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Plats och tid

Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00 - 10.50

Beslutande

Irja Gustavsson (S), ordförande § 92-119
Jonas Kleber (C), vice ordförande § 92-119, ordförande § 120-130
Per Söderlund (SD)
Daniel Andersson (S)
Anniette Lindvall (M)
Bengt Storbacka (S)
Jonas Bernström (S)
Virosa Viberg (SD)
Ingrid Åberg (KD)
Susanne Karlsson (C)
Bengt Evertsson (MP)
John Omoomian (S) för Linda Svahn (S)
Hans-Olof Hake (S) för Kristine Andersson (S)
Margareta Ahlm (S) för Ingrid Åberg (KD) § 92-119
Margareta Ahlm (S) för Irja Gustavsson (S) § 120-130
Jan Hansson (M) för Pär-Ove Lindqvist (M)
Göran Gustavsson (-) för Anniette Lindwall (M) § 92-119
Göran Gustavsson (-) för Ingrid Åberg (KD) § 120-130
Jenny Larsson (C) för Anders Persson (C)

Tjänstgörande
ersättare

Övriga deltagande

Helena Randefelt, sekreterare
Christer Lenke, kommunchef
Gunilla Sandgren, ekonomichef
Madde Gustavsson, socialchef § 92-96
Maria Odheim Nielsen (V), ej tjänstgörande ersättare
Dan Walterson (S), ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP)

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Kanslienheten torsdag 30 april 2015
Sekreterare .....................................................................

Paragrafer

92-130

Helena Randefelt

Ordförande ………………………………………………………………………………
Irja Gustavsson § 92-119

Jonas Kleber § 120-130

Justerare .........................................................................
Daniel Andersson
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Anslaget sätts upp
Förvaringsplats
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Ärendeförteckning
§ 92/2015

Försörjningsstöd – Öppna jämförelser

§ 93/2015

Ekonomisk månadsuppföljning mars 2015

§ 94/2015

Uppföljning av internkontrollplan år 2014 för alla nämnder

§ 95/2015

Indikatorer till mål för kommunledningskontoret

§ 96/2015

Val av ledamöter till specifika samverkansråd - Region Örebro län

§ 97/2015

Val av ombud och ombudsersättare till årsstämma med Hopajola 2015

§ 98/2015

Kommunal borgen, Tallen 2015

§ 99/2015

Generell borgen avseende Linde Stadshuskoncernen - Förändring mellan
bolagen

§ 100/2015 Årsredovisning för Gustav Svenssons stiftelse för räkenskapsåret 2014
§ 101/2015 Donation av ek och försäljning av tillhörande mark
§ 102/2015 Val av 5 politiska representanter till Almedalsveckan 2015
§ 103/2015 Äskande om 500 000 kronor i kostnadstäckning för uteblivna statsmedel för
asylsökande elever
§ 104/2015 Ansökan om bidrag för upprustning av duschrum i Råsshallen
§ 105/2015 Resestipendium 2015
§ 106/2015 Svar på remiss förslag till åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt
2015-2021
§ 107/2015 Avgifter för kost i gruppbostad inom avdelningen för funktionsstöd
§ 108/2015 Ej verkställda beslut kvartal 4 år 2014
§ 109/2015 Revidering av socialnämndens reglemente
§ 110/2015 Antagande av taxa för anmälningar enligt Attefall
§ 111/2015 Beslutsgång för detaljplaner enligt lagändring i PBL
§ 112/2015 Utredning flugparken i kombination med nytt resecentrum, stationshus samt
kommunal cykelplan
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§ 113/2015 Stängning av Bytesgatan säsongsvis
§ 114/2015 Ny dragning av Fotbollsgatans västra del
§ 115/2015 Iståndsättningsbidrag för ombyggnad av bro norr om Karlsborgs gård,
Fellingsbro församling
§ 116/2015 Omdisponering av investeringsbudget för dagvattenåtgärder, VA-byggnation
Vibyn
§ 117/2015 Yttrande gällande ändring av detaljplan för
§ 118/2015 Taxa för serviceteamet 2016
§ 119/2015 Projekt Lindesjön runt
§ 120/2015 Svar på motion från Bengt Storbacka (S) om att utveckla området vid
Loppholmarna, Energikällan, Lindesbergs Arena och Lindeskolan
§ 121/2015 Svar på motion från Jonas Kleber (C) och Johan Andersson (C) om att anlägga
ett utegym utefter spåret Lindesjön runt
§ 122/2015 Svar på medborgarförslag om möjligheten att utöva sporten Parkour freerunning
och anläggande av en skatepark i Lindesberg
§ 123/2015 Svar på motion från Irja Gustavsson (S) och Arnold Bengtsson (S) om
traineeplatser/lärlingsutbildning i kommunens vård och omsorg
§ 124/2015 Svar på medborgarförslag om bänk i backen mellan Stadsskogsskolan och
Jätteåkersvägen
§ 125/2015 Svar på medborgarförslag om stöd för fysiska aktiviteter för pensionärer
§ 126/2015 Svar på medborgarförslag om att göra en parkeringsplats av fastigheten där före
detta förskolan Lysmasken låg i Storå
§ 127/2015 Svar på motion otion från Birgitta Duell (SD) om att sätta upp skyltar som visar
stigen Lindesjön runt
§ 128/2015 Meddelanden
§ 129/2015 Anmälan av delegationsbeslut
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KS § 92

Försörjningsstöd – Öppna jämförelser
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen
Ärendebeskrivning
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt följer kommunstyrelsen
under året upp utvalda verksamhetsområden. Förvaltningschef för
socialförvaltningen, Madde Gustafsson redovisar försörjningsstödet januari
– mars för kommunstyrelsen.
I januari 2015 var det 487 hushåll som hade försörjningsstöd, i februari 512
hushåll och i mars 524 hushåll.
I januari 2015 fick 31 nya hushåll försörjningsstöd i februari 41 nya
hushåll och i mars 85 nya hushåll.
32 hushåll avslutade försörjningsstöd i januari, 33 i februari och 35 i mars.
Antalet övriga ärenden forsätter att öka (egna medel, överklagan,
bostadsocial lägenhet, återkrav samt dödsboärenden).
Försörjningsstödet 2015 visar en minskning mot 2014. I mars 2014
betalades 2 342 000 kronor ut i försörjningsstöd, i mars 2015 betalades 2
069 000 kronor ut.
Socialnämnden har tidigare beslutat om att hushåll som uppbär
försörjningsstöd ska få utfyllnad när någon av parterna läser en
yrkesutbildning där man inte har rätt till CSN eller CSN inte räcker till.
Nyligen har Socialnämnden fattat nytt beslut att det även ska gälla andra
utbildningar, detta för att den enskilde eller familjen på sikt ska bli
självförsörjande.
Målet är minskat försörjningsstöd och minskad ungdomsarbetslöshet.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 93

Dnr. 2015/133

Ekonomisk månadsuppföljning mars 2015
Beslut
Den ekonomiska rapporten för mars 2015 läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och utskott att följa budget.
Ärendebeskrivning
Sjukfrånvaron är högre än vid motsvarande period föregående år. En liten
tendens till ökning ses både på socialförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen.
Årets första och andra månad visar en befolkningsökning med 25 personer.
Befolkningen ökar tack vare ett positivt invandringsnetto. Kommunen har
ett fortsatt negativt födelsenetto och inrikes flyttningsnetto.
Starten på 2015 visar en ökning av ungdomsarbetslösheten i kommunen.
Både ungdomsarbetslösheten och den totala arbetslösheten ligger över
Region Örebro läns nivåer.
Ökningen av utbetalt försörjningsstöd i mars beror på att februari månad är
en kort månad, så att flera utbetalningar sker i början av mars, som avser
februari. Antalet hushåll har även ökat mellan februari och mars.
IT- och teleenheten redovisar ett underskott på helår på 2 Mnkr som beror
på eftersläpade kostnader för statsnät. Det är lantmäterikostnader,
konsultkostnader och intrångsersättningar som belastar 2015. Ökade
lönekostnader på personal- och löneenheten på grund av
personalomsättning leder till ett beräknat underskott på 0,1 Mnkr. Det
fackliga kontot beräknas visa ett underskott på helår på 0,3 Mnkr och
personalbefrämjande åtgärder redovisar ett överskott på 0,2 Mnkr.
Prognosen för 2015 för samtliga verksamheter inom barn- och
utbildningsnämnden är oförändrad från tidigare månad, med ett underskott
mot budget med -1,0 Mnkr. Underskottet är inom grundskolans
verksamhet. 3 av 14 skolenheter har tillsammans ett underskott på – 1,2
Mnkr som delvis finansieras med överskott inom grundskolans hela
budgetram. Elevens val av skola till hösten 2015 inom både grundskola och
gymnasieskola kan förändra prognosen snabbt. I övrigt är det inom
gymnasiesärskola och fritidshem som de största utmaningarna med budget
2015 finns.
Inom socialnämnden avser det prognostiserade underskottet inom individoch familj fler externa barn- och vuxenplaceringar än budgeterat.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2015-04-28
För Bergslagens miljö- och byggnämnd saknas internfakturor för 191 000
kronor, där kommunen har betalt licensavgifter för helår. Mätningssidan är
inte fakturerad.
_________
Meddelas för åtgärd:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Bergslagens miljö- och byggnämnd
Tillväxtutskottet
Utskottet för stöd och strategi

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 94

Dnr. 2015/193

Uppföljning av internkontrollplan år 2014 för alla nämnder
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollplanerna för
kommunstyrelsens verksamheter, barn- och utbildningsnämndens
verksamheter och socialnämndens verksamheter för år 2014.
Ärendebeskrivning
Internkontrollen är en viktig del av styrningen och utvecklingen av
verksamheten. Det är också ett sätt för kommunstyrelsen att utöva sin
uppsiktsplikt. Organisationen för internkontrollen framgår av Reglemente
för internkontroll. Syftet med reglementet är ytterst att säkerställa
kommunfullmäktiges beslut att fastställda mål uppfylls genom att
kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll, d v s att med rimlig grad av säkerhet
säkerställa att följande uppnås:




Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskifter, ritlinjer

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns
en god interkontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring
internkontroll upprättas inom kommunens samlade verksamheter samt att
se till att denna utvecklas utifrån kontrollbehov. Kommunstyrelsen ska,
med utgångspunkt från nämndernas och de kommunala bolagens
återrapportering, utvärdera kommunens samlade interna kontroll och
bedöma om det behöver beslutas om åtgärder.
Socialnämnden inkom med en uppföljning av sin interkontrollplan för
2014, den 30 mars 2015.
Barn- och utbildningsnämnden inkom med en uppföljning av sin
internkontrolplan för 2014, den 2 april 2015.
Ekonomienheten lämnade in internkontroll för kommunstyrelsens
verksamheter, daterad den 10 april 2015.
_________
Meddelas för kännedom:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 95

Dnr. 2015/35

Nämndernas verksamhetsmål utifrån tilldelade
inriktningsmål
Beslut
Följande indikatorer för nämndmålet Kostnadseffektiva processer i
kombination med kvalitetssäkring inom stödjande administration antas:






Ett nytt ärendehanteringssystem ska tas i bruk under 2015 och hela
kanslienheten ska introduceras i programmet för att
kostnadseffektivisera processer och möjliggöra för en ökad
digitalisering.
Fem leverantörer med stor volym av fakturor ska anslutas till efaktura under år 2015.
En gemensam telefonilösning för kommunerna i norra Örebro län
som leder till en lägre kostnad för verksamheten och bättre kvalitet
för medborgarna ska vara införd under år 2015.
Självservice ska för månadsavlönade uppgå till 100 procent under
år 2015.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog Vision 2025, Utvecklingsstrategi 2014-2016 i
maj 2013. I kommunens styrmodell framgår att kommunstyrelsen ska
fördela kommunfullmäktiges inriktningsmål till nämnderna och
kommunkoncernen, vilket kommunstyrelsen gjorde i augusti 2013.
Med anledning av att kommunen fick en ny politisk organisation från 1
januari 2015, togs förslag till ny fördelning av inriktningsmål
fram, vilken godkändes av kommunchefens ledningsgrupp.
Kommunchefen och kommunstrategen inkom med en tjänsteskrivelse den 3
november 2014, med förslaget att fördelning av
kommunfullmäktiges inriktningsmål till nämnder, kommunstyrelsens
utskott och bolagskoncernen godkänns enligt förslaget daterat den 24
september 2014. Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2014 att
godkänna förslaget till fördelning av kommunfullmäktiges inriktningsmål.
Kommunledningskontoret inkom den 26 januari 2015 med förslag till
nämndmål och indikatorer på nämndmålen för kommunstyrelsen och
Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari att anta nämndmålen och
indikatorerna för kommunstyrelsen, enligt kommunledningskontorets
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2015-04-28
förslag daterad den 26 januari 2015. De indikatorer som saknas ska
redovisas för kommunstyrelsen i april.
Kommunstrategen inkom den 24 februari 2015 med förslag till indikatorer
som utskottet för stöd och strategi ska ta ställning till innan
kommunstyrelsens sammanträde i april 2015. Nämndmålet
kostnadseffektivisera processer i kombination med kvalitetssäkring inom
stödjande administration saknade tidigare indikatorer, men har
kompletterats med fyra indikatorer.
De fyra nya indikatorerna är:
 Ett nytt ärendehanteringssystem ska tas i bruk under 2015 och hela
kanslienheten ska introduceras i programmet för att
kostnadseffektivisera processer och möjliggöra för en ökad
digitalisering.
 Fem leverantörer med stor volym av fakturor ska anslutas till efaktura under år 2015.
 En gemensam telefonilösning för kommunerna i norra Örebro län
ska vara införd under år 2015 som leder till en lägre kostnad för
verksamheten och bättre kvalitet för medborgarna.
 Självservice ska för månadsavlönade uppgå till 100 procent under
år 2015.
Utskottet för stöd och strategi beslutade den 2 mars 2015 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att:
Följande indikatorer för nämndmålet Kostnadseffektiva processer i
kombination med kvalitetssäkring inom stödjande administration antas:


Ett nytt ärendehanteringssystem ska tas i bruk under 2015 och hela
kanslienheten ska introduceras i programmet för att
kostnadseffektivisera processer och möjliggöra för en ökad
digitalisering.
 Fem leverantörer med stor volym av fakturor ska anslutas till efaktura under år 2015.
 En gemensam telefonilösning för kommunerna i norra Örebro län
som leder till en lägre kostnad för verksamheten och bättre kvalitet
för medborgarna ska vara införd under år 2015.
 Självservice ska för månadsavlönade uppgå till 100 procent under
år 2015.
_________
Meddelas för åtgärd:
Ekonomienheten
Ekonomichefen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr. 2015/226

Val av ledamöter till specifika samverkansråd - Region
Örebro län
Beslut
Kommunstyrelsen utser:
Rådet för skola, utbildning och kompetensförsörjning
Linda Svahn (S) ersättare Anders Persson (C)
Rådet för infrastruktur och trafik
Irja Gustavsson (S) ersättare Jonas Kleber (C)
Rådet för kultur
Jonas Kleber (C) ersättare Irja Gustavsson (S)
Rådet för folkhälsa, social välfärd och vård
Susanne Karlsson (C) ersättare John Omoomian (S)
Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun ska utse en ledamot till de olika specifika
samverkansråden som Region Örebro län har beslutat om:





Skola, utbildning och kompetensförsörjning
Infrastruktur och trafik
Kultur
Folkhälsa, social välfärd och vård

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska utse:
Rådet för skola, utbildning och kompetensförsörjning
Linda Svahn (S) ersättare Anders Persson (C)
Rådet för infrastruktur och trafik
Irja Gustavsson (S) ersättare Jonas Kleber (C)
Rådet för kultur
Jonas Kleber (C) ersättare Irja Gustavsson (S)
Rådet för folkhälsa, social välfärd och vård
Susanne Karlsson (C) ersättare John Omoomian (S)
Justerande

Utdragsbestyrkande
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_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Region Örebro län

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 97

Dnr. 2015/89

Val av ombud och ombudsersättare till årsstämma med
Hopajola
Beslut
Kommunstyrelsen utser Kristine Andersson (S) till ombud och Jan Hansson
(M) till ombudsersättare till årsstämma med Hopajola.
Ärendebeskrivning
Hopajola är en naturvårdsorganisation som funnits i drygt 20 år. Alla
kommuner i Örebro län, region Örebro län och Naturskyddsföreningens
kretsar i länet är medlemmar och bildar organisationen.
Hopajola samlar in pengar för att omsätta dessa i naturvård,
naturvägledning och tillgänglighet i naturen. Under 20 år har Hopajola varit
en bidragande faktor till de flesta kommunala naturreservat som bildats i
Örebro län.
Som medlem i Hopajola väljer man också ombud till årsstämman.
Lindesbergs kommun har saknat ombud de senaste åren, därför hoppas
Hopajola se ombud från Lindesbergs kommun 2015.
Årsmötet är den 18 maj klockan 18-20 i Gårdsjötorp.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att Kristine Andersson (S) ska
utses till ombud till årsstämma med Hopajola.
Jan Hansson (M) föreslår att Jan Hansson (M) ska utses till
ombudsersättare till årsstämma med Hopajola.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Hopajola Naturvärnet

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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KS § 98

Dnr. 2015/128

Kommunal borgen, Tallen 2015
Beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar:





Såsom för egen skuld ingå borgen för Kooperativa
Hyresrättföreningen Tallen för låneförpliktelser upp till ett högsta
lånebelopp om 18 000 000 kronor, (80% av lånet) jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Borgensavgift skall gälla för samtliga lån, även tidigare åtaganden.
Avgiften utgör 0,3 % och ska gälla för år 2015.
Kommunen förbehåller sig rätten till att erhålla pantbrev i Tallens
fastighet intill borgenssummans fulla värde som säkerhet för
borgensåtagandet.

Ärendebeskrivning
Den kooperative hyresrättsföreningen Tallen inkom i början av 1990-talet
genom initiativ från Lindesbergs kommun. Riksbyggen stod för
byggnationen och de svarar fortsättningsvis för administration och service
på uppdrag av föreningen. Från början rörde det sig om 52 lägenheter, en
avlastningsenhet samt kök, matsal och ett antal kontorsrum för
hemtjänstpersonal.
I samband med byggnationen erhöll föreningen kommunal borgen för de
lån som upptogs för att genomföra projektet. Borgensbeloppet var mellan
55 och 60 miljoner kronor. Det rörde sig om två lån från SBAB och fem lån
från Swedbank Hypotek.
Före årsskiftet 2014/2015 meddelande SBAB att man ändrade på
amorteringsprincipen på de lån Tallen hade hos dem. Föreningen tolkar de
nya villkoren som så att man inte längre vill låna pengar till Tallen. SBAB
har enligt uppgift fattat ett principbeslut att försöka avsluta utlåningen till
trygghets- och serviceboenden snarast möjligt. Föreningen har därför hört
sig för om andra långivare kan tänka sig att låna ut pengar. Flera banker har
visat sig villiga att låna ut pengar till föreningen.
Totalt rör det sig om två lån från SBAB och ett av lånen från Swedbank
som föreningen önskar föra över till annan långivare. Beloppen är 7,5
miljoner per lån.
Gunnar Jaxell, sekreterare i styrelsen för Tallen inkom med en skrivelse
daterad den 10 mars 2015, där Kooperativa Hyresrättsföreningen Tallen
föreslår att Lindesbergs kommun förnyar sitt borgensåtagande när
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2015-04-28
föreningen byter långivare på 3 x 7,5 miljoner kronor till den nya
långivaren.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att:





Såsom för egen skuld ingå borgen för Kooperativa
Hyresrättföreningen Tallen för låneförpliktelser upp till ett högsta
lånebelopp om 18 000 000 kronor, (80% av lånet) jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Borgensavgift skall gälla för samtliga lån, även tidigare åtaganden.
Avgiften utgör 0,3 % av låneskulden och ska gälla för år 2015.
Kommunen förbehåller sig rätten till att erhålla pantbrev i Tallens
fastighet intill borgenssummans fulla värde som säkerhet för
borgensåtagandet.

Jonas Kleber (C) föreslår bifall till Irja Gustavsson (S) förslag men att i
punkt två ta bort orden av låneskulden.
Hans–Olof Hake (S) föreslår bifall till Jonas Klebers förslag.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KS § 99

Dnr. 2015/161

Generell borgen avseende Linde Stadshuskoncernen Förändring mellan bolagen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 587 065 000
kronor jämte ränta och kostnader. Beloppen specificeras nedan:
Bolag
Fastigheter i Linde AB
Lindeasbergsbostäder AB
Linde Energi AB
Summa koncernen Linde Stadshus AB

Högsta lånebelopp
912 800 000
549 265 000
125 000 000
1 587 065 000

Ärendebeskrivning
Linde Stadshuskoncernen har sedan beslutet i kommunfullmäktige 201412-16 haft en ram, så kallad generell borgen. I en skrivelse daterad den 7
april 2015 ansöker VDn för Linde Stadshus om förändring mellan bolagen,
med anledning av ett projekt i Lindesbergsbostäder AB istället hamnar i
Fastigheter i Linde AB.
Nyttjat belopp har inte förändrats sedan kommunfullmäktige fastställde
generell borgen, det vill säga inga tillkommande åtaganden.
VDn för Linde Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta:
Att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 587 065 000
kronor jämte ränta och kostnader. Beloppen specificeras nedan:
Bolag
Fastigheter i Linde AB
Lindeasbergsbostäder AB
Linde Energi AB
Summa koncernen Linde Stadshus AB
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

Högsta lånebelopp
912 800 000
549 265 000
125 000 000
1 587 065 000
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Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 100

Dnr. 2015/134

Årsredovisning för Gustav Svenssons stiftelse för
räkenskapsåret 2014
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Gustav Svenssons
Stiftelse för räkenskapsåret 2014.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska godkänna årsredovisning för Gustav Svenssons
stiftelse för räkenskapsåret 2014.
Annonsering har gjorts för utdelningen. För 2014 kommer utdelning ske
med totalt 1360 000 kronor till behövande äldre personer i Lindesberg.
_________
Meddelas för åtgärd:
Ekonomienheten
Ekonomichefen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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KS § 101

Dnr. 2014/487

Donation av ek och försäljning av tillhörande mark
Beslut



Lindesbergs kommun tackar för donationen men avböjer att ta emot
Kristinaeken.
Kommunstyrelsen uppdrar till näringsliv och utveckling att
tillsammans med Bergslagens kommunalteknik hänvisa ekens ägare
till lämpliga ekonomiska medel de kan söka för att ta hand om
Kristinaeken.

Ärendebeskrivning
inkom med en skrivelse den 20 november 2014 med en
förfrågan gällande ”Kristinaeken”. Det är ett träd som sägs vara 350 år
gammal och enligt vissa sägner planterat av drottning Kristina i samband
med att staden grundades.
undrar om Lindesbergs kommun vill ta emot
trädet med omgivande mark som en donation.
är
villiga att bidra med hälften eller maximalt 10 000 kronor i processen med
att göra en avstyckning där kommunen blir ägare i trädet och marken
närmast omkring.
En trädinspektion utfördes i september 2011 efter att en stor gren ramlat
ner. Resultatet av denna inspektion var att trädet med rätt åtgärder,
regelbundna inspektioner och skötsel har förutsättningar att stå kvar i flera
generationer till. En ny arboristundersökning av trädet gjordes november
2014. Den visade att trädet är i lite sämre skick mot den tidigare
undersökningen, men att det med rätt åtgärder och skötsel fortfarande finns
goda förutsättningar att trädet kan leva i flera generationer till.
Den 29 januari 2014 remitterades ärendet till tillväxtförvaltningen och
Bergslagens miljö- och byggnämnd för yttrande. Även
statsträdgårdsmästaren vid Bergslagens kommunalteknik har yttrat sig i
ärendet.
Stadsträdgårdsmästaren vid Bergslagens kommunalteknik framhåller i en
skrivelse daterad den 10 februari 2015 att eken har ett kulturhistorisk värde
och är i akut behov av åtgärder för att förebygga risker för egendom och liv
samt trygga ekens överlevnad. Kostnaden för initiala åtgärder beräknas till
40 000 kronor. Länsstyrelsen visar intresse att bidra med halva kostnaden.
Tillväxtutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 12 februari 2015 att
föreslå kommunstyrelsen besluta att tacka för donationen men avböja
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
mottagandet av donationen, eftersom ett övertagande av eken strider mot
detaljplanens tomtindelning. För att detta ska vara möjligt att genomföra
krävs en ändring av aktuell detaljplan samt att en lantmäteriförrättning
genomförs. Tillväxtförvaltningen uppdras tillsammans med Bergslagens
kommunalteknik att hänvisa ekens ägare till lämpliga ekonomiska medel de
kan söka för att ta hand om eken.
Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 19
februari 2015 att föreslå kommunstyrelsen besluta att eken ska skyddas
genom naturminne genom uppdrag till Bergslagens miljö- och byggnämnd
alternativt genom avtal. Vidare medel anvisas för akuta åtgärder med
uppdrag till Bergslagens kommunalteknik att utföra dessa och att
Bergslagens kommunalteknik ges i uppdrag att utarbeta rutiner för
bevakning av trädets kondition samt att sammanställa behov av eventuella
åtgärder.
Kommunchefen inkom den 17 mars 2015 med en tjänsteskrivelse med en
sammanställning avyttranden.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att Lindesbergs kommun tackar för
donationen men avböjer att ta emot Kristinaeken. Kommunstyrelsen ska
uppdra till näringsliv och utveckling att tillsammans med Bergslagens
kommunalteknik hänvisa ekens ägare till lämpliga ekonomiska medel de
kan söka för att ta hand om Kristinaeken.
Bengt Evertsson (MP) föreslår bifall till Irja Gustavssons (S) förslag.
_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen
Bergslagens kommunalteknik
Meddelas för kännedom:

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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KS § 102

Dnr. 2015/129

Val av 5 politiska representanter till Almedalsveckan 2015
Beslut



Kommunstyrelsen utser Irja Gustavsson (S), Susanne Karlsson (C),
Anders Persson (C) och Andreas Funck (SD) att delta i
Almedalsveckan
Den valtekniska samarbetsgruppen Moderaterna,
Kristdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet ska snarast utse en
person att följa med till Almedalen och meddela kommunchefen.

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har deltagit i aktiviteter under Almedalsveckan 2013
och 2014 i samarbete med några av kommunerna i SKL:s nätverk för ett
hållbart asyl- och flyktingmottagande.
Almedalsveckan 2015 genomförs söndagen den 28 juni till söndagen den 5
juli. Syftet med ett deltagande under Almedalsveckan kan sammanfattas
med följande punkter:






Kunskapshöjning inom områden som berör de kommunala och
regionala uppdragen
Möjligheter att delta i diskussioner
Möjligheten att tillsammans påverka angelägna kommunala och
regionala utveklingsområden
Utveckla kontaktnät
Marknadsföring av kommunen

För 2015 planeras tillsammans med kommunerna Borlänge, Falköping och
Nässjö en fortsatt gemensam aktivitet tisdagen den 30 juni med
utgångspunkt i SKL:s åtgärdsprogram i 35 punkter för ett hållbart asyl- och
flyktingmottagande. En tjänstemannagrupp med representanter från
deltagande kommuner planerar aktiviteterna.
Kommunchef Christer Lenke inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 16
mars 2015, där han föreslår kommunstyrelsen besluta att utse fem personer
och att kommunchefen utser fem personer ur ledningsgruppen att delta i det
planerade arrangemanget tillsammans med ovan angivna kommuner.
Kostnaderna beräknas till ca 80 000 kronor (boende och resa 30 000
kronor, eget arrangemang 50 000 kronor) och finansieras ur
kommunchefens anslag för kommunutvecklande insatser.
Kommunstyrelsen beslutade den 24 mars 2015 att:
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2015-04-28


Kommunstyrelsen utser fem personer och kommunchefen utser fem
personer ur ledningsgruppen att delta i det planerade arrangemanget
tillsammans med Borlänge, Falköping och Nässjö kommun.



Kostnaderna beräknas till ca 80 000 kronor (boende och resa 30 000
kronor, eget arrangemang 50 000 kronor) och finansieras ur
kommunchefens anslag för kommunutvecklande insatser.



Kommunstyrelsen ska vid sitt sammanträde den 28 april utse fem
personer att delta i Almedalsveckan.



Återrapportering från Almedalsveckan ska ske till kommunstyrelsen
i september 2015.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att Irja Gustavsson (S), Susanne
Karlsson (C), Anders Persson (C) och Andreas Funck (SD) ska delta i
Almedalsveckan.
Den valtekniska samarbetsgruppen Moderaterna, Kristdemokraterna,
Folkpartiet och Miljöpartiet ska snarast utse en person att följa med till
Almedalen och meddela kommunchefen.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunchefen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 103

Dnr. 2014/539

Äskande om 500 000 kronor i kostnadstäckning för
uteblivna statsmedel för asylsökande elever
Beslut
Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för finansiering i
kommande budget. Ärendet avsåg föregående räkenskapsår och är därför
inte aktuellt.
Ärendebeskrivning
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i den 25 september 2014
redovisade förvaltningschefen de kostnader som uppstår i samband med att
det saknas ekonomisk täckning för vissa asylsökande elever.
Vid arbetsutskottets möte den 16 september 2014 diskuterades ersättning
för asylsökande elever som påbörjat sin utbildning före det att de fyllt 18
år. Lindeskolan har som policy att erbjuda asylsökande ungdomar skolgång
i gymnasiets regi från det år de fyller 16 år till och med att det blir 19 år.
Resultatet av det gör att Lindeskolan bedriver undervisning för ett antal
elever som det inte utgår någon ersättning för.
Läsåret 2013-2014 fick Lindeskolan avslag på ansökningar om ersättning
från Migrationsverket motsvarande 268 080 kronor. Ersättningsnivån 2013
var 7010 kr/elev och månad. Ersättningsnivån 2014 är 7110 kr/elev och
månad.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 september 2014 att hos
kommunstyrelsen äska om 500 000 kronor i kostnadstäckning för de
uteblivna statsbidragen.
Ledamöternas förslag till beslut
Irja Gustavsson (S) föreslår att ärendet överlämnas till barn- och
utbildningsnämnden för finansiering i kommande budget. Ärendet avsåg
föregående räkenskapsår och är därför inte aktuellt.
_________
Meddelas för kännedom:
Barn – och utbildningsnämnden

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 104

Dnr. 2014/558

Ansökan om bidrag för upprustning av duschrum i
Råsshallen
Beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag för upprustning av duschrum i
Råsshallen, då investeringsbidrag inte kan sökas för redan genomförda
investeringar.
Ärendebeskrivning
Guldsmedshytte SK ansöker i en skrivelse till kommunstyrelsen daterad
den 10 december 2014 om bidrag för upprustning av duschrum i
omklädningsrummen i Råsshallen. Guldsmedshytte SK har renoverat för
70, 000 kronor inklusive arbetskostnad. Materialkostnaden uppgår till
40,942 kronor. De ansöker om bidrag motsvarande materialkostnaden.
Ärendet remitterades till tillväxtutskottet för yttrande den 20 februari 2015.
Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom med en tjänsteskrivelse daterad
den 25 februari 2015 där förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet ska
föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan om bidrag.
Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att föreslå kommunstyrelsen
att avslå Guldsmedshytta SKs ansökan om bidrag.

_________
Meddelas för kännedom:
Guldsmedshytte SK

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KS § 105

Dnr. 2015/31

Resestipendium 2015
Beslut


Lindesbergs kommuns resestipendium för år 2015 tilldelas:
med 5 000 kronor för resa till Kroatien.
med 5 000 kronor för resa till Kroatien.



Stipendiaterna ska lämna varsin skriftlig reserapport till
kommunstyrelsen efter genomförd resa.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige inrättade år 2000 ett resestipendium för ungdomar
under 20 år. Stipendiesumman uppgår till 10 000 kronor. Stipendiet ska
vara ett stöd till resor för utveckling av språkliga, kulturella och sociala
kontakter i avsikt att förbättra förståelsen mellan folk och länder i Europa, i
första hand till kommunens vänorter. Stipendiet kan delas ut dels till
ungdom under 20 år som är bosatt i Lindesbergs kommun, dels till grupp av
ungdomar under 20 år, som är verksamma i kommunen.
Resestipendiet delades ut för första gången den 19 juni 2000.
Efter utannonsering i ortstidningen och på kommunens webbplats, samt
annons i Lindeskolans veckobrev har fem ansökningar inkommit till
resestipendium för år 2015.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommuns resestipendium för år
2014 ska tilldelas:
med 5 000 kronor för resa till Kroatien.
med 5 000 kronor för resa till Kroatien.
Stipendiaterna ska lämna varsin skriftlig reserapport till kommunstyrelsen
efter genomförd resa.
_________
Meddelas för åtgärd:
Ekonomienheten
Meddelas för kännedom:

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KS § 106

Dnr. 2015/107

Svar på remiss förslag till åtgärdsprogram för Norra
Östersjöns vattendistrikt 2015-2021
Beslut



Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrande från Bergslagens
miljö- och byggnämnd och Bergslagens kommunalteknik, och
skickar dem till Länsstyrelsen i Örebro län.
Kommunstyrelsen vill även uppmärksamma Länsstyrelsen om att
det är viktigt med rådgivning ur ett medborgarperspektiv och att
ekonomiska medel tillförs så inte enskilda drabbas.

Ärendebeskrivning
Lindesbergs kommun har för samråd från Vattenmyndigheten i Norra
Östersjöns vattendistrikt fått förslag till förvaltningsplan,
miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram med
miljökonsekvensbeskrivning för 2015-2021. Bergslagens miljö- och
byggnämnd yttrar sig till kommunstyrelsen på uppdrag av KNÖL-gruppen.
Bergslagens miljö- och byggförvaltning har valt att lämna synpunkter på
åtgärdsprogrammet, eftersom det mest konkret berör kommunen.
Synpunkterna inkom till kanslienheten den 9 mars 2014. De
avrinningsområden som har egna åtgärdsprogram och berör Lindesbergs
kommun är Dyltaån, Borsån, Sverkerstaån och Nedre Arbogaån. När det
gäller förslag till miljökvalitetsnormer har inte Bergslagens miljö- och
byggförvaltning fakta, som skulle ändra Vattenmyndighetens bedömningar.
Bergslagens miljö- och byggförvaltning ser generellt positivt på de åtgärder
som föreslås för kommuner, men för att kommunen ska kunna genomföra
alla föreslagna åtgärder inom tidsperioden är nuvarande resurser
tillräckliga.
Bergslagens kommunalteknik inkom med ett yttrande till kommunstyrelsen
på remissen daterat den 24 mars 2015.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ställer sig
bakom yttrande från Bergslagens miljö- och byggnämnd och Bergslagens
kommunalteknik, och skickar dem till Länsstyrelsen i Örebro län.
Jonas Kleber (C) föreslår bifall till Irja Gustavsson (S) föreslag med
tillägget att kommunstyrelsen vill uppmärksamma Länsstyrelsen om att det
Justerande

Utdragsbestyrkande
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är viktigt med rådgivning ur ett medborgarperspektiv och att ekonomiska
medel tillförs så inte enskilda drabbas.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Länsstyrelsen i Örebro

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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KS § 107

Dnr. 2015/147

Avgifter för kost i gruppbostad inom avdelningen för
funktionsstöd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Avgifter för kost i grupp- och servicebostad inom avdelningen för
funktionsstöd antas enligt socialnämndens förslag, daterat den 12 mars
2015.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden antog år 2013 riktlinjer för kostnader för kost i gruppbostad
inom avdelningen för funktionsstöd.
Utifrån en enkät som genomfördes under 2014 till berörda framkom att den
enskilde personen och dess företrädare önskade möjlighet till avdrag samt
även ökad tydlighet avseende uppräkningen av måltidskostnad.
Förvaltningen ser att förändringar behöver göras i avdragsmöjlighet för
matkostnad. Idag följer uppräkningen av matkostnad konsumentprisindex.
Förvaltningen föreslår att tillsammans med ekonomienheten att i oktober
varje år se över hur kostnaderna för senast året har sett ut och utifrån detta
göra justeringar inför nästkommande år. Dessa justeringar meddelas
skriftligen till berörda parter under december månad.
Socialnämnden föreslog den 12 mars 2015 att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att andra avgifter för kost i grupp- och servicebostad
inom avdelningen för funktionsstöd enligt bilaga 1 och 2 i riktlinjerna för
avgifter för kost i grupp och servicebostad inom avdelningen för
funktionsstöd, inkomna till kanslienheten den 18 mars 2015.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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KS § 108

Dnr. 2015/95

Ej verkställda beslut kvartal 4 år 2014
Beslut
Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige.
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 den 4 mars 2015 med en rapport med ej verkställda
beslut för kvartal 4 år 2014.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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KS § 109

Dnr. 2015/96

Revidering av socialnämndens reglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Revidering av socialnämndens reglemente antas enligt socialnämndens
förslag, daterat den 12 februari 2015
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog ett reglemente för socialnämnden § 193/2011,
som gäller från och med den 17 oktober 2011.
Socialförvaltningen har tagit fram förslag på revidering av socialnämndens
reglemente. Socialnämnden beslutade den 12 februari 2015 att föreslå att
kommunfullmäktige reviderar socialnämndens reglemente enligt förslaget
från den 12 februari 2015.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KS § 110

Dnr. 2015/97

Antagande av taxa för anmälningar enligt Attefall
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Taxa för anmälningar enligt nya åtgärder som kan genomföras utan krav på
bygglov antas enligt följande förslag:
Komplementbyggnad (ej bostad)
Tillbyggnad en- och tvåbostadshus
Takkupa
Inreda ny bostad

2 491:2 491:2 491:2 491:-

Komplementbyggnad för bostadsändamål följer avgiften ordinarie taxa där
även tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd på plats ingår.
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 4 juni 2014 att anta förslag om ”nya åtgärder som
kan genomföras utan krav på bygglov”. De nya reglerna började gälla den 2
juli 2014. Under hösten 2014 har Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) tagit fram förslag på hur avgiften för anmälningarna kan tas ut.
Kommunen kan för anmälningspliktiga åtgärder, sk Attefallsåtgärder, ta ut
avgift för den handläggning ärendet kräver. I avgiften ingår kostnad för
administration inklusive arkivering, startbesked, fastställande av
kontrollplan, slutbesked samt kartavgift. Avgiften tas ut enligt tabell 5 i
SKL:s plan- och bygglovstaxa.
Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade den 19 februari 2015 att
föreslå respektive kommunstyrelse att föreslå kommunfullmäktige i
samverkanskommunerna att anta taxa för anmälningar enligt nya åtgärder
som kan genomföras utan krav på bygglov.
Komplementbyggnad (ej bostad)
Tillbyggnad en- och tvåbostadshus
Takkupa
Inreda ny bostad

2 491:2 491:2 491:2 491:-

Komplementbyggnad för bostadsändamål följer avgiften ordinarie taxa där
även tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd på plats ingår.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 111

Dnr. 2015/98

Beslutsgång för detaljplaner enligt lagändring i PBL
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:


Nytt förslag till beslutsgång för detaljplaner godkänns i enlighet
med förslag från Bergslagens miljö- och byggnämnd, daterat den 19
februari 2015.



Ändring sker i Bergslagens miljö- och byggnämnds reglemente där
enkelt planförfarande ändras till standardförfarande.



§ 3 i reglementet ändras till Bergslagens miljö- och byggnämnd
prövar frågor om antagande, ändring eller upphävande av
detaljplan och områdesbestämmelser enligt Plan- och bygglagen
(PBL) 5 kap då bestämmelserna om standarsförfarande får
tillämpas. (PBL 5 kap)



I delegationsordningen sker ändring i PBL 5 kap 27 §. Delegation
tas bort från förvaltningen, så att det endast är nämnden som
beslutar i dessa frågor enligt BMB:s reglemente 3 §.

Ärendebeskrivning
För att få till en snabbare beslutsgång när det gäller detaljplaner
förändrades 5 kap PBL från den 1 januari 2015. Förändringarna innebär att
kommunerna oftare ska använda sig av det som i framtiden heter
standardförfarande och som förut hette enkelt planförfarande.
Standardförfarande är ett begränsat förfarande som bara innehåller ett
kommunikationssteg. Det ska även bli enklare att byta mellan de olika
förfarandena enligt 5 kap 18 §.
Det gamla enkla planförfarandet togs i Bergslagens miljö- och byggnämnd
utan att planen behandlades i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.
Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade den 19 februari 2015 att
godkänna förslaget om ny beslutsgång för detaljplaner och skickar det
vidare till respektive kommunstyrelse för beslut i kommunfullmäktige.
Nämnden föreslår även att ändring sker i Bergslagens miljö- och
byggnämnds reglemente gällande enkelt planförfarande som ändras till
standardförfarande.
Ny lydelse bör vara: Bergslagens miljö- och byggnämnd prövar frågor om
antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2015-04-28
områdesbestämmelser enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap då
bestämmelserna om standarsförfarande får tillämpas. (PBL 5 kap)
I delegationsordningen bör ändring ske i PBL 5 kap 27 §. Där bör
delegation tas bort från förvaltningen, så att det endast är nämnden som
beslutar i dessa frågor enligt BMB:s reglemente 3 §.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 112

Dnr. 2015/100

Utredning flugparken i kombination med nytt resecentrum,
stationshus samt kommunal cykelplan
Beslut



Flugparken inkluderas i de pågående projekten kring resecentrum
som beviljades starttillstånd av kommunstyrelsen den 25 februari
2015.
Flugparkens framtida utseende ska utformas genom
medborgardialog.

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsen sammanträde den 25 februari 2015 meddelades
startillstånd för byggande av ett nytt resecentrum i Lindesberg. Fastigheter i
Linde AB har ansökt om bygglov för att bygga om stationshuset och
kommunen har anlitat en konsult för att ta fram ett förslag till gång- och
cykelstrategi, vars tyngdpunkt ska vara Lindesbergs tätort.
Vid senaste samordningsmötet för resecentrum konstaterades att de nämnda
projekten berör Flugparken. Av den anledningen inkom stabsekonom
Gunnar Jaxell med en tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2015, där
näringslivsenheten föreslår kommunstyrelsen besluta att Flugparken ska
inkluderas i de pågående projekten för att erhålla ett sammanvägt resultat
och en harmoniserad stadsbild av centrala Lindesberg.
Konkret innebär det att Bergslagens kommunalteknik får i uppdrag att
lämna förslag till Flugparkens framtida utseende och användning i
samarbete med de tre pågående projekten. Då träden i parken är sjuka och
ska tas bort inom en snar framtid skulle utredningen likväl genomföras
inom något år oberoende av de pågående projekten. Kostnaden för
utredningen bekostas inom ramen för de pågående projekten.
Tillväxtutskottet beslutade den 10 mars 2015 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att Flugparken ska inkluderas i de pågående projekten kring
resecentrum som beviljades starttillstånd av kommunstyrelsen den 25
februari 2015.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att Flugparken inkluderas i de
pågående projekten kring resecentrum som beviljades starttillstånd av
kommunstyrelsen den 25 februari 2015.
Flugparkens framtida utseende ska utformas genom medborgardialog.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2015-04-28
_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 113

Dnr. 2015/159

Stängning av Bytesgatan säsongsvis
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutar:



Bytesgatan, till den del den löper utefter Flugparken, stängs årligen
av från första maj till sista september för biltrafik
Kungsgatan, på sträckan mellan Smedjegatan och Köpmangatan,
omvandlas årligen till gåfartsgata, från första maj till sista
september

Ärendebeskrivning
Stabsekonom Gunnas Jaxell inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 25
mars 2015 där han föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå Bergslagens
miljö- och byggnämnd att besluta:



Bytesgatan, till den del den löper utefter Flugparken, stängs årligen
av från första maj till sista september för biltrafik
Kungsgatan, på sträckan mellan Smedjegatan och Köpmangatan,
omvandlas årligen till gåfartsgata, från första maj till sista
september

Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att föreslå kommunstyrelsen
föreslå Bergslagens miljö- och byggnämnd att besluta:



Bytesgatan, till den del den löper utefter Flugparken, stängs årligen
av från första maj till sista september för biltrafik
Kungsgatan, på sträckan mellan Smedjegatan och Köpmangatan,
omvandlas årligen till gåfartsgata, från första maj till sista
september

_________
Meddelas för åtgärd:
Bergslagens miljö- och byggnämnd

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 114

Dnr. 2015/41

Ny dragning av Fotbollsgatans västra del
Beslut



Starttillstånd för byggnation av cirkulation i korsningen
Fotbollsgatan/Stafettgatan medges. För 2015 är 2,240 Mnkr
budgeterat för investeringen.
Starttillstånd för förberedande arbeten för att möjliggöra senare flytt
av Fotbollsgatan medges. För 2015 är 11 Mnkr budgeterat för
investeringen.

Ärendebeskrivning
Stabsekonom Gunnar Jaxell inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 30
januari 2015 där det framkommer att i Näringslivsavdelningens budget för
2015 finns ett flertal investeringsprojekt, flera av dem med beviljade bidrag
från bland annat Länstransportplanemedel. Av dessa är några fleråriga, men
ett antal är ettåriga. Om projekten ska genomföras under innevarande år
måste arbetet påbörjas snarast. I vissa fall gäller det förstudier, i andra
projektering och upphandling. Gemensamt för samtliga åtgärder är att de
tar tid. Näringslivsavdelningens ambition är att i möjligaste mån slutföra
ettåriga projekt före nästa årsskifte.
Flera projekt måste påbörjas redan nu för att den i förväg överenskomna
tidsramen ska hållas.
Näringslivsavdelningen ansöker om starttillstånd för följande objekt:








Gång och cykelväg, Brotorpsskolan Gröna bron i Lindesberg, etapp
2.
Nytt resecentrum i Lindesbergs tätort.
Ny cirkulation i korsningen Fotbollsgatan-Stafettgatan i
Lindesbergs tätort.
Hållplatsåtgärder. Hållplatsen vid Lillsjövik, södra infartet i
Lindesberg.
Planering av nytt industriområde i Frövi.
Projektering av ny väg i Frövi, Norra Bangatan till Fröviforsvägen.
Gång- och cykelväg längs med den kommunala vägsträckningen av
södra infarten från riksväg 50.

Tillväxtutskottet beslutade den 12 februari 2015 att föreslå
kommunstyrelsen besluta:
Starttillstånd för följande projekt beviljas:
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen







2015-04-28
Gång och cykelväg, Brotorpsskolan Gröna bron i Lindesberg, etapp
2.
Nytt resecentrum i Lindesbergs tätort.
Hållplatsåtgärder. Hållplatsen vid Lillsjövik, södra infartet i
Lindesberg.
Planering av nytt industriområde i Frövi.
Projektering av ny väg i Frövi, Norra Bangatan till Fröviforsvägen.
Gång- och cykelväg längs med den kommunala vägsträckningen av
södra infarten från riksväg 50.

Vilket kommunstyrelsen beslutade att bevilja den 25 februari 2015.
Tillväxtutskottet beslutade även den 12 februari 2015 att uppdra till
näringsliv och utveckling att till tillväxtutskottet den 10 mars 2015 redovisa
en tydlig kostnadsberäkning för ny cirkulation i korsningen Fotbollsgatan Stafettgatan i Lindesbergs tätort, för att se att projektet klarar budgeterade
medel, samt undersöka om en viss procent av kostnaden ska användas till
utsmyckning av det offentliga rummet.
Stabsekonom Gunnar Jaxell inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 8
april 2015 där han föreslår tillväxtutskottet föreslå kommunstyrelsen
besluta att:



Medge näringslivsavdelningen starttillstånd för byggnation av
cirkulation i korsningen Fotbollsgatan/Stafettgatan
Medge starttillstånd för förberedande arbeten för att möjliggöra
senare flytt av Fotbollsgatan

För båda åtgärderna finns medel avsatta i årets investeringsbudget hos
näringslivsavdelningen
Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att:


Starttillstånd för byggnation av cirkulation i korsningen
Fotbollsgatan/Stafettgatan medges. För 2015 är 2,240 Mnkr
budgeterat för investeringen.
 Starttillstånd för förberedande arbeten för att möjliggöra senare flytt
av Fotbollsgatan medges. För 2015 är 11 Mnkr budgeterat för
investeringen.
_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen
Meddelas för kännedom:
Ekonomienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 115

Dnr. 2015/109

Iståndsättningsbidrag för ombyggnad av bro norr om
Karlsborgs gård, Fellingsbro församling
Beslut
Iståndsättningsbidrag på 55 813 kronor beviljas till Fellingsbro östra
vägsamfällighetsförening för ombyggnad av bro norr om Karlsborgs gård.
Bidraget finansieras inom budgeten för iståndsättningsbidrag.
Ärendebeskrivning
I en skrivelse daterad den 3 mars 2015 ansöker Fellingsbro östra
samfällighetsförening om kommunalt iståndsättningsbidrag för ombyggnad
av bro 40-2213-1 norr om Karlsborgs gård, Fellingsbro församling. Vid
senaste besiktningen upptäckte Trafikverket sådana brister att tillåten
belastning har begränsats till 4 ton axel tryck och 6 tons boggitryck.
Trafikverket har beräknat att åtgärden kommer att kosta 237 500 kronor,
inklusive mervärdesskatt, och därefter beviljat bidrag med 70% av beloppet
det vill säga 166 250 kronor. Det återstår för föreningen att betala 71 250
kronor.
Iståndsättningsbidrag kan utgå med upp till 23,5% av den beräknade
kostnaden för ett projekt. I det här fallet alltså maximalt 55 813 kronor.
Stabsekonom Gunnar Jaxell inkom med en tjänsteskrivelse daterad den 11
mars 2015 där han föreslår att tillväxtutskottet ska föreslå
kommunstyrelsen besluta att bevilja Fellingsbro östra samfällighetsförening
iståndsättningsbidrag med maximala 55 813 kronor för finansiering av ny
vägtrumma som ersätter den av Trafikverket utdömda.
Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att:
Iståndsättningsbidrag på 55 813 kronor beviljas till Fellingsbro östra
vägsamfällighetsförening för ombyggnad av bro norr om Karlsborgs gård.
Bidraget finansieras inom budgeten för iståndsättningsbidrag.
_________
Meddelas för åtgärd:
Tillväxtförvaltningen
Meddelas för kännedom:
Ekonomienheten
Fellingsbro Östra vägsamfällighetsförening

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 116

Dnr. 2015/106

Omdisponering av investeringsbudget för
dagvattenåtgärder, VA-byggnation Vibyn
Beslut
Bergslagens kommunalteknik fakturerar anslutningsavgift till Lindesbergs
kommun och att 25% av avgiften behålls av VA-kollektivet. Resterande
75% överförs till Lindesbergs kommun.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
Omdisponera 1 miljon kronor från anslaget för investering av dagvatten i
centrala Lindesberg till exploatering av Vibyn (Va-byggnation)
projektnummer 90 031.
Ärendebeskrivning
Under 2012 presenterades en exploateringskalkyl gällande nytt
bostadsområde i Vibyn, Frövi. För detta beviljades 3,8 Mnkr. Byggnation
pågår för tillfället.
I de medel som beviljades utgick dåvarande mark- och
exploateringsingenjör ifrån att kostnaden för utbyggnad av VA-nätet skulle
bekostas av VA-kollektivet, och den kostnaden togs inte med i kalkylen.
VA-kollektivet står inte för den investeringen och kostnaden behöver tas
inom projektet. Som konsekvens kommer kollektivet inte att erhålla den
anslutningsavgift som ska betalas vid anslutning till vatten och avlopp, då
kommunen bekostat investeringen. VA-kollektivet bedömer att 25 % av
avgiften ska tillfalla kollektivet för redan gjorde investeringar.
Den totala investeringen i VA-utbyggnaden uppgår till ungefär 3,5 Mnkr
som inte finns med i ursprungskalkylen. När hela områden är fullt utbyggt
kommer ungefär 2,5 Mnkr erhållas från anslutningsavgifter.
För att etapp 1 ska färdigställas behövs ett tilläggsanslag på 1 Mnkr.
Bergslagens kommunalteknik har i sin budget för år 2015 ett anslag om 3
Mnkr för dagvattenåtgärder i centrala Lindesberg. Under året kommer inte
summan att utnyttjas till fullo. Förslagsvis flyttas därför 1 Mnkr av dess
över till Vibynprojektet etapp 1.
I en tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2015 föreslår mark- och
exploateringsingenjör Jesper Almlöf att kommunfullmäktige ska besluta:

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

40

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen


2015-04-28
Att omdisponera Bergslagens kommunaltekniks
investeringsbudget 2015 för dagvattenåtgärder i centrala
Lindesberg på 1 Mnkr avseende investering exploatering Vibyn
gällande VA-byggnation.

Samt att kommunstyrelsen ska besluta:


Att besluta att Bergslagens kommunalteknik fakturerar
anslutningsavgift till Lindesbergs kommun och att 25% av
avgiften behålls av VA-kollektivet. Resterande 75% överförs till
Lindesbergs kommun.

Tillväxtutskottet beslutade den 10 mars 2015 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att fakturering av anslutningsavgift sker av Bergslagens
kommunalteknik. 25 % av avgiften behålls av VA-kollektivet och
resterande del 75 % överförs till Lindesbergs kommun,
Samt föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
omdisponera 1 miljon kronor från anslaget för investering av dagvatten
centrala Lindesberg till exploatering av Vibyn (Va-byggnation)
projektnummer 90 031.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunfullmäktige
Bergslagens kommunalteknik
Meddelas för kännedom:
Ekonomienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 117

Dnr. 2015/213

Yttrande gällande ändring av detaljplan för
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrande från mark- och
exploateringsingenjören, daterat den 20 april 2015 och överlämnar det till
Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Ärendebeskrivning
Till Bergslagens miljö- och byggnämnd har från fastighetsägare till
i Lindesbergs kommun inkommit en ansökan om
planbesked avseende upprättande av ändring genom tillägg till gällande
detaljplan.
Gällande plan för området är Förslag till stadsplan för Näsbybackaområdet
i Frövi köping, antagen 1967-10-06. Gällande detaljplan anger
användningen bostadsändamål på den aktuella fastigheten men också
användningen park. Detta är problematiskt då det inte är möjligt att uppföra
byggnader på parkmark även om den är del i en privatägd fastighet. I och
med att fastighetsägaren har för avsikt att uppföra en komplementbyggnad
på denna del av sin fastighet har det blivit angeläget att ändra detaljplanen
så att detta möjliggörs. Ytterligare ett skäl till att ändra detaljplanen genom
tillägg är att det inte är möjligt att ta sig till fastigheten utan att passera
parkmark. Detta gör att fastighetsägarna har sin infart förlagd så att biltrafik
till och från bostaden måste passera över den mark som idag är planlagd
som park och detta är inte förenligt med vad som tillåts på parkmark.
Vidare har fastigheten prickad mark på områden som är anpassade efter
gällande plan. Dock realiserades aldrig planen vilket resulterade i att
fastigheten har prickad mark som inte fyller något syfte. Detta innebär en
omotiverad begränsning för fastighetsägaren och därför inkluderas även
den prickade marken i tillägget.
Bergslagens miljö- och byggnämnd inkom med en begäran om yttrande på
förfrågan kring planbeskedet till kommunen den 13 april 2015, där det ska
framgå om kommunen ställer sig positivt eller negativt till upprättande av
detaljplan samt eventuell motivering till ställningstagandet.
Tillväxtförvaltningen inkom med yttrande den 20 april 2015, där det
framkommer att näringslivsavdelningen generellt ser positivt på att äldre
icke genomförda planer släcks/justeras på ett sådant sätt att de inte fungerar
som hinder för förändring på aktuella områden.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2015-04-28
Då stadsarkitektkontorets planhandläggare i dagsläget har ett antal framtida
planer, te x fördjupad översiktsplan av Frövi, ny högstadieskola och
industrimark Frövi anser näringslivsavdelningen att en redovisning av
tidsåtgång för en sådan föreslagen planändring ska redovisas. I kommande
beslut gällande planförändring ska det anges när en sådan ändring ska
påbörjas, samt vilka effekter detta ger på redan planerade detaljplaner.
_________
Meddelas för åtgärd:
Bergslagens miljö- och byggnämnd

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 118

Dnr. 2015/154

Taxa för serviceteamet 2016
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Taxan för serviceteamet höjs år 2016 enligt följande förslag (inklusive
moms):
Snöskottning inklusive sandning/
gräsklippning mm

230 kr/timme

Övriga uppdrag;
Häckklippning, flyttar mm

340 kr/timme

Framkörning övriga uppdrag

8,50 kr/timme

Taxan räknas upp årligen enligt konsumentprisindex
Ärendebeskrivning
Enhetschef för arbetsmarknadsenheten, Karin Holmberg inkom med en
tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2015 där hon föreslår att taxan för
serviceteamet bör höjas till år 2016 enligt följande förslag (inkl. moms):
Snöskottning/gräsklippning mm

230 kr/timme

Övriga uppdrag;
Häckklippning, flyttar mm

340 kr/timme

Framkörning övriga uppdrag

8,50 kr/timme

Samt att budget för serviceteamet ska utökas med lön för 10-12 personer på
heltid på BEA, subventionerade anställningar från Arbetsförmedlingen med
minst 1,6 miljoner kronor.
Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Taxan för serviceteamet höjs år 2016 enligt följande förslag:

Justerande

Snöskottning/gräsklippning mm

230 kr/timme

Övriga uppdrag;
Häckklippning, flyttar mm

340 kr/timme
Utdragsbestyrkande
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Framkörning övriga uppdrag



8,50 kr/timme

Sandning inkluderas i snöskottningen.
Taxan räknas upp årligen enligt konsumentprisindex.

Efter tillväxtutskottets sammanträde den 14 april 2015 inkom Karin
Holmberg med en revidering av tidigare förslag, i enlighet med
tillväxtutskottets beslut:
Taxan för serviceteamet höjs år 2016 enligt följande förslag (inklusive
moms):
Snöskottning inklusive sandning/
gräsklippning mm

230 kr/timme

Övriga uppdrag;
Häckklippning, flyttar mm

340 kr/timme

Framkörning övriga uppdrag

8,50 kr/timme

Taxan räknas upp årligen enligt konsumentprisindex
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 119

Dnr. 2015/163

Projekt Lindesjön runt
Beslut
Projektdirektivet för utredningen Lindesjön runt antas. Kostnaden för en
eventuell extern konsult begränsas till max 200 000 kronor och finansieras
ur kommunchefens anslag för kommunutvecklande insatser.
Ärendebeskrivning
Det kommer ofta in olika förslag, medborgarförslag och motioner om att
utveckla området Lindesjön runt till kommunen. Bergslagens miljö- och
byggnämnd har även de en mängd olika förslag till Lindesjön runts
framtida utveckling.
Näringslivschefen inkom med ett projektdirektiv den 10 april 2015, där
förslaget är att ta med alla de olika förslag som finns i en utredning
gällande Lindesjön runt där medborgarna kan vara delaktiga, för att sedan
utmynna i en långsiktig strategisk plan för Lindesjön runt.
Enligt projektdirektivet ska projektet avslutas senast den 31 oktober 2015.
Projektledaren ska vara väl insatt i den kommunala organisationen och ha
erfarenheter från liknande utvecklingsprojekt. Styrgruppen ska bestå av
projektledaren samt utvalda tjänstemän från kommunen.
En referensgrupp ska finnas med en bred grupp personer i olika åldrar och
med olika bakgrund och erfarenheter med ett stort engagemang för
utvecklingen av Lindesberg.
Projektets kostnader uppskattas till cirka 400 000 kronor för en extern
konsult under fyra – fem månader, som måste upphandlas, samt tid för egen
personal. Den externa kostnaden finansieras genom medel som avsätts av
kommunledningen.
Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att föreslå kommunstyrelsen
besluta:
Projektdirektivet för utredningen Lindesjön runt antas. Kostnaden för en
eventuell extern konsult begränsas till max 200 000 kronor.
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att projektdirektivet för
utredningen Lindesjön runt antas. Kostnaden för en eventuell extern
konsult begränsas till max 200 000 kronor.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
Bengt Evertsson (MP) föreslår bifall till att utredningen Lindesjön runt
antas, men att utredningen ska skötas inom befintlig organisation istället för
att ta in en extern konsult.
Per Söderlund (SD) föreslår bifall till Bengt Evertssons (MP) förslag.
Bengt Storbacka (S), Jonas Bernström (S) och Jonas Kleber (C) föreslår
bifall till Irja Gustavssons (S) förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att kommunstyrelsen
beslutat enligt Irja Gustavsson (S) förslag.
Omröstning begärdes och verkställdes enligt följande:
De som stödjer Irja Gustavsson (S) förslag röstar ja och de som stödjer
Bengt Evertssons (MP) förslag röstar nej.
Omröstningen utföll med 12 ja och 3 nej. Av röstningslistan nedan framgår
hur var och en av ledamöterna röstade.
Ja röstande
Jonas Kleber (C)
John Omoomian (S)
Hals-Olof Hake (S)
Daniel Andersson (S)
Bengt Storbacka (S)
Susanne Karlsson (C)
Jenny Larsson (C)
Jan Hansson (M)
Göran Gustavsson (-)
Margareta Ahlm (S)

Nej röstande
Bengt Evertsson (MP)
Per Söderlund (SD)
Virosa Viberg (SD)

Reservation
Bengt Evertsson (MP), Per Söderlund (SD) och Virosa Viberg (SD)
reserverar sig mot beslutet.
_________
Meddelas för åtgärd:
Näringslivschefen
Kommunchefen
Meddelas för kännedom:
Ekonomienheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 120

Dnr. 2014/323

Svar på motion från Bengt Storbacka (S) om att utveckla
området vid Loppholmarna, Energikällan, Lindesbergs
Arena och Lindeskolan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Motionen besvaras med yttrande från näringslivschefen och VDn för Besök
Linde AB, daterad den 23 februari 2015
Ärendebeskrivning
Bengt Storbacka (S) har inkommit med en motion daterad 25 augusti 2014.
Han föreslår att området vid Loppholmarna, Energikällan och Lindesberg
Arena ska utvecklas och att planering och projektering för det ska påbörjas.
Han föreslår att en bro ska byggas från strandpromenaden till
Loppholmarna och att ett uppvärmt utomhusbad byggs bakom
Energikällan. Han föreslår även en citynära camping i närheten av
Lindeskolan.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2014 att remittera ärendet
till kommunstyrelsen.
Motionen remitterades den 29 januari 2015 till tillväxtförvaltningen och
Besök Linde AB.
Näringslivschef Merit Israelsson och VD för Besök Linde, Åsa JönssonCarlsson inkom den 23 februari 2015 med ett gemensamt yttrande, där det
framkommer att under våren 2015 kommer det att initieras en utredning av
den fortsatta utvecklingen av Lindesjön runt. Motionen kommer att beaktas
i utredningen. Arbetet ska leda till en strategisk plan som ska verkställas
under en längre tidsperiod.
Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen besvaras med yttrande från näringslivschefen och VD för Besök
Linde AB, daterad den 23 februari 2015.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 121

Dnr. 2014/241

Svar på motion från Jonas Kleber (C) och Johan Andersson
(C) om att anlägga ett utegym utefter spåret Lindesjön runt
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Motionen besvaras med yttrande från näringslivschefen, daterad den 18
mars 2015
Ärendebeskrivning
Jonas Kleber (C) och Johan Andersson (C) föreslår i en motion daterad den
4 maj 2014 att ett utegym ska uppföras längs med spåret Lindesjön runt. I
motionen presenteras lämpliga placeringar av utegymmet: nedanför
församlingshemmet, nedanför kyrkan eller i en del av bankparken.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2014 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Motionen remitterades den 6 augusti 2014 till Bergslagens
kommunalteknik för yttrande.
Bergslagens kommunalteknik inkom med yttrande daterat den 19
september 2014 där det framkommer att det finns många olika typer av
utegym och att frågan om anläggande av detta bör behandlas i
budgetförhandlingarna. Placeringen bör vara vid Generationsparken
(nedanför församlingshemmet), Loppholmen eller västra eller södra sidan
av Lindesjön.
Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2014 att överlåta motionen till
tillväxtutskottet.
Näringslivschef Merit Israelsson inkom med en tjänsteskrivelse daterad den
18 mars 2015 där det framkommer att det under våren 2015 kommer att
initieras en utredning av den fortsatta utvecklingen av Lindesjön runt.
Motionen kommer att beaktas i utredningen. Arbetet ska leda till en
strategisk plan som ska verkställas under en längre tidsperiod.
Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen besvaras med yttrande från näringslivschefen, daterad den 18
mars 2015.
_________
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 122

Dnr. 2014/423

Svar på medborgarförslag om möjligheten att utöva sporten
Parkour freerunning och anläggande av en skatepark i
Lindesberg
Beslut
Medborgarförslaget besvaras med yttrande från näringslivschefen, daterad
den 18 mars 2015
Ärendebeskrivning
inkom den 20 oktober med ett medborgarförslag om att
anlägga en skatepark och en park för parkour freerunning.
Kommunfullmäktige beslutade de 28 oktober 2014 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Medborgarförslaget remitterades den 10 november till Bergslagens
kommunalteknik och kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Även
tillväxtutskottet har ombetts att yttra sig i ärendet.
I kultur- och fritidsnämndens yttrande från den 18 december 2014 föreslår
nämnden att kommunstyrelsen ska besvara medborgarförslaget med
tjänsteskrivelse från fritidskonsulenten daterad den 11 december 2014. I
den framgår det att en arbetsgrupp är tillsatt från kultur och
fritidsförvaltningen för att undersöka förutsättningen för att bygga en
skateboard- och parkourpark i Lindesbergs tätort.
Bergslagens kommunalteknik inkom med ett yttrande daterat den 27
februari 2015. I yttrande framkommer det att I Lindesberg utövas
parkour/freerunning av Lindesberg AGF vid Brotorpsskolan och
Lindesbergs Arena. Skateanläggningar finns i skatehallen, Dalkarshyttan
och rampen vid viadukten, Lövstavägen.
När de gäller en central placering skulle Loppholmen vara en lämpilg
placering. Kostnader för en hel anläggning eller anläggningsdelar kan skilja
mycket, allt från några hundra tusen kronor till flera miljoner. Dessutom
tillkommer driftskostnader för anläggningen.
Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att besvara medborgarförslaget med yttrande från näringslivschefen,
daterat den 18 mars 2015.

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

50

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
I yttrandet framkommer det att under våren 2015 kommer en utredning av
den fortsatta utvecklingen av Lindesjön runt initieras. Medborgarförslaget
kommer att beaktas i utredningen. Arbetet ska leda till en strategisk plan
som ska verkställas under en längre tidsperiod.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Näringslivschefen

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 123

Dnr. 2014/319

Svar på motion från Irja Gustavsson (S) och Arnold
Bengtsson (S) om traineeplatser/lärlingsutbildning i
kommunens vård och omsorg
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Motionen besvaras med yttrande från socialnämnden, daterad den 12
februari 2015.
Ärendebeskrivning
Irja Gustavsson (S) och Arnold Bengtsson (S) inkom med en motion
daterad den 20 augusti 204 där de föreslår att Lindesbergs kommuns
personalenhet i samverkan med arbestmarknadsförvaltningen tar fram ett
program för traineeplatser/lärlingsutbildningar inom kommunens vård och
omsorg.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2014 att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Motionen remitterade den 7 oktober 2014 till socialnämnden och
arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Arbetsmarknadsnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den
19 november 2014, och samtycker till motionen med tillägget att
representant från barn- och utbildningsförvaltningen ska ingå i
samverkansgruppen för att ta fram ett program för
traineeplatser/lärlingsplatser.
Socialnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 12 februari
2015. Socialchef Madde Gustavsson har yttrat sig i ärendet i en
tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2015, och socialförvaltningen ställer
sig positiva till att utreda frågan vidare. Förvaltningen anser att en
arbetsgrupp behöver utses med representanter från socialförvaltningen,
arbetsmarknadsenheten och personalavdelningen och att en
förvaltning/person utses som sammankallande. Socialnämnden beslutade
den 12 februari 2015 att anta förvaltningens svar på remissen som sitt och
överlämna det till kommunstyrelsen.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 124

Dnr. 2014/393

Svar på medborgarförslag om bänk i backen mellan
Stadsskogsskolan och Jätteåkersvägen
Beslut
Medborgarförslaget besvaras med yttrande från Bergslagens
kommunalteknik, daterad den 30 januari 2015.
Ärendebeskrivning
i Lindesberg föreslår i ett medborgarförslag, inkommen
till kansliet den 2 oktober 2014, att en bänk ska placeras i backen mellan
Stadskogsskolan och Jätteåkervägen i Lindesberg.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2014 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Medborgarförslaget remitterades den 10 november 2014 till Bergslagens
kommunalteknik för yttrande.
Direktionen för Bergslagens kommunalteknik besvarade
medborgarförslaget den 30 januari 2015 med att placering av soffa tas med
i planeringen.
Ordförande för direktionen för Bergslagens kommunalteknik, Hans-Olof
Hake (S) informerar kommunstyrelsen vid sammanträdet den 28 april 2015
om att en bänk kommer att placeras i backen mellan Stadsskogsskolan och
Jätteåkersvägen.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Bergslagens kommunalteknik

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 125

Dnr. 2014/495

Svar på medborgarförslag om stöd för fysiska aktiviteter för
pensionärer
Beslut
Medborgarförslaget avslås då det finns andra sätt att stimulera aktiviteter än
att ge ekonomiskt bidrag.
Ärendebeskrivning
inkom den 1 december 2014 med
ett medborgarförslag där de föreslår ekonomiskt stöd för fysiska aktiviteter
för pensionärer.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2014 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Medborgarförslaget remitterades den 29 december 2015 till
tillväxtförvaltingen för yttrande
Fritidskonsulent Jonas Andersson inkom med en tjänsteskrivelse daterad
den 2 mars 2015 där det framkommer att det är viktigt för folkhälsan med
ett brett utbud för fysisk aktivitet för pensionärer. Det finns kommuner som
infört aktivitetsbidrag till föreningar som bedriver fysisk aktivitet för
pensionärer för att stimulera till ett större utbud av aktiviteter riktat till
målgruppen. Det är inte troligt att ett aktivitetsbidrag för verksamhet riktad
till pensionärer är en tillräcklig stimulans för att föreningar ska starta ny
verksamhet för målgruppen.
Förvaltningen föreslår att tillväxtutskottet ska föreslå kommunstyrelsen
besluta att inte införa aktivitetsbidrag till föreningar, då det finns andra sätt
att stimulera aktiviteter än att ge bidrag. Till exempel genom öka
förutsättningar för samarbete mellan kommunen, sjukvården, föreningslivet
och andra aktörer för att skapa ett ökat utbud och anpassad fysisk aktivitet
för pensionärer
Tillväxtutskottet beslutade den 14 april 2015 att föreslå kommunstyrelsen
besluta:
Medborgarförslaget avslås då det finns andra sätt att stimulera aktiviteter än
att ge ekonomiskt bidrag.
_________
Meddelas för åtgärd:
Kanslienheten
Justerande

Utdragsbestyrkande
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2015-04-28
Meddelas för kännedom:

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 126

Dnr. 2014/399

Svar på medborgarförslag om att göra en parkeringsplats av
fastigheten där före detta förskolan Lysmasken låg i Storå
Beslut



Medborgarförslaget besvaras med yttrande från Bergslagens miljöoch byggnämnd, daterad den 15 december 2014.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att utreda ägarskapet
för fastigheten

Ärendebeskrivning
i Storå föreslår i ett medborgarförslag, daterad den 3
oktober 2014, att omvandla tomten vid före detta förskolan Lysmasken i
Storå till parkeringsplats. Parkeringsplatsen skulle sträcka sig till Tempoaffären och den del som inte används till parkering skulle planteras med
buskar och träd.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2014 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Medborgarförslaget remitterades till Bergslagens miljö- och byggnämnd
för yttrande den 10 november 2014.
Bergslagens miljö- och byggnämnd inkom med yttrande den 30 december
2014 där det framkommer att Lindesbergs kommun inte äger marken som
är aktuell för en parkeringsplats. Det är fortfarande frågetecken runt vem
som är ägare till marken, men för närvarande kan kommunen inte anlägga
en parkeringsplats där. Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade den
15 december 2014 att medborgarförslaget bör avslås. Dock anser
Bergslagenas miljö- och byggnämnd att frågan bör tas upp igen om det sker
ett övertagande av fastigheten
Ledamöternas förslag till beslut
Ordförande Jonas Kleber (C) föreslår att medborgarförslaget ska besvaras
med yttrande från Bergslagens miljö- och byggnämnd, daterad den 15
december 2014.
Kommunstyrelsen ska uppdra till kommunchefen att utreda ägarskapet för
fastigheten Storå 6:7
_________
Meddelas för åtgärd:
Kommunchefen
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2015-04-28
Kanslienheten
Meddelas för kännedom:
Bergsalgens miljö- och byggnämnd

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 127

Dnr. 2014/488

Svar på motion från Birgitta Duell (SD) om att sätta upp
skyltar som visar stigen Lindesjön runt
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Motionen besvaras med yttrande från Bergsalgens miljö- byggnämnd,
daterad den 19 februari 2015.
Ärendebeskrivning
Birgitta Duell (SD) inkom den 25 november 2014 med en motion angående
uppsättning av skyltar som visar stigen Lindesjön runt, då det saknas en
skylt vid Örebrovägen och vid Arenahallen.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2014 att remittera
motionen till kommunstyrelsen.
Motionen remitterade till Bergslagens miljö- och byggnämnd den 29
januari 2015 för yttrande.
Bergslagens miljö- och byggnämnd inkom med ett yttrande den 4 mars
2015, där det framkommer att de har informerat Bergslagens
kommunalteknik om att det saknas skyltar på angivna platser. Bergslagens
kommunalteknik har beställt skyltar som de kommer att sätta upp.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 128

Meddelanden
Meddelanden enligt bifogad förteckning läggs till handlingarna.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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MEDDELANDEN (händelser)
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Sida 1 (4)

Lindesbergs kommun
Kansliavdelningen

Riktning
Info
Notering
Ut
Protokoll 19 mars 2014,
Beredningsgrupp för Lokal
utveckling

Ärendemening
Handläggare

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2014.1756
Protokoll från beredningsgruppen för 2014/26 AKK
Lokal utveckling 2013-2014

KS
2015-04-28

Christer Kallin
In
Rapport om resestipendium 2014,
Lisa Törnblom

2015.986
2015/121 AKK

KS
2015-04-28

In
Beslut om dispens enligt 7 kap 11
§ miljöbalken för att schakta
igenom fem diken i Ljusnarsbergs
och Lindesbergs kommun,
Länsstyrelsen Örebro Län

2015.1078

KS
2015-04-28

In
BMB § 48 Beslut om
miljösanktionsavgift Lindesby
5:2, Bergslagens miljö- och
byggnämnd

2015.1098

KS
2015-04-28

In
Beslut om detaljplan för del av
i
Guldsmedshyttan - ingen
prövning, Länsstyrelsen Örebro
Län

2015.1119
2013/135 AKK

KS
2015-04-28

2015.1123
2014/244 AKK

KS
2015-04-28

2015.1156
2014/381 AKK

KS
2015-04-28

In
Lagakraftbevis för detaljplan för
del av
i Lindesberg,
Dnr 2013-S679, Bergslagens
miljö- och byggförvaltning
In
Beslut om fastställt
bidragsunderlag och
bidragsbelopp samt starttillstånd
för hållplatsåtgärder i Lindesberg
Dnr TRV2014/96173,
Länstrafiken Örebro AB

Winess 4.02-482
© Bardeli Datasystem 1986-2012

Rapport från resestipendiater 2014

Utformning vändplan
Guldsmedshyttan

Detaljplan för del av

Ansökan till Trafikverket om statlig
medfinansiering för gång- och
cykelväg samt för hållplatsåtgärder i
Lindesberg

2015-04-23
Antal:28

11:52
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MEDDELANDEN (händelser)
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Sida 2 (4)

Lindesbergs kommun
Kansliavdelningen

Riktning
Info
Notering
In
Sn § 40 Beslut Internkontroll år
2014 - uppföljning,
Socialnämnden
In
Dom målnr M 7169-12 om
tillstånd till vattenverksamhet på
Loppholmen i Lindesbergs tätort
samt uppläggning av
muddermassor, Mark- och
miljödomstolen, Nacka tingsrätt
In
Genomförande av samordnad
varudistribution inom
KNÖL.området, Nora Kommun
In
Protokoll 16 juni 2014,
Beredningsgrupp för Lokal
utveckling

Ärendemening
Handläggare
Uppföljning av internkontrollplan år
2014 för alla nämnder

Strandbad vid Loppholmarna i
Lindesberg

Samordnad varudistribution inom
KNÖL-området

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2015.1194
2015/193 AKK

KS
2015-04-28

2015.1202
2013/252 AKK

KS
2015-04-28

2015.1220
2015/148 AKK

KS
2015-04-28

2015.1453
Protokoll från beredningsgruppen för 2014/26 AKK
Lokal utveckling 2013-2014

KS
2015-04-28

Christer Kallin
In
Protokoll 11 april 2014,
Beredningsgrupp för Lokal
utveckling

2015.1456
Protokoll från beredningsgruppen för 2014/26 AKK
Lokal utveckling 2013-2014

KS
2015-04-28

Christer Kallin
In
Protokoll 27 augusti 2014,
Beredningsgrupp för Lokal
utveckling

2015.1475
Protokoll från beredningsgruppen för 2014/26 AKK
Lokal utveckling 2013-2014

KS
2015-04-28

Christer Kallin
In
Protokoll 1 oktober 2014,
Beredningsgrupp för Lokal
utveckling

2015.1476
Protokoll från beredningsgruppen för 2014/26 AKK
Lokal utveckling 2013-2014

KS
2015-04-28

Christer Kallin
In
BKT § 42 Förslag till budgetram
2016, Bergslagens
kommunalteknik

Winess 4.02-482
© Bardeli Datasystem 1986-2012

Budget 2016, verksamhetsplan VP
2017-2018

2015.1481
2015/181 AKK

KS
2015-04-28

2015-04-23
Antal:28
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MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2015-04-28
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Lindesbergs kommun
Kansliavdelningen

Riktning
Info
Notering
In
Protokoll 21 oktober 2014 samt
bilagor, Beredningsgrupp för
Lokal utveckling

Ärendemening
Handläggare

Besl.inst
Sammtr.dat

2015.1483
Protokoll från beredningsgruppen för 2014/26 AKK
Lokal utveckling 2013-2014

Christer Kallin
In
Protokoll 18 november 2014 samt Protokoll från beredningsgruppen för
bilagor, Beredningsgrupp för
Lokal utveckling 2013-2014
Lokal utveckling
Christer Kallin
In
Protokoll 18 december 2014 samt Protokoll från beredningsgruppen för
bilagor, Beredningsgrupp för
Lokal utveckling 2013-2014
Lokal utveckling
Christer Kallin
In
Protokoll 5 februari 2015 samt
Protokoll från beredningsgrupp för
bilagor, Beredningsgrupp för
Lokal utveckling 2015
Lokal utveckling
Christer Kallin
In
Ansökan om medel ur
Slutredovisning av projektet
investeringsanslag för lokala
Renovering av Ölsjöbadet i
utvecklingsprojekt till projekt
Ramsberg, bokföringsunderlag,
projekbeskrining om utfört arbete Ölsjöbadet i Ramsberg
samt projektansökan och lokal
utvecklingsplan En bygd i
Bergslagen, Ramsberg en bygd i
Bergslagen
In
Slutredovisning av projektet
Lövåsens IOGT södra Lövåsen
samt utanordning med bilagor
lokal utvecklingsplan, Näringsliv
och utveckling

Hid
Diarienr

Projektet Lövåsen IOGT södra
Lövåsen

KS
2015-04-28

2015.1485
2014/26 AKK

KS
2015-04-28

2015.1487
2014/26 AKK

KS
2015-04-28

2015.1488
2015/185 AKK

KS
2015-04-28

2015.1501
2011/297 AKK

KS
2015-04-28

2015.1514
2014/120 AKK

KS
2015-04-28

2015.1545
2014/518 AKK

KS
2015-04-28

Christer Kallin
In
Beslut om att förordna Birgitta
Asp-Ericsson till borgerlig
vigselförrättare, Länsstyrelsen
Örebro Län

Winess 4.02-482
© Bardeli Datasystem 1986-2012

Socialdemokraterna nominerar
Birgitta Asp Eriksson (S) till
borgerlig vigselförrättare
mandatperioden 2014-2018

2015-04-23
Antal:28

11:52
HAMED

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2015-04-28

Sida 4 (4)

Lindesbergs kommun
Kansliavdelningen

Riktning
Info
Notering
In
Verksamhetsberättelse,
Bergslagens brottsofferjour 2014,
Bergslagens brottsofferjpur
In
Lokal utvecklingsplan för Löa Hyttans hemligheter, Carl-Eric
Persson
In
Protokoll 27 februari 2014 samt
bilagor, Beredningsgrupp för
Lokal utveckling

Ärendemening
Handläggare

Projektansökan från Bo i Löa för att
levandegöra Bergslagen - Hyttans
hemligheter

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2015.1585

KS
2015-04-28

2015.1586
2013/285 AKK

KS
2015-04-28

2015.1600
Protokoll från beredningsgruppen för 2014/26 AKK
Lokal utveckling 2013-2014

KS
2015-04-28

Christer Kallin
In
Protokoll från möte med ledningsoch tjänstemannagrupp för
Partnerskap Bergslagsbanan,
Partnerskap Bergslagsbanan
In
Slutredovisning, Huvudbok,
Boföringsunderlag, Beräkning av
ideell tid, Projektansökan samt
Lokal utvecklingsplan för
projektet Utveckling av Löa
Hytta, Löa Hyttelag
In
Slutredovisning,
Bokföringsunderlag, Beräkning
av ideell tid, Redovisning till
Leader Bergslagen,
Projektansökan och Lokal
utvecklingsplan för projeketet
Promendastigen i Löa, Löa
Sportlubbs förening

Ansökan om projektstöd
Landsbygdsmedel till projekten
Promenadväg mellan reningsverket
och Uddnäsudden i Löa, Utveckling
Löa Hytta och Eventskylt vid R50 i
Västra Löa

Ansökan om projektstöd
Landsbygdsmedel till projekten
Promenadväg mellan reningsverket
och Uddnäsudden i Löa, Utveckling
Löa Hytta och Eventskylt vid R50 i
Västra Löa

2015.1604

KS
2015-04-28

2015.1620
2010/253 AKK

KS
2015-04-28

2015.1678
2010/253 AKK

KS
2015-04-28

Christer Kallin

Winess 4.02-482
© Bardeli Datasystem 1986-2012

2015-04-23
Antal:28
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HAMED

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 129

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut enligt
bifogad förteckning.
_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

59

1 - Allmänna frågor
1.5

1.12

Remittering av ärenden inom
kommunen

Yttrande över ansökan om
tillstånd enligt ordningslagen
och lokala föreskrifter om
allmän sammankomst

Ärendet remitteras till Bergslagens
kommunalteknik för yttrande senast 2015-05-31
Ärendet remitteras till Bergslagens
kommunalteknik för yttrande senast 2015-05-31
Ärendet remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för yttrande senast 2015-0606
Ärendet remitteras till tillväxtutskottet för yttrande
senast 2015-06-09
Ärendet remitteras till tillväxtutskottet för yttrande
senast 2015-06-09
Ärendet remitteras till Bergslagens miljö och
byggnämnd för yttrande senast 2015-05-31
Ärendet remitteras till tillväxtutskottet för yttrande
senast 2015-06-09
Ärendet remitteras till Fastigheter i Linde AB för
yttrande senast 2015-05-31
Ärendet remitteras till tillväxtförvaltningen för
yttrande senast 2015-04-21
Ärendet remitteras till Bergslagens miljö- och
byggnämnd för yttrande senast 2015-04-20
Ärendet remitteras till Bergslagens miljö- och
byggnämnd för yttrande senast 2015-04-20
Yttrande över tillstånd för uppsättande av
byggskyltar, Relacom AB

2014/542

2015-04-01

Tf kanslichef

2015/1

2015-04-01

Tf kanslichef

2015/28

2015-04-01

Tf kanslichef

2015/29

2015-04-01

Tf kanslichef

2015/30

2015-04-01

Tf kanslichef

2015/34

2015-04-01

Tf kanslichef

2015/79

2015-04-01

Tf kanslichef

2015/81

2015-04-01

Tf kanslichef

2015/138

2015-04-01

Tf kanslichef

2015/191

2015-04-02

Tf kanslichef

2015/192

2015-04-20

Tf kanslichef

2015/116

2015-03-25

GunnarJaxell,
tillväxtförvaltningen

Yttrande över tillstånd för simtävling,
Lindesimmet

2015/115

2015-03-25

Gunnar Jaxell,
Tillväxtförvaltningen

Kapitel

1.18

Rubrik

Skyddsjakt

Beslut

Dnr

Datum

Delegat/vidaredelegat

Yttrande över tillstånd för valborgsmässofirande,
Lions Club i Storå
Yttrande över tillstånd för uteservering och
trottoarpratare, Café Trettiosjuan
Yttrande över tillstånd för uteservering med
restriktioner, Kebabhuset
Yttrande över tillstånd för påskvandring, Linde
Bergslags församling
Yttrande över tillstånd för talarmöte i Flugparken,
Vänsterpartiet
Yttrande över ansökan om tillstånd för
uteservering, Café Kingsgården 13 maj-30
september 2015
Yttrande över ansökan om tillstånd för
förstamajfirande i Oscarsparken, Lindesbergs
socialdemokratiska Arbetarkommun
Yttrande över ansökan om tillstånd för
Valborgsmässofirande med fyrverkeri och brasa
vid Sjövallen i Frövi
Skyddsjakt för att minska fågelträck efter
Kanadagäss på Loppholmen i Lindesberg

2015/118

2015-03-25

2015/137

2015-04-02

2015/146

2015-04-02

2015/186

2015-04-02

2015/175

2015-04-16

Gunnar Jaxell,
tillväxtförvaltningen
Gunnar Jaxell,
Tillväxtförvaltningen
Gunnar Jaxell,
Tillväxtförvaltningen
Gunnar Jaxell,
Tillväxtförvaltningen
Gunnar Jaxell

2015/189

2015-04-16

Gunnar Jaxell

2015/179

2015-04-16

Gunnar Jaxell

2015/157

2015-04-16

Gunnar Jaxell

p
2015.113
7

2015-03-19

Exploateringsingenjör
Jesper Almlöf

Delegationsbeslut med yttrande över samråd för
del av
Tivoliplan för byggnation av
flerfamiljshus
Delegationsbeslut med yttrande över samråd för
, Lindesby Norra i Lindesberg för
flerbostadshus

2015/114

2015-03-26

Näringslivschef Merit
Israelsson

2014/397

2015-03-26

Näringslivschef Merit
Israelsson

2 – Ekonomifrågor
3 – Fastighetsfrågor
3.3

Yttrande över remisser där
kommunen ska yttra sig som
fastighetsägare

2

Kapitel

3.5

Rubrik

Rätt att träffa arrendeavtal,
servitutsavtal och
nyttjanderättsavtal om
kommunal mark.

Beslut

Dnr

Datum

Delegat/vidaredelegat

Delegationsbeslut med yttrande över samråd för
med flera, Strandskolan
Delegationsbeslut med yttrande över ansökan om
bygglov för inglasat uterum för fastigheten

2013/44

2015-03-26

p
2015.130
4
p
2015.154
6

2015-04-02

Näringslivschef Merit
Israelsson
Näringslivschef Merit
Israelsson

2015-04-16

Näringslivschef Merit
Israelsson

2015-0326

p.2015.1295

Förvaltningschef
tillväxtförvaltningen

Nyttjanderättsavtal för del av fastigheten
>1 del av i Lindesberg

4 – Upphandling
5 – Personalfrågor - kommunövergripande
5.9

5.11

Rätt att utse ersättare för
förvaltningschef vid semester

Rätt att besluta om
anställning inklusive
lönesättning för medarbetare,
exklusive kommunchefen och
stabs/förvaltningschefer

Som tillförordnad förvaltningschef för
tillväxtförvaltningen utses 2015-03-30 Gunilla
Sandgren 2015-03-31 – 2015-04-02 utses Christer
Lenke
Tillförordnad personalchef 7-8 april 2015 utses
Maria Elisson-Lund
Anställning 2015-05-25 tv,
, lönespecialist

Anställning 2015-06-01 tv,
, löneassistent
Anställning (förlängning) t o m 2015-11-30,

2015-0401

Personalchef
2015-03-23

Personalchef

2015-03-23

Personalchef

2015-03-24

Ekonomichef

3

Kapitel

Rubrik

Beslut
, samordnare finskt
förvaltningsområde
Anställning 2015-09-01-tv,
Anställning 2015-04-20 tv,
tekniker

Dnr

, kostchef
, it-

Datum

Delegat/vidaredelegat

2015-04-07
2015-04-07

Ekonomichef
Ekonomichef

2015-02-19

Jonas Andersson

2015-03-12

Jonas Andersson

2015/152

2015-03-12

Jonas Andersson

2015/152

2015-03-12

Jonas Andersson

2015/152

2015-03-13

Jonas Andersson

2015/152

2015-03-24

Jonas Andersson

2015/150

2015-02-20

Jonas Andersson

2015/150
2015/150
2015/152

2015-03-05
2015-03-12
2015-03-24

Jonas Andersson
Jonas Andersson
Jonas Andersson

6 – Personalfrågor – kommunledningskontoret och tillväxtförvaltningen
7 – Verksamhetsärenden
7.1

Föreningsbidrag
Bidrag till kultur- och fritidsarrangemang:
Fellingsbro Föreläsningsförening. 500 kr.
Bidrag till kultur- och fritidsarrangemang: Positiva
Frövi. 8 000 kr.
Bidrag till kultur- och fritidsarrangemang: Positiva
Frövi. 5 000 kr.
Bidrag till kultur- och fritidsarrangemang:
Lindesbergs Teaterförening. 15 000 kr.
Bidrag till kultur- och fritidsarrangemang:
Hammarbackens Hembygdsförening. Avslag
Bidrag till kultur- och fritidsarrangemang:
Fellingsbro hembygds- & fornminnesförening.
11 000 kr.
Investeringsbidrag: Lindesbergs Brukshundklubb.
Avslag
Investeringsbidrag: Musik Över Gränserna. Avslag
Investeringsbidrag: Nyckelby IF. 15 000 kr
Bidrag till kultur- och fritidsarrangemang:
Vedevågs Hembygdsförening. Avslag

2015/152

4

Kapitel

Rubrik

Beslut

Dnr

Datum

Delegat/vidaredelegat

Bidrag till kultur- och fritidsarrangemang:
Lindesbergs Teaterförening. 3 000 kr
Bidrag till kultur- och fritidsarrangemang:
Öskeviks Allmänna Byförening. 7 000 kr
Investeringsbidrag: Linde Motorsportklubb.
Avslag
Investeringsbidrag: Fellingsbro GOIF. Avslag

2015/152

2015-04-13

Jonas Andersson

2015/152

2015-04-13

Jonas Andersson

2015/150

2015-04-01

Jonas Andersson

2015/150

2015-04-13

Jonas Andersson

5

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-04-28
KS § 130

Information vid beredande kommunstyrelsen den 28 april
2015
Prioritering lekplatser
Stadsträdgårdsmästare vid Bergsalgens kommunalteknik, Arne
Tschentscher informerar kommunstyrelsen om prioritering av lekplatser i
kommunen som är planerade och budgeterade 2015.
Lekplatser som ska rustas och göras iordning under 2015 är:






Storå Långåkersvägen
Storå Hällaboda
Ny lekplats i Rockhammar
Öskevik
Gusselby

Dessa ska förhoppningsvis vara klara 2015.

_________

Justerande

Utdragsbestyrkande

60

