström (-) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska därför ta ställning till Per
Carlströms (-) avsägelse för att begära ny röstsammanräkning hos
Länsstyrelsen i Örebro län.
_________
Meddelas för åtgärd:
Länsstyrelsen Örebro län
Meddelas för kännedom:
Per Carlström

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 142

Dnr. 2015/79

Svar på motion från Mats Seijboldt (SD) och Per Söderlund
(SD) om informationsskyltar vid riks- och länsväg
Beslut
Motionen besvaras med yttrande från förvaltningschefen för
tillväxtförvaltningen daterat den 24 maj 2016.
Avtal för elektroniska skyltar vid centralorten Lindesberg har knutits.
Skyltar kommer att sättas upp både söder och norr om Lindesberg under
hösten.
Ärendebeskrivning
Mats Seijboldt (SD) och Per Söderlund (SD) inkom den 19 februari 2015
med en motion om informationsskyltar vid riks- och länsväg.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2015 att remittera motionen
till kommunstyrelsen. Motionen remitterades den 1 april 2015 till
tillväxtutskottet för yttrande.
Näringslivschefen inkom med en tjänsteskrivelse den 25 maj 2015, där det
framkommer att i och med framtagandet av ett nytt profilprogram för
Lindesbergs kommun kommer kommunen behöva byta ut samtliga
informationsskyltar, därför aktualiseras frågan återigen inom näringslivet.
Tillstånd finns sedan tidigare för två skyltar. En arbetsgrupp ska under
vecka 22 träffas för att undersöka möjligheter och förutsättningar.
Förvaltningen föreslår att utskottet uppdrar till förvaltningen att utreda
möjligheterna till att modernisera informationsskyltarna utefter riksväg 50,
68 samt 249. Arbetet bör vara klart senast den 30 september 2015.
Tillväxtutskottet beslutade den 2 juni 2015 att uppdra till förvaltningen att
undersöka möjligheterna att modernisera informationsskyltarna utefter
riksväg 50, 68 samt 249.
Redovisning ska ske till tillväxtutskottet i oktober 2015.
Förvaltningschef Merit Israelsson inkom med en tjänsteskrivelse daterad
den 25 maj 2016, där förslaget är att tillväxtutskottet ska uppdra till
förvaltningen att se över möjligheterna och komma med förslag till
tillväxtutskottet under hösten 2016 hur ett byte av plåtskyltar vid
kommungränsen samt vid större orter kan genomföras.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
Tillväxtutskottet föreslås föreslå kommunstyrelsen att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med yttrande från
förvaltningschefen daterat den 24 maj 2016.
Avtal för elektroniska skyltar vid centralorten Lindesberg har knutits.
Skyltar kommer att sättas upp både söder och norr om Lindesberg under
hösten.
Tillväxtutskottet beslutade den 9 juni 2016 att uppdra till förvaltningen att
se över möjligheterna och komma med förslag till tillväxtutskottet under
hösten 2016 hur ett byte av plåtskyltar vid kommungränsen samt vid större
orter kan genomföras.
Tillväxtutskottet beslutade även den 9 juni 2016 att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara
motionen med yttrande från förvaltningschefen daterat den 24 maj 2016.
Avtal för elektroniska skyltar vid centralorten Lindesberg har knutits.
Skyltar kommer att sättas upp både söder och norr om Lindesberg under
hösten.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2016, § 140 att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar:
Motionen besvaras med yttrande från förvaltningschefen för
tillväxtförvaltningen daterat den 24 maj 2016.
Avtal för elektroniska skyltar vid centralorten Lindesberg har knutits.
Skyltar kommer att sättas upp både söder och norr om Lindesberg under
hösten.
_________
Meddelas för kännedom:
Tillväxtutskottet

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 143

Dnr. 2016/319

Motion om att anlägga en Micropark istället för
återvinningsstation på Kristinavägen i Lindesberg
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Susanne Karlsson (C) inkom den 8 september 2016 med en motion där hon
föreslår att återvinningstationen efter Kristinavägen i Lindesberg flyttas
utanför centrum och att en micropark anläggs på platsen.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 144

Dnr.

Meddelanden
Beslut
Meddelandena enligt bifogad förteckning läggs till handlingarna.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Lindesbergs kommun
Kansliavdelningen

Riktning
Info
Notering
Ut
KS §123/2016 2016-06-07

Ärendemening
Handläggare

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2016.1913
Uppföljning av verkställda beslut,
2016/3 AKK
uppdrag givna av kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige till
nämnd/kommunalt bolag/verksamhet
2016
Helena Randefelt
In
2016.1914
Uppföljning av verkställda beslut, Uppföljning av verkställda beslut,
2016/3 AKK
uppdrag givna av
uppdrag givna av kommunstyrelsen
kommunstyrelsen eller
eller kommunfullmäktige till
kommunfullmäktige till
nämnd/kommunalt bolag/verksamhet
nämnd/kommunalt
2016
bolag/verksamhet maj 2016,
Kommunledningskontoret
Helena Randefelt
In
2016.2138
Ny ersättare för ledamot i
Avsägelse av uppdraget som
2016/170 AKK
kommunfullmäktige efter Göran
ersättare i kommunfullmäktige
Sjönneby (L) är Bo Carlqvist (L),
Länsstyrelsen Örebro Län

KF
2016-09-28

In
Ny ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige efter
Andreas Funk (SD) kunde inte
utses, Länsstyrelsen Örebro Län

2016.2139
2016/196 AKK

KF
2016-09-28

2016.2205
2016/3 AKK

KF
2016-09-28

2016.2206
2016/3 AKK

KF
2016-09-28

In
Uppföljning av verkställda beslut,
uppdrag givna av
kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige till
nämnd/kommunalt
bolag/verksamhet juni 2016,
Kommunledningskontoret

Avsägelse av uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige

Uppföljning av verkställda beslut,
uppdrag givna av kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige till
nämnd/kommunalt bolag/verksamhet
2016

KF
2016-09-28

KF
2016-09-28

Helena Randefelt
Ut
KS §143/2016 2016-06-20

Winess 4.02-482
© Bardeli Datasystem 1986-2012

Uppföljning av verkställda beslut,
uppdrag givna av kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige till
nämnd/kommunalt bolag/verksamhet
2016
Helena Randefelt

2016-09-15
Antal:8

06:26
HAMED

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunfullmäktige 2016-09-28

Sida 2 (2)

Lindesbergs kommun
Kansliavdelningen

Riktning
Info
Notering
In
Uppföljning av verkställda beslut,
uppdrag givna av
kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige till
nämnd/kommunalt
bolag/verksamhet augusti 2016,
Kommunledningskontoret

Ärendemening
Handläggare

Hid
Diarienr

2016.2702
Uppföljning av verkställda beslut,
2016/3 AKK
uppdrag givna av kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige till
nämnd/kommunalt bolag/verksamhet
2016

Besl.inst
Sammtr.dat
KF
2016-09-28

Helena Randefelt
Ut
KS §158/2016 2016-08-30

Winess 4.02-482
© Bardeli Datasystem 1986-2012

Uppföljning av verkställda beslut,
uppdrag givna av kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige till
nämnd/kommunalt bolag/verksamhet
2016
Helena Randefelt

2016.2703
2016/3 AKK

KF
2016-09-28

2016-09-15
Antal:8

06:26
HAMED
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 145

Dnr. 2016/331

Interpellation från Virosa Viberg (SD) till barnutbildningsnämndens ordförande Linda Svahn (S) om
Lindesbergs kommun har implementerat
handlingsprogrammet om skydd mot olyckor ut till
kommunens verksamheter främst i förskoleverksamheterna
Beslut
Interpellationen får ställas och besvaras.
Ärendebeskrivning
Virosa Viberg (SD) inkom den 16 september 2016 med en interpellation till
barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Svahn (S) där hon vill ha
svar på frågorna;



Hur har Lindesbergs kommun implementerat handlingsplanen ut till
kommunens verksamheter?
Uti kommunens dagisverksamheter där det oftast rör sig om stora
barngrupper och att det oftast rör sig om väldigt små barn så kan ett
brandtillbud få förödande konsekvenser. Har kommunen tagit detta i
beaktning när man idag informerar dagispersonalen om
handlingsprogrammet för skydd mot olyckor samt vid brandövningar?

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 146

Dnr. 2016/333

Medborgarförslag om att investera i en cykelpumpstation i
centrala Lindesberg
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
inkom den 20 september 2016 med ett medborgarförslag
där han föreslår att Lindesbergs kommun investerar i en cykelpumpstation
som ska placeras centralt i Lindesberg.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunstyrelsen
Meddelas för kännedom:

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-28
KF § 147

Inställt sammanträde
Kommunfullmäktige den 18 oktober ställs in på grund av för få ärenden.
_________
Meddelas för kännedom:
Alla ledamöter och ersättare

Justerande

Utdragsbestyrkande
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