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§ 1/2014

Förfrågan från
Lindesbergs kommun

om att få bli borgerlig begravningsofficiant i

§ 2/2014

Förslag från kultur- och fritidsförvaltningen om ändring av Riktlinjer för taxor
och avgifter för bokningsbara lokaler i Lindesberg kommun

§ 3/2014

Detaljplan för del av

§ 4/2014

Detaljplan för del av
ny brandstation i Lindesberg

§ 5/2014

Remiss från Länsstyrelsen Örebro län, Regionförbundet Örebro och Örebro läns
landsting om Örebro läns digitala agenda 2014-2020

§ 6/2014

Remiss från Polismyndigheten i Örebro län om polismyndighetens
verksamhetsplan 2014

§ 7/2014

Tobaks- alkohol- och narkotikapolitiskt program

§ 8/2014

Budget 2014, verksamhetsplan 2015-2016

§ 9/2014

Inriktning av löneöversyn 2014-2015

§ 10/2014

Försäljning av del av Kvarteret Bulten i Lindesberg

§ 11/2014

Starttillstånd för investeringar 2014

§ 12/2014

Förslag till anläggande av vindkraftpark

§ 13/2014

Förslag från Bergslagens kommunalteknik till ny förbundsordning från 1 mars
2014

§ 14/2014

Motion från Göran Gustavsson (FP) om fastigheter som är förfallna och kan
utgöra fara för lekande barn

§ 15/2014

Handlingsprogram för personal som möter våld i nära relationer samt
handlingsplan mot hedersrelaterat våld

§ 16/2014

Projekt Kostutredning 2012

§ 17/2014

Prisjustering av matpriser för måltidsenheten

§ 18/2014

Bildande av Tillväxtkassan i Bergslagen AB
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§ 19/2014

Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, Linde Stadshus AB
och som kommunstyrelsens representant i kommunala pensionärsrådet efter
Margaretha Östlund (S) från och med 2014-01-01

§ 20/2014

Rivning av utdömd fastighet

§ 21/2014

Förslag från kommunchefen om namnbyte på Bandygatan alternativt del av
Bandygatan till ett namn med anknytning till det kommunala bolaget Linde
energi

§ 22/2014

Begäran från Lions Club Lindesberg om bidrag till anordnandet av Lindemarken
2013

§ 23/2014

Förfrågan från European Cities Against Drugs om medlemskap 2014

§ 24/2014

Ändring i arbetsmarknadsnämndens reglemente på grund av förändring i
förordning (2009:130) om yrkeshögskolan

§ 25/2014

Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i PU, TURSAM, styrgrupp för fördjupad
översiktsplan, styrgrupp för finskt förvaltningsområde, representant i
Länsstyrelsens Integrationsråd efter Arnold Bengtsson (S)

§ 26/2014

Marknadsföring genom idrott, tilläggsanslag 2014

§ 27/2014

Projekt Ny politisk organisation och förvaltningsorganisation

§ 28/2014

Revidering av ABVA 07, allmänna bestämmelser för vatten- och
avloppsanläggningar för Bergslagens kommunalteknik

§ 29/2014

Meddelanden

§ 30/2014

Anmälan av delegationsbeslut

§ 31/2014

Igångsättningstillstånd för investering i huvudvattenledning Frövifors vattentornet Frövi

§ 32/2014

Projektansökan från Bo i Löa för att levandegöra Bergslagen

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 1

Dnr. 2013/382

Förfrågan från
om att få bli borgerlig
begravningsofficiant i Lindesbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
utses till borgerlig begravningsofficiant för Lindesbergs
kommun till och med 31 december 2014.
Ersättning betalas ut i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 1987-0223 § 20 enligt följande:
 Ersättning till officianter vid borgerliga begravningar utgår med 5 x
timarvodet per förrättningstillfälle enligt det aktuella timarvodet för
sammanträden.
 Ersättning för resekostnader vid förrättning utgår enligt de grunder
som fastställs för kommunens arbetstagare i det kommunala
reseavtalet.
Ärendebeskrivning
är borgerlig vigselförrättare i Lindesbergs kommun sedan
november 2009. Nu har hon ansökt om att även bli borgerlig
begravningsofficiant.
_________
Meddelas för kännedom:

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 2

Dnr. 2013/375

Förslag från kultur- och fritidsförvaltningen om ändring av
Riktlinjer för taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i
Lindesberg kommun
Beslut
Ärendet återremitteras till kultur- och fritidsförvaltningen för utredning om
en ny taxeklass kan skapas för föreningar ej från Lindesbergs kommun,
eller om man kan hantera dessa bokningar som arrangemang/event.
Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen i maj 2014.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt ”Riktlinjer för taxor och avgifter för
bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun, Kf § 199/2012. I riktlinjerna
finns olika taxeklasser där U = förening ungdom, V = förening vuxen och
P/F = Privatperson/företag/förening ej från Lindesbergs kommun. Detta
innebär att föreningar – både vuxenföreningar och ungdomsföreningar från andra kommuner betalar i enlighet med den högre taxeklassen.
I Lindesberg Arena är skillnaden i hyra särskilt stor mellan de olika
taxeklasserna, i de övriga uthyrningsbara lokalerna är skillnaden mindre.
Detta har inneburit att föreningar från andra kommuner har tvekat och i
enskilda fall avstått från att boka lokalerna på grund av den höga
hyresavgiften.
Frågan har varit uppe till diskussion i Plattformen, vars ledamöter är eniga
om att ett förtydligande och en renodling av taxeklasserna vore önskvärd. I
stället för att tillföra ytterligare taxeklasser är plattformens förslag att
taxeklassen P/F endast avser: ”privatpersoner/företag” och att taxeklassen
U och V även avser föreningar från andra kommuner.
De tillfällen då detta är aktuellt förekommer så sällan att intäktsbortfallet
kan anses försumbart.
Mer omfattande och komplexa bokningar i Lindesberg arena, som t.ex.
cuper, träningsläger, tävlingar etc. hanteras som arrangemang/event och
handläggs av Energikällan Linde AB. Här är prissättningen unik för varje
enskilt arrangemang.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Följande justering görs i ”Riktlinjer för taxor och avgifter för bokningsbara
lokaler i Lindesbergs kommun:
Taxeklass P/F=privatpersoner/företag/föreningar ej från Lindesbergs
kommun, ändras genomgående i dokumentet till: Taxeklass
P/F=privatpersoner/företag.
Ledamöternas förslag till beslut
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslog att ärendet återremitteras till kultur- och
fritidsförvaltningen för utredning om en ny taxeklass kan skapas för
föreningar ej från Lindesbergs kommun, eller om man kan hantera dessa
bokningar som arrangemang/event.
Jonas Kleber (C), Inger Griberg (MP) och Göran Gustavsson (FP) föreslog
bifall till Pär-Ove Lindqvists (M) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställde Pär-Ove Lindqvists (M) förslag om återremiss mot att
ärendet ska avgöras idag och fann att kommunstyrelsen beslutat om
återremiss.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 3

Dnr. 2013/401

Detaljplan för del av
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Detaljplan för del av
Lindesbergs kommun,
Örebro län enligt förslag från Bergslagens miljö- och byggnämnd daterat
den 16 december 2013, antas.
Ärendebeskrivning
Bergslagens miljö- och byggförvaltning har på uppdrag av Fastigheter i
Linde AB (FALAB) arbetat fram ett förslag på detaljplan för del av
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en
byggnation av två punkthus för bostäder på vardera åtta våningar strax
väster om, och till viss del på, dagens Lindagata.
Bergslagens miljö- och byggnämnd godkände förslag till detaljplan den
16 december 2014 och beslutade att överlämna ärendet för antagande i
kommunfullmäktige.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 4

Dnr. 2014/6

Detaljplan för del av
ny brandstation i
Lindesberg
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Detaljplan för del av
m fl, ny brandstation i Lindesberg
kommun, Örebro län enligt förslag från Bergslagens miljö- och byggnämnd
daterat den 23 januari 2014, antas.
Ärendebeskrivning
Bergslagens miljö- och byggförvaltning har på uppdrag av Industrilokaler i
Lindesberg AB (ILAB) arbetat fram ett förslag på detaljplan för del av
(ny brandstation). Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra byggnation av en ny brandstation på del av
m fl.
Bergslagens miljö- och byggnämnd godkände förslag till detaljplan den
23 januari 2014 och beslutade att överlämna ärendet för antagande i
kommunfullmäktige.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KS § 5

Dnr. 2013/367

Remiss från Länsstyrelsen Örebro län, Regionförbundet
Örebro och Örebro läns landsting om Örebro läns digitala
agenda 2014-2020
Beslut
Remissen om Örebro läns digitala agenda 2014-2020 besvaras med
synpunkterna i svarsblanketten daterad den 20 januari 2014.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Örebro län, Regionförbundet Örebro och Örebro läns
landsting har arbetat fram ett förslag till en regional digital agenda för
Örebro län. Agendan har tagits fram i bred dialog med länets kommuner
och Örebro universitet. Nu har Lindesbergs kommun möjlighet att lämna
synpunkter på förslaget till och med den 31 januari 2014.
Förslaget har lämnats till samtliga förvaltningschefer för att i samråd med
nämndordföranden lämna synpunkter. Webbsamordnare Lena Åström har
sammanställt förvaltningarnas synpunkter i svarsblanketten.
_________
Meddelas för kännedom:
Länsstyrelsen Örebro län

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 6

Dnr. 2013/392

Remiss från Polismyndigheten i Örebro län om
polismyndighetens verksamhetsplan 2014
Beslut
Lindesbergs kommun ställer sig bakom yttrandet från folkhälsostrategen
daterat den 22 januari 2014.
Ärendebeskrivning
Polismyndigheten i Örebro län har skickat ut sin preliminära
verksamhetsplan för år 2014 på remiss och tar emot synpunkter senast till
den 22 januari 2014.
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist har inkommit med förslag till yttrande
över remissen daterat den 22 januari 2014.
_________
Meddelas för kännedom:
Polismyndigheten Örebro län

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 7

Dnr. 2014/4

Tobaks- alkohol- och narkotikapolitiskt program
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Förslag till nytt tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program daterat
den 7 januari 2014 antas.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs brottsförebyggande råd (LindeBRÅ) har uppdragit åt BRÅ:s
arbetsutskott att lämna förslag på reviderat tobaks-, alkohol- och
narkotikapolitiskt program. Ett första förslag presenterades vid BRÅ:s
sammanträde den 23 oktober 2013. Vid sammanträdet diskuterades
programmets innehåll och synpunkter på förändringar i förslaget
framfördes. BRÅ:s arbetsutskott fick i uppdrag att revidera förslaget utifrån
vad som framkom vid sammanträdet.
BRÅ:s arbetsutskott har lämnat ett förslag till nytt tobaks-, alkohol- och
narkotikapolitiskt program daterat den 7 januari 2014.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 8

Dnr. 2013/102

Verksamhetsmål för barn- och utbildningsnämnden för år
2014
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
 Barn- och utbildningsnämndens mål för år 2014 fastställs enligt
barn- och utbildningsnämndens förslag från den 19 december 2013.
 Målen ersätter tidigare beslutade mål för barn- och
utbildningsnämnden, KF § 169 2013-12-10.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2013 § 169 att fastställa
nämndernas mål 2014, VP 2015-2016.
Barn- och utbildningsnämnden har den 19 december 2013 fattat beslut om
nya mål. Anledningen till att målen inte fastställdes förrän i december 2013
var att nämnden alltid beslutar om nya mål efter att utvärdering och
uppföljning skett. Detta gör nämnden i november varje år och därför fanns
ingen möjlighet att fatta beslut om nya mål förrän i december.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 9

Dnr. 2013/399

Inriktning av löneöversyn 2014-2015
Beslut
Förslag till inriktning för löneöversyn för åren 2014-2015 fastställs enligt
personalchefens förslag daterat den 18 december 2013.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har riktlinjer för lönesättning som är antagna av
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen fastställer sedan inriktning av
löneöversyn. Båda dokumenten används sedan som en viktig grund när den
centrala personalfunktionen har inledande överläggningar med de fackliga
organisationerna inför årlig löneöversyn.
Personalchef Carina Fyrpihl har inkommit med förslag till inriktning av
löneöversyn för åren 2014-2015 daterat den 18 december 2013.
_________
Meddelas för åtgärd:
Personal
Meddelas för kännedom:
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 10

Dnr. 2013/400

Försäljning av del av Kvarteret Bulten i Lindesberg
Beslut




Näringsliv och utveckling får i uppdrag att ta fram underlag för
försäljning av del av Kvarteret Bulten, Lindesbergs kommun.
Underlag tas fram i samband med att föroreningssituationen utreds.
Lindesbergs kommun påbörjar detaljplanearbete för ny vårdcentral
på Kvarteret Bulten när sådan förfrågan inkommer från
Landstingsfastigheter.
Vidare miljöundersökningar som krävs sker i samband med
framtagandet av detaljplanen, i Landstingsfastigheters regi.

Ärendebeskrivning
Landstingsfastigheter har inkommit med en förfrågan att bygga en ny
vårdcentral, med tillhörande verksamheter, i centrala Lindesberg. Ett flertal
fastigheter har varit på förslag och den som landstinget finner intressant är
Kvarteret Bulten.
Länsstyrelsen har tidigare gjort en inventering av tidigare verksamheter på
kvarteret Bulten (en s.k. MIFO-undersökning), med tillhörande
riskbedömning över fastigheten. Området har tilldelats en riskklass 2 (stor
risk) på en skala från 1-4 (1= mycket stor risk, 4= liten risk) att det finns
markföroreningar i området. I utredningen har endast arkivstudier utförts
för att ta reda på vilka kemikalier och dylikt som kan ha använts på
området. Således har inga direkta markundersökningar/provtagningar
utförts.
I samband med förfrågan från landstinget har en översiktlig
miljöundersökning påbörjats, för att ta reda på i vilken omfattning
föroreningar kan tänkas finnas i området, samt en grov bedömning av
eventuella saneringskostnader. Undersökningen förväntas bli klar under
januari. Det har även funnits en bensinstation i området, som är sanerad
sedan tidigare i Spimfabs regi.
Om det visar sig att eventuellt förekommande föroreningar är hanterbara
för aktuellt projekt har Landstingsfastigheter för avsikt att bebygga tomten
med en ny vårdcentral. I dag är området detaljplanelagt dels för bostäder,
dels för kontor. För att möjliggöra en byggnation av vårdcentral krävs en
detaljplaneändring.
Påbörjad miljöundersökning kommer faktureras till Lindesberg. Denna
kostnad kommer sedan att följdfaktureras vidare på Landstingsfastigheter.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kostnad för vidare miljöundersökning och framtagandet av detaljplan
kommer faktureras direkt till Landstingsfastigheter från utförarna.
_________
Meddelas för åtgärd:
Näringsliv och utveckling
Meddelas för kännedom:
Stadsarkitektkontoret

Justerande

Utdragsbestyrkande

15

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 11

Dnr. 2014/3

Starttillstånd för investeringar 2014
Beslut
Näringsliv och utveckling får i uppdrag att:
1. Påbörja projektering och anläggande av nya bussangöringar och
parkeringsplatser på vändplan i Guldsmedshyttan och därefter
återkomma till kommunstyrelsen med en ekonomisk kalkyl för
projektet. Kostnad för projektering får uppgå till maximalt 200 000
kronor.
2. Anlägga en gång- och cykelväg, i samband med nedläggande av ny
VA, mellan Gröna Bron och upp mot Brotorpsskolan till en
beräknad kostnad om 1 miljon kronor med utlovat bidrag från
Länstransportplanemedel om 50 procent.
3. Påbörja projektering och anläggande av ny dragning av
Fotbollsgatan mellan Rv 50 och Stafettgatan inklusive
cirkulationsplatser i vardera ändan av nydragningen av
Fotbollsgatan och därefter återkomma till kommunstyrelsen med en
ekonomisk kalkyl för projektet. Kostnad för projektering får uppgå
till maximalt 1 miljon kronor.
4. Den sammanlagda kostnaden på 2,2 miljoner kronor för de tre
projekten finansieras ur kommunstyrelsens budget för infrastruktur.
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2013 beslutades att
ansöka om medel från bland annat Länstransportplanen för flera olika
investeringar. Två av dessa har fått ett positivt beslut, ombyggnad av
vändplan i Guldsmedshyttan och gång- och cykelvägen mellan Gröna bron
och Brotorpsskolan i Lindesberg.
Vidare söktes bidrag för byggande av ny dragning av Fotbollsgatan med
cirkulationsplatser i vardera ändan av den delen av Fotbollsgatan (mellan
Rv 50 och Stafettgatan). Bidrag beviljades inte.
För att kunna genomföra i första hand dessa tre projekt anhåller
Näringslivsavdelningen om starttillstånd för följande projekt:
1. Projektering och anläggande av nya bussangöringar och
parkeringsplatser på vändplan i Guldsmedshyttan.
Kostnadsberäknat till 4 miljoner kronor med utlovat bidrag från
Länstransportplanemedel om 50 procent.
2. Anläggande av en gång- och cykelväg, i samband med nedläggande
av ny VA, mellan Gröna Bron och upp mot Brotorpsskolan till en
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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beräknad kostnad om 1 miljon kronor med utlovat bidrag från
Länstransportplanemedel om 50 procent, samt
3. Projektering och anläggande av ny dragning av Fotbollsgatan
mellan Rv 50 och Stafettgatan inklusive cirkulationsplatser i
vardera ändan av nydragningen av Fotbollsgatan till en beräknad
kostnad om 20 miljoner kronor.
Planerings- och utvecklingsutskottet behandlade ärendet den 13 januari
2014.
_________
Meddelas för åtgärd:
Näringsliv och utveckling

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 12

Dnr. 2014/9

Förslag till anläggande av vindkraftpark
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att Eolus Vind AB undersöker
förutsättningarna för att anlägga vindkraftpark i projektområde Vassland
och Bergmanshyttan.
Ärendebeskrivning
Mattias Hammarsjö från Hammarsjö Konsultfirma informerade vid
beredande kommunstyrelsen om att vindkraftprojektören Eolus Vind AB
vill anlägga vindkraftpark på två områden i Lindesbergs kommun och Nora
kommun som kallas projektområde Vassland och Bergmanshyttan.
Lindesbergs kommun saknar idag plan för vindkraft och därmed saknas ett
inriktningsbeslut om kommunen ställer sig positiv till vindkraft.
_________
Meddelas för kännedom:
Hammarsjö Konsultfirma, Eolus Vind AB
Bergslagens miljö- och byggnämnd

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

19

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 13

Dnr. 2013/394

Förslag från Bergslagens kommunalteknik till ny
förbundsordning från 1 mars 2014
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
 Förslag till reviderad förbundsordning för Bergslagens
kommunalteknik från den 20 december 2013 godkänns.
 Förbundsordning för Bergslagens kommunalteknik ska gälla från
och med 1 mars 2014.
Ärendebeskrivning
Bergslagens kommunalteknik har den 20 december 2013 inkommit med
förslag till reviderad förbundsordning som ska gälla från 1 mars 2014.
Enligt nuvarande förbundsordning 2 § ska det ske en översyn av
förbundsordningen senast den 31 december 2012, men processen har blivit
förskjuten. Förbundet har tillsammans med en jurist från Sveriges
Kommuner och Landsting arbetat fram ett förslag till revidering av
förbundsordningen. Förslaget är förmedlat och diskuterat med
representanter för kommunerna i norra Örebro län och med respektive
kommuns kommunstyrelseordförande.
Den största skillnaden är att det till förbundsordningen ska framgå i
förbundets verksamhetsplan och funktionsbeskrivningar i vilken omfattning
som respektive kommun överlåter verksamhet till förbundet. För den
löpande verksamheten ska förbundet upprätta en verksamhetsplan för
respektive kommun och för de skattefinansierade verksamheterna ska även
funktionsbeskrivningar upprättas. Bergslagens kommunalteknik har tagit
fram generella funktionsbeskrivningar för drift och underhållsåtgärder:
– på kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar och torg
– på grönytor
– för idrotts- och fritidsanläggningar
– för lokal- och miljöservice.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 14

Dnr. 2013/48

Motion från Göran Gustavsson (FP) om fastigheter som är
förfallna och kan utgöra fara för lekande barn
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Motionen besvaras med yttrandet från Bergslagens miljö- och
byggförvaltning daterad den 17 januari 2014.
Ärendebeskrivning
Göran Gustavsson (FP) föreslår i en motion att kommunen bör inhägna
förfallna fastigheter som kan utgöra en fara för lekande barn.
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2013 att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens kansli remitterade motionen till
Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) för yttrande.
Förvaltningschef Peter Grönlund har yttrat sig i ärendet. I yttrandet framgår
att det enligt Plan- och bygglagen (PBL) inte finns något lagstöd som
berättigar nämnden att genomföra omedelbara beslut om inhägnad.
Däremot finns andra åtgärder som kan användas, men dessa tar längre tid
innan de ger effekt. BMB kommer att gå igenom de möjligheter som finns
enligt PBL och upprätta en rutin för att dessa frågor ska hanteras så
skyndsamt som lagen tillåter.
Kommunfullmäktige beslutade i september 2013 att ärendet återremitteras
för att ge kommunchefen i uppdrag att ta kontakt med Sveriges kommuner
och landsting (SKL) för att ta reda på hur kommunen kan agera under tiden
som processen med förfallna och farliga fastigheter pågår.
Förvaltningschef Peter Grönlund har inkommit med ett nytt yttrande daterat
den 17 januari 2014.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 15

Dnr. 2014/1

Handlingsprogram för personal som möter våld i nära
relationer samt handlingsplan mot hedersrelaterat våld
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Handlingsprogrammet, inklusive handlingsplan mot hedersrelaterat våld,
enligt socialnämndens förslag daterat den 12 december 2013 antas.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att ta fram en
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV), med inriktning
kompetens inom området, förebyggande arbete och tydlig
ansvarsfördelning mellan olika aktörer.
Det tidigare handlingsprogrammet från 2002, för personalgrupper som
möter våld i nära relationer, har uteslutande haft en inriktning på
våldsutsatta kvinnor och i viss mån barn. Nätverket för kvinnofrid med
deltagare från socialtjänsten, sjukvården och polisen har sedan 2002 träffats
två gånger per år och däremellan kontaktat varandra vid behov.
Behov finns nu att revidera handlingsprogrammet samt inkludera frågor
som rör HRV.
En arbetsgrupp med representanter från högstadiet och gymnasieskolan
från barn- och utbildningsförvaltningen och avdelning Individ och Familj
inom socialförvaltningen, har träffats vid tre tillfällen i maj, juni och
augusti 2013. Nätverket för kvinnofrid har tagit del av materialet och hälsooch sjukvården har uppdaterat vissa uppgifter i sitt eget avsnitt.
I det professionella nätverket kommer fr.o.m. hösten 2013 även en
representant från barn- och utbildningsförvaltningen att ingå. Under våren
2013 har socialtjänsten och skolan genomfört en gemensam
kompetensutveckling, i form av en föreläsning om HRV. Det finns behov
av att sprida kompetensutveckling i dessa frågor till fler personalkategorier
hos respektive huvudman, vilket kommer att tas upp i nätverket framöver.
Socialnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna förslaget till
kommunfullmäktige för antagande.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 16

Dnr. 2012/341

Kvalitets- och servicenivå för kostverksamheten
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kostchefens förslag till kvalitets- och servicenivå för kostverksamheten
daterat den 20 januari 2014 antas.
Ärendebeskrivning
En kostutredning har genomförts under år 2013. Målet med
kostutredningen var att organisationen skulle bli mer effektiv och att
produktionen skulle hålla högre kvalitet. En genomlysning av
verksamheten har genomförts av en projektledare Ulrika Lundgren från
Karlskoga-Degerfors med stöd av kommunens kostchef.
Styr- och arbetsgruppen beslutade att fokus i kostutredningen skulle handla
om att få tydlighet. Gränser behövdes för ansvar, uppdrag och roller för
måltidsenheten i kommunen. För att kunna bedriva en effektiv
kostorganisation krävs ett tydligt politiskt uppdrag.
Ett förslag på kvalitets- och servicenivå för Lindesbergs kommun har tagits
fram för att förtydliga vad som ingår i skattefinansieringen. Detta är ett
åtagande som ger tydlighet och begränsar vad som ska ingå i
skattefinansieringen.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 augusti 2013 att förslag till kvalitetsoch servicenivå för måltidsenheten remitteras till socialnämnden och barnoch utbildningsnämnden för yttrande senast till den 31 oktober 2013.
Kostchef Carita O Prim har efter inkomna remissvar sammanställt ett nytt
förslag till kvalitets- och servicenivå daterat den 11 november 2013.
Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 att ärendet återremitteras till
måltidsenheten för att beakta socialnämndens synpunkter.
Ett nytt förslag till kvalitets- och servicenivå daterat den 20 januari 2014 är
framtaget.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 17

Dnr. 2013/378

Prisjustering av matpriser för måltidsenheten
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Priserna för dagens lunch, kuponghäften och matlådor på måltidsenhetens
restauranger Tallen, Grönboda, Ekgården, Vedevågsskolan och för
kommunhusets café, Café Milan, höjs enligt kostchefens förslag daterat den
20 januari 2014.
Ärendebeskrivning
På grund av ökade livsmedels- och personalkostnader och övriga kostnader
föreslår måltidsenheten en höjning av priset på dagens lunch, kuponghäften
och matlådor på måltidsenhetens restauranger Tallen, Grönboda, Ekgården,
Vedevågsskolan och Café Milan.
Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott beslutade i
december 2013 att ställa sig bakom förslaget till nya matpriser för
måltidsenheten med förändringen att ta bort vård och omsorg och lämna till
kommunstyrelsen i januari 2014 för beslut för att innan dess möjliggöra
samråd med det kommunala pensionärsrådet.
Ledamöterna i kommunala pensionärsrådet har haft möjlighet att inkomma
med synpunkter till den 10 januari 2014.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Priserna för dagens lunch, kuponghäften och matlådor på måltidsenhetens
restauranger Tallen, Grönboda, Ekgården, Vedevågsskolan och för
kommunhusets café, Café Milan, höjs enligt kostchefens förslag daterat den
20 januari 2014.
Ledamöternas förslag till beslut
Inger Karlsson (SD) föreslog att det inte ska bli någon prishöjning för
pensionärer.
Irja Gustavsson (S) föreslog bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att kommunstyrelsen
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2014-01-28
Omröstning begärdes och genomfördes enligt följande: De som stödjer
förvaltningens förslag röstar ja. De som stödjer Inger Karlssons (SD)
förslag röstar nej.
Omröstningen utföll med 12 ja och ett nej. Två ledamöter avstod från att
rösta. Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna
röstade.
Ja röstade

Nej röstade

Anders Ceder (S)
Irja Gustavsson (S)
Linda Svahn (S)
Margareta Ahlm (S)
Hans-Olof Hake (S)
Jerry Elvin (S)
Ulf Axelsson (V)
Inger Griberg (MP)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Anniette Lindvall (M)
Jonas Kleber (C)
Christina Pettersson (C)

Inger Karlsson (SD)

Göran Gustavsson (FP) och Ingrid Åberg (KD) avstod från att rösta.
Reservation
Inger Karlsson (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 18

Dnr. 2013/350

Bildande av Tillväxtkassan i Bergslagen AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
 Lindesbergs kommun bildar tillsammans med Inlandsinnovation AB,
Bergslagens Sparbank AB, Storfors kommun, Ljusnarsbergs kommun
och Nora kommun bolaget ”Tillväxtkassan i Bergslagen AB” i enlighet
med bifogade ”Aktieägaravtal avseende Tillväxtkassan i Bergslagen
AB”.
 Följande bilagor till ”Aktieägaravtal avseende Tillväxtkassan i
Bergslagen AB” godkänns:
o Aktiebok
o Stiftelseurkund med bilagd Bolagsordning och övriga bilagor.
o Investeringspolicy
o Förvaltningsavtal I, förvaltningsavtal med Bergslagens Sparbank
AB
o Förvaltningsavtal II, förvaltningsavtal med Inkubera i Örebro AB
 Utse styrelseledamot i Tillväxtkassan i Bergslagen.
 Lindesbergs kommuns andel 500 000 kronor finansieras av eget kapital.
Ärendebeskrivning
I Lindesbergs kommun ”Utvecklingsprogram 2012-2015 för Näringsliv och
utveckling” fastställt av kommunstyrelsen den 18 december 2012 framgår
på sidan 9 att ”En lösning för säkerställande av lokalt riskakapital ska vara
implementerad genom att hitta lokala lösningar för investerare,
företagsänglar, banker etc. i första hand i samarbete med BRO” (Business
Region Örebro).
Anders Ceder (S) har lämnat ett förslag i ärendet i en skrivelse daterad den
12 november 2013. Den föreslagna lösningen är ett samägt bolag med
Inlandsinnovation AB, Bergslagens Sparbank AB, Storfors kommun, Nora
kommun, Ljusnarsberg kommun och Lindesbergs kommun som delägare.
Kapitalet ska i första hand rikta sig mot små och nya företag i Bergslagen.
Normalt ska inte investeras mer än 200 000 per företag.
Administrationen kommer att hanteras av Bergslagens Sparbank AB vilket
regleras av i enlighet med Förvaltningsavtal I. Ingen ersättning utgår för
detta. Utredning och urval av investeringsprojekten kommer att ske i en
strikt investeringsprocess i samarbete med Inkubera i Örebro AB.
Någon utredning utifrån kommunallagen har inte gjorts annat än studera
likanande bolag såsom exempelvis Ekoväst Invest AB där Arvika kommun
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
är delägare och Sörmlandsfonden där Regionförbundet i Sörmland samt
Länsstyrelsen är delägare.
Möjligheterna att klara kapitalförsörjning, framförallt i en uppstartfas, för
små företag är, inte minst med nya bankregler, ett fortsatt problem. Då en
stor del av företagen i Lindesbergs kommun är små företag där många
dessutom står inför ett generationsskifte är detta ett problem som bedöms
som växande och dessutom kan påverka arbetssituationen i Lindesbergs
kommun.
Den föreslagna ”Tillväxtkassan” ska vara en komplementär till övriga
möjligheter för att främja fortsatt tillväxt.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2013 att föreslå
kommunfullmäktige besluta:
 Lindesbergs kommun bildar tillsammans med Inlandsinnovation
AB, Bergslagens Sparbank AB, Storfors kommun, Ljusnarsbergs
kommun och Nora kommun bolaget ”Tillväxtkassan i Bergslagen
AB” i enlighet med bifogade ”Aktieägaravtal avseende
Tillväxtkassan i Bergslagen AB”.
 Följande bilagor till ”Aktieägaravtal avseende Tillväxtkassan i
Bergslagen AB” godkänns:
o Aktiebok
o Stiftelseurkund med bilagd Bolagsordning och övriga
bilagor.
o Investeringspolicy
o Förvaltningsavtal I, förvaltningsavtal med Bergslagens
Sparbank AB
o Förvaltningsavtal II, förvaltningsavtal med Inkubera i
Örebro AB
 Utse styrelseledamot i Tillväxtkassan i Bergslagen.
 Lindesbergs kommuns andel 500 000 kronor finansieras av eget
kapital.
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2013 att ärendet
återremitteras till kommunstyrelsen för utredning av den juridiska
giltigheten i beslutet.
_________

Justerande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 19

Dnr. 2013/352

Fyllnadsval av uppdrag som kommunstyrelsens representant
i kommunala pensionärsrådet efter Margaretha Östlund (S)
Beslut
Hans-Olof Hake (S) väljs till ny ledamot i kommunala pensionärsrådet till
och med 31 december 2014.
Ärendebeskrivning
Margaretha Östlund (S) har avsagt sig uppdraget som kommunstyrelsens
ledamot i kommunala pensionärsrådet från och med den 1 januari 2014.
Fyllnadsval ska därför förrättas. Ärendet bordlades på kommunstyrelsen i
december 2013.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunala pensionärsrådet
Kanslienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 20

Dnr. 2013/370

Rivning av utdömd fastighet
Beslut
Medel för rivningen av utdömd fastighet Norslund 1:13 som
kommunstyrelsen beslutade om 2013-12-17 § 256, på 180 000 kronor tas ur
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
Ärendebeskrivning
Sedan ett antal år är byggnaden på fastigheten
utdömd. På
hyresavtalet från 2004 klargörs det att byggnaden redan då var i dåligt
skick. Inför en eventuell förlängning av arrendeavtalet bör Lindesbergs
kommun antingen rusta upp byggnaden, alternativt riva den.
Jesper Almlöf, mark- och exploateringsingenjör på Näringsliv och
utveckling anser att då byggnaden är utdömd sedan länge bör denna rivas.
Om rivning blir aktuellt kommer den att kosta ca. 180 000 kronor, varför
tilläggsanslag behövs då detta inte ryms inom Näringsliv och utvecklings
budget.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2013:
 Fastigheter i Linde AB får i uppdrag att riva aktuell byggnad på
tillsammans med Näringsliv och utveckling.
 Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med förslag till
finansiering av rivningen på 180 000 kronor till kommunstyrelsen i
januari 2014.
_________
Meddelas för kännedom:
Näringsliv och utveckling

Justerande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 21

Dnr. 2013/380

Förslag från kommunchefen om namnbyte på Bandygatan
alternativt del av Bandygatan till ett namn med anknytning
till det kommunala bolaget Linde energi AB
Beslut
Förslaget att föreslå Bergslagens miljö- och byggnämnd besluta om
namnbyte av del av Bandygatan i Lindesberg avslås med motiveringen att
inte avvika från övriga gator i området som har namn med
idrottsanknytning.
Ärendebeskrivning
Det kommunala bolaget Linde Energi AB bildades år 1914 och har därmed
funnits i 100 år. För att uppmärksamma detta jubileum föreslås att en gata i
Lindesberg uppkallas efter bolaget. Förslaget är att Bandygatan eller
Bandygatans del söder om Skrinnargatan benämns Linde Energiväg eller
annat lämpligt namn med anknytning till bolaget.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Bergslagens miljö- och byggnämnd besluta att
Bandygatan alternativt del av Bandygatan byter namn med anknytning till
bolaget Linde Energi AB
Ledamöternas förslag till beslut
Irja Gustavsson (S) föreslog avslag av förvaltningens förslag med
motiveringen att inte avvika från övriga gator i området som har namn med
idrottsanknytning.
Inger Griberg (MP), Ulf Axelsson (V) och Pär-Ove Lindqvist (M) föreslog
bifall till Irja Gustavssons (S) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att kommunstyrelsen
beslutat enligt Irja Gustavssons (S) förslag.
_________
Meddelas för kännedom:
Linde Energi AB

Justerande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 22

Dnr. 2013/381

Begäran från Lions Club Lindesberg om bidrag till
anordnandet av Lindemarken 2013
Beslut
Begäran om bidrag avslås.
Ärendebeskrivning
Lions klubb i Lindesberg har under de senaste 30 åren drivit och arrangerat
Lindesbergs marknad. Under de senaste åren har omkostnaderna för
föreningen ökat, bland annat kostnad för el och skyltning och markhyror.
Lions klubb söker därför ett bidrag med 25 000 kronor för föreningens
utgifter till Bergslagens kommunalteknik.
Ledamöternas förslag till beslut
Irja Gustavsson (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) föreslog att ansökan om
bidrag avslås.
Göran Gustavsson (FP) och Inger Griberg (MP) föreslog att ansökan om
bidrag beviljas.
Beslutsgång
Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att kommunstyrelsen
beslutat om avslag enligt Irja Gustavssons (S) förslag.
Omröstning begärdes och genomfördes enligt följande: De som stödjer Irja
Gustavssons (S) förslag röstar ja. De som stödjer Göran Gustavsson (FP)
förslag röstar nej.
Omröstningen utföll med 10 ja och tre nej. Två ledamöter avstod från att
rösta. Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna
röstade.
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Ja röstade

Nej röstade

Anders Ceder (S)
Irja Gustavsson (S)
Linda Svahn (S)
Margareta Ahlm (S)
Hans-Olof Hake (S)
Jerry Elvin (S)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Anniette Lindvall (M)
Jonas Kleber (C)
Christina Pettersson (C)

Göran Gustavsson (FP)
Ingrid Åberg (KD)
Inger Karlsson (SD)

Ulf Axelsson (V) och Inger Griberg (MP) avstod från att rösta.
_________
Meddelas för kännedom:
Lions Club Lindesberg

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 23

Dnr. 2013/397

Förfrågan från European Cities Against Drugs om
medlemskap 2014
Beslut
Lindesbergs kommun är medlem i European Cities Against Drugs under år
2014. Medlemsavgiften på 2 500 euro betalas ur kommunstyrelsens
driftbudget.
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har sedan ett antal år tillbaka varit medlem i den
internationella föreningen ECAD, European Cities Against Drugs vars
syfte och ändamål är att bekämpa narkotikamissbruket i Europa.
För närvarande är 46 svenska städer/kommuner medlemmar i ECAD, varav
sju i Örebro län.
För år 2014 har Lindesbergs kommun fakturerats en medlemsavgift på
2 500 euro. År 2013 var medlemsavgiften 1 875 euro.
Mer information om verksamheten kan läsas både på den internationella
hemsidan www.ecad.net/ samt på svenska ECAD:s hemsida
www.ecad.net/svnet/
_________
Meddelas för kännedom:
ECAD

Justerande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 24

Dnr. 2014/2

Ändring i arbetsmarknadsnämndens reglemente på grund
av förändring i förordning (2009:130) om yrkeshögskolan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Arbetsmarknadsnämndens reglemente ändras i punkt 1a så att ansvar för
yrkeshögskoleutbildning läggs till.
Ärendebeskrivning
Ändring i arbetsmarknadsnämndens reglemente för att lägga till att
nämnden har ansvar för yrkeshögskoleutbildning.
Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan har ändrats från den
25 december 2013 när det gäller bestämmelser för ledningsgrupper för
utbildningar inom yrkeshögskolan.
Enligt 2 § ska en ledningsgrupp för utbildningen utses som ska:
1. se till att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om
yrkeshögskolan, denna förordning och föreskrifter som har meddelats av
Myndigheten för yrkeshögskolan samt i enlighet med beslut av
myndigheten,
2. anta sökande till utbildningen,
3. pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12 §,
4. utfärda examens- och utbildningsbevis, och
5. svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.
I 5 § står: Om en kommun eller ett landsting är ansvarig
utbildningsanordnare, ska den nämnd som fullmäktige utser ge en
ledningsgrupp i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges i
2 §. Nämnden får helt eller delvis återkalla uppdraget, om det finns
särskilda skäl för det.
För att arbetsmarknadsnämnden ska kunna utse en ledningsgrupp, måste
kommunfullmäktige ändra i arbetsmarknadsnämndens reglemente så att det
är tydligt att nämnden har ansvar för yrkeshögskoleutbildning.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 25

Dnr. 2013/336

Fyllnadsval av uppdrag som styrelseledamot i TURSAM,
representant i styrgrupp för finskt förvaltningsområde, samt
representant i Länsstyrelsens Integrationsråd efter Arnold
Bengtsson (S)
Beslut
1. Irja Gustavsson (S) väljs till styrelseledamot i TURSAM till och
med 31 december 2014 och avsade sig samtidigt uppdraget som
ombud i TURSAM.
2. Irja Gustavssons (S) avsägelse från uppdraget som ombud i
TURSAM godkänns.
3. Linda Svahn (S) väljs till nytt ombud i TURSAM till och med 31
december 2014.
4. Carina Östrand (S) väljs till representant i styrgrupp för finskt
förvaltningsområde till och med 31 december 2014.
5. Anders Ceder (S) väljs till representant i Länsstyrelsens
Integrationsråd till och med 31 december 2014 .
Ärendebeskrivning
Arnold Bengtsson (S) har begärt entledigande av följande uppdrag som
kommunstyrelsen givit honom:
 Ledamot i kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott
 Linde BRÅ
 TURSAM
 Styrgrupp för fördjupad översiktsplan
 Styrgrupp för finskt förvaltningsområde
 Representant i Länsstyrelsens Integrationsråd.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 oktober 2013 att befria Arnold
Bengtsson (S) från uppdragen, samt att ärendet tas upp på nytt i
kommunstyrelsen i november 2013 för att förrätta fyllnadsval.
Kommunstyrelsen förrättade några av fyllnadsvalen i december, men ännu
återstår fyllnadsval till uppdrag som styrelseledamot i TURSAM,
representant i styrgrupp för finskt förvaltningsområde, samt representant i
Länsstyrelsens Integrationsråd.
_________
Meddelas för åtgärd: Kanslienheten
Meddelas för kännedom: TURSAM, Länsstyrelsens integrationsråd, Styrgrupp för finskt
förvaltningsområde

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 26

Dnr. 2014/24

Marknadsföring genom idrott, tilläggsanslag 2014
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
I tilläggsanslag för 2014 avsätts 1,5 miljoner kronor till marknadsföring till
elitidrotten inom verksamhet kommunledningsstaben. Medel tas ur eget
kapital 2014.
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar om tilläggsanslaget:
1. I avtal med föreningarna LIF Lindesberg, Linde Volley, SGF
Lindesberg, Frövi Judo och Lindlövens IF avsätts totalt 1,5 miljoner
kronor under förutsättning att föreningarna bidrar med
marknadsföring av kommunen och att föreningarna själva eller
genom egna kontaktnät tillhandahåller praktikplatser för i första
hand ungdomar. Anslaget ska fördelas enligt följande:
LIF Lindesberg

450 000

Linde Volley

450 000

SGF Lindesberg

200 000

Frövi Judo

200 000

Lindlövens IF

200 000

2. Förslag till grundavtal för föreningarna version 2014-01-23
godkänns.
Ärendebeskrivning
Elitidrott är en viktig del i marknadsföring av kommunen och kan sägas
vara ett ansikte utåt. Elitidrotten tilldrar sig ett massmedialt intresse och
kan bidra till att kommunen synliggörs samtidigt som föreningar genom
eget kontaktnät har möjlighet att bidra med utveckling av kommunens
attraktionsvärde.
Föreningarna har en ansträngd ekonomi som kan innebära hinder för att
klara en verksamhet på elitnivå med nationellt och internationellt utövande.
I avtal med respektive förening beskrivs de konkreta åtaganden som
föreningarna förväntas bidra med under 2014.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
Kommunstyrelsens ordförande Anders Ceder (S) föreslår följande:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
I tilläggsanslag för 2014 avsätts 1,5 miljoner kronor till marknadsföring till
elitidrotten inom verksamhet kommunledningsstaben. Medel tas ur eget
kapital 2014.
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar om tilläggsanslaget:
1. I avtal med föreningarna LIF Lindesberg, Linde Volley, SGF
Lindesberg, Frövi Judo och Lindlövens IF avsätts totalt 1,5 miljoner
kronor under förutsättning att föreningarna bidrar med
marknadsföring av kommunen och att föreningarna själva eller
genom egna kontaktnät tillhandahåller praktikplatser för i första
hand ungdomar. Anslaget ska fördelas enligt följande:
LIF Lindesberg

450 000

Linde Volley

450 000

SGF Lindesberg

200 000

Frövi Judo

200 000

Lindlövens IF

200 000

2. Förslag till grundavtal för föreningarna version 2014-01-23
godkänns.
Ledamöternas förslag till beslut
Jonas Kleber (C), Hans-Olof Hake (S), Pär-Ove Lindqvist (M) föreslog
bifall till förslaget från Anders Ceder (S).
Ulf Axelsson (V), Inger Karlsson (SD), Inger Griberg (MP) och Göran
Gustavsson (FP) föreslår avslag av förslaget.
Beslutsgång
Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att kommunstyrelsen
beslutat enligt Anders Ceders (S) förslag.
Omröstning begärdes och genomfördes enligt följande: De som stödjer
Anders Ceders (S) förslag röstar ja. De som stödjer förslaget om avslag
röstar nej.
Omröstningen utföll med 10 ja och fem nej. Av röstningslistan nedan
framgår hur var och en av ledamöterna röstade.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ja röstade
Anders Ceder (S)
Irja Gustavsson (S)
Linda Svahn (S)
Margareta Ahlm (S)
Hans-Olof Hake (S)
Jerry Elvin (S)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Anniette Lindvall (M)
Jonas Kleber (C)
Christina Pettersson (C)

2014-01-28
Nej röstade
Inger Griberg (MP)
Ulf Axelsson (V)
Göran Gustavsson (FP)
Ingrid Åberg (KD)
Inger Karlsson (SD)

Reservation
Ulf Axelsson (V), Inger Griberg (MP), Göran Gustavsson (FP), Ingrid
Åberg (KD) och Inger Karlsson (SD) reserverade sig mot beslutet till
förmån för avslagsförslaget. Ulf Axelsson (V) och Inger Griberg (MP)
meddelade att de innan justering kommer att inkomma med en skriftlig
reservation.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 27

Dnr. 2013/312

Val av ny representant för (SD) i styrgrupp för Projekt ny
politisk organisation och förvaltningsorganisation
Beslut
Sven-Ove Karlsson (SD) väljs till ny representant för (SD) i styrgrupp för
Projekt ny politisk organisation och förvaltningsorganisation istället för
Magnus Ingwall (SD).
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 29 oktober 2013 att anta projektplan för
projekt Ny politisk organisation och förvaltningsorganisation. I
projektplanen framgår att planerings- och utvecklingsutskottet (PU), samt
en representant för de partier som inte är representerade i PU ska utgöra
styrgrupp för projektet
Till representanter i styrgruppen för de partier representerade i
kommunfullmäktige, men inte i planerings- och utvecklingsutskottet utsågs
Ulf Axelsson för (V), Göran Gustavsson för (FP) och Magnus Ingwall för
(SD).
Ledamöternas förslag till beslut
Inger Karlsson (SD) föreslog att Sven-Ove Karlsson (SD) utses till
representant i styrgruppen istället för Magnus Ingwall (SD).
_________
Meddelas för kännedom:
Styrgrupp för Projekt ny politisk organisation och förvaltningsorganisation
Magnus Ingwall

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 28

Dnr. 2013/364

Revidering av ABVA 07, allmänna bestämmelser för vattenoch avloppsanläggningar för Bergslagens kommunalteknik
Beslut
Kommunstyrelsens beslut § 260 2013-12-17 kompletteras inför beslut i
kommunfullmäktige i februari 2014 med följande beslutspunkt:
Förslag till revidering av ”Kriterier för utsläpp av spillvatten från industrier
och andra verksamheter” fastställs i enlighet med förslaget från
Bergslagens kommunalteknik daterat den 17 januari 2014.
Ärendebeskrivning
Bergslagens kommunalteknik har beslutat att föreslå Lindesbergs kommun
att anta förslag till revidering av de lokala allmänna bestämmelserna för
vatten- och avloppsanläggningar, ABVA. Den största förändringen är att
respektive kommun nu benämns som VA-huvudman och Bergslagens
kommunalteknik som verksamhetsutövare, istället för som i tidigare ABVA
där Bergslagens kommunalteknik var VA-huvudman.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2013 att föreslå
kommunfullmäktige besluta:
Förslag till revidering av de lokala allmänna bestämmelserna för vattenoch avloppsanläggningar, ABVA, fastställs i enlighet med förslaget från
Bergslagens kommunalteknik daterat den 15 november 2013.
Efter kommunstyrelsens beslut har direktionen i Bergslagens
kommunalteknik beslutat att en komplettering av beslutet måste göras, då
det inte nämndes i beslutet att dokumentet ”Kriterier för utsläpp av
spillvatten från industrier och andra verksamheter” har revideras och ska
antas av kommunfullmäktige. Detta är ett fristående dokument, men tillhör
ABVA.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 29

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av bifogade meddelanden.
Ärendebeskrivning
Meddelanden till kommunstyrelsen enligt bifogad förteckning.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 30

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Informationen om delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut enligt bifogad förteckning.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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1 - Allmänna frågor
1.3

Remittering av ärenden inom
kommunen

Remiss med förslag till Åtgärdsprogram för äldre
lövskogar med vitryggig hackspett som paraplyart,
2014-2018 överlämnas till Bergslagens miljö- och
byggnämnd att besvara.

2013/391

2013-12-16

Kommunstyrelsens
ordförande

1.4

Brådskande ärenden

Överklagan av upphävd detaljplan för
med flera
Yttrande över aktbilaga 9 i mål Mats Seijboldt ./.
Lindesbergs kommun överklagan av
kommunstyrelsens beslut § 178 2013-09-24
Överenskommelse om mottagande och bosättning
av nyanlända invandrare, mål nr. A4279-13
Yttrande över aktbilaga 11 i mål Mats Seijboldt ./.
Lindesbergs kommun överklagan av
kommunstyrelsens beslut § 178 2013-09-24
Överenskommelse om mottagande och bosättning
av nyanlända invandrare, mål nr. A4279-13

2013/373

2013-12-13

p2013.30
20
2013/318

2013-11-15

Kommunstyrelsens
ordförande
Kommunstyrelsens
ordförande

p2013.31
52
2013/318

2013-11-27

Kommunstyrelsens
ordförande

Utdelning ur Gustav Svenssons stiftelse år 2013

p2013.34
55

2013-12-18

Ekonomichefen

Ändring av detaljplan genom tillägg för del av
Frövifors

2014.18

2013-12-18

Merit Israelsson

2 – Ekonomifrågor
2.1

Donationsfonder

3 – Fastighetsfrågor
3.3

Yttrande över remisser där
kommunen ska yttra sig som
fastighetsägare

Kapitel

Rubrik

Beslut

Dnr

Datum

Delegat/vidaredelegat

Fullmakt för medverkan i Varuförsörjningens
upphandling av Distributionsupphandling av
enteral nutrition
Fullmakt för medverkan i Varuförsörjningens
upphandling av enteral nutrition inklusive tillbehör
Avtal om framtagande av rapport för eventuellt
bildande av bolag för att hantera upplevelse- och
besöksnäring i Lindesbergs kommun mellan
kommunen och

p2014.15
0

2014-01-23

Kommunchef

p2014.15
1
p2014.2

2014-01-23

Kommunchef

2014-01-02

Kommunchef

Rätt att besluta om antagande Tillägg till redan antagna AKAP-KL. Enligt
rekommendation från SKL, cirkulär 13:55
av kollektivavtal,
principöverenskommelser och
motsvarande enligt
rekommendationer från
Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL)
arbetsgivarpolitiska
avdelning

20131216

Kommunchef
tillsammans med
personalchef

Tillägg till redan antagna AKAP-KL. Enligt
rekommendation från SKL, cirkulär 13:76

20140115

Kommunchef
tillsammans med
personalchef
Ekonomichef/Förvaltnin
gschef kommunkontoret

4 – Upphandling
4.1

Teckna avtal för köp och hyra
av varor och tjänster som är
nämndövergripande

5 – Personalfrågor - kommunövergripande
5.5

5.10

Rätt att utse ersättare för
förvaltningschef vid semester

T f ekonomichef/förvaltningschef för
kommunkontoret utses personalchef Carina
Fyrpihl 23 dec, kommunchef Christer Lenke 27

p2013.34
54

2013-12-18
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Kapitel

Rubrik

Beslut

Dnr

Datum

Delegat/vidaredelegat

dec 2013 och 2-3 jan 2014, förvaltningschef Kaj
Söder 30 dec, som t f ekonomichef utses
enhetschef Kerstin Rogemyr 27, 30 dec 2013
Tf personalchef 27 dec Ingela Björkman, 30 dec
samt 2-3 januari Karin Bergström-Ingvarsson
Till tf förvaltningschef för barn- och
utbildningsförvaltningen 24 januari utses Irene
Eriksson
Till tf förvaltningschef för barn- och
utbildningsförvaltningen 24-25 februari utses Peter
Lundell
5.11

Rätt att utse ersättare för
förvaltningschef vid frånvaro
(ej semester)

Till tillförordnad förvaltningschef för
arbetsmarknadsförvaltningen 23, 27 och 30
december 2013 utses Bengt Storbacka

2013-12-18

Personalchef

2014-01-20

Förvaltningschef barnoch
utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef barnoch
utbildningsförvaltningen

2014-01-22

2013.341
6

Till tf förvaltningschef för barn- och
utbildningsförvaltningen 23 januari utses Irene
Eriksson

2013-12-16

Förvaltningschef
arbetsmarknadsförvaltni
ngen

2014-01-20

Förvaltningschef barnoch
utbildningsförvaltningen

2014-01-13

Förvaltningschef
kommunkontoret

6 – Personalfrågor – kommunkontoret och stabsfunktionerna under kommunchefen
6.4

Rätt att besluta om
anställning eller uppsägning
inklusive lönesättning för
medarbetare, exklusive
kommunchefen och
förvaltningschefer (gäller
inte visstidsanställningar

anställs som nämndsekreterare på
kanslienheten perioden 2014-02-01 – 2014-12-31
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Kapitel

Rubrik

Beslut

Dnr

Datum

Delegat/vidaredelegat

kortare än sex månader)
anställs som kommunstrateg från
och med 2014-03-01, tillsvidare

6.5

Rätt att utse ersättare för
kommunchefen vid semester

Förvaltningschefen för kommunledningsstaben
Carina Fyrpihl utses till tillförordnad kommunchef
den 23 december istället för tidigare beslut Gunilla
Sandgren p2013.3032.

P
2013.243
2

2013-12-18

Kommunchefen

2013-12-17

Kommunchefen
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 31

Dnr. 2014/13

Igångsättningstillstånd för investering i huvudvattenledning
Frövifors - vattentornet Frövi
Beslut
Igångsättningstillstånd beviljas för investeringen.
Ärendebeskrivning
Bergslagens kommunalteknik (BKT) har kommit in med en startrapport för
investering – Huvudvattenledning Frövifors – vattentornet.
Under 2012 och 2013 uppstod ett antal större vattenläckor i Frövi.
Matningen av vatten till Frövi vattentorn och vidare ner mot Fellingsbro
räcker inte till på befintlig ledning, som går via Kofallsvägen och till
vattentornet. För att förstärka matningen och öka säkerheten har BKT nu
kommit fram till, att istället för att byta befintlig ledning som går igenom
bostadsområde och ligger i asfalterade vägar, lägga en extra vattenledning
från Frövifors till vattentornet via Axels väg. Denna vattenledning är ca
840 meter lång. Alternativet att byta befintlig ledning är betydligt dyrare.
Investeringen uppgår till 1 500 000 kronor och inryms i antagen budget för
mindre ledningsarbeten.
_________
Meddelas för åtgärd:
Bergslagens kommunalteknik
Meddelas för kännedom:
Ekonomichefen
Ekonomienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-01-28
KS § 32

Information vid beredande kommunstyrelsen den 20 januari
2014
Information om frivilliga resursgruppen (FRG)
Staffan Jackson, FRG-ansvarig i Bergslagen och beredskapssamordnare
Gunnar Karlsson informerade om gruppens arbete. Ungefär hälften av
landets kommuner har en frivillig resursgrupp. FRG Bergslagen har 65
utbildade och kontrakterade FRG-deltagare. Gruppen kan bland annat göra
insatser vid översvämning, hotad dricksvattenförsörjning, olycka vid
transport av farligt gods, spridning av giftiga vätskor eller gaser, pandemi,
svår skogsbrand, stor stadsbrand, svår storm, extremt snöfall, långvarigt
elavbrott och svår trafikolycka.
Projektansökan från Bo i Löa för att levandegöra Bergslagen
Christer Kallin, Näringsliv och utveckling, informerade om projekt Hyttans
hemligheter som har ansökt om projektmedel. Ärendet har behandlats i
beredningsgrupp för lokal utveckling. Detta projekt är första delen av flera
etapper. Beredningsgruppen beslutade att delprojektet ska beviljas bidrag
om 30 000 kronor.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

